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Siame numery 
Katalikai mokslininkai 
šiemet Bostonan* 
Maceinos ir Teilhardo dvikova. 
Stasys Pilka apie poezijos 
rečitalius. 
N. Jankutės apysakos ištrauka. 
Lietuvių kalba Illinois 
universitete. 
Baltiečių konferencija 
Kalifornijoje. 

Kertine parašte 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimo Bostone belaukiant 

Pat i tyliausia i r beveik ma- j pinti visais techniškais suvažia-
žiausiai save bei savo veiklą gar- vimo reikalais. 
ginanti lietuviška institucija ne
abejotinai yra mūsiškė Lietuviu 
katalikų mokslo akademija. Ta
čiau pastarasis sambūris dirba 
ištvermingai ir sėkmingai, tesda-

Suvažiavimui Bostono kolegi
jos patalpos šio universiteto pre
zidento buvo pažadėtos jau 1971 
m., bet, pasikeitus praėjusiais 
metais prezidentui, reikėjo vėl 

Maceinos ir Teilhardo dvikova dabarties 
krikščionio akyse 

mas dar nepriklausomoje Lietu-: iš naujo kreiptis ir prašyti suti- j 
voje pradėtą tarnybą teologijos, Į kimo.Tokiu būdu buvo gautas į 
filosofijos, mokslo ir meno ver-; beveik visas naujo ir modernaus j 
tybėms. Atsikūrusi ir naujai per-1 pastato McGuinn Hali pirmasis į 
siorganizavusi tremtyje 1953 m.,' aukštas, įskaitant auditoriją \ 
Akademija savo suvažiavimus (talpinančią apie 300 asmenų), j 
nuo 1957 m. rengia beveik regu- dvi erdvias klases ir registraci-1 
liariai k a s treji metai. (Sakau: ja i tinkamą patalpą. Be to, susi-
"beveik", nes antras is Akademi- pažinimo vakarui buvo rezervuo-
jos suvažiavimas tremtyje įvyko t a s erdvus kambarys, esantis to 
"tik" po ketverių metų, t . y. 1961• paties pastato penktame aukšte, 
m. Chicagoje). Iki šiol Akademi- \ Taigi, visos paskaitos, simpoziu-
jos vadovybė suorganizavo net mai, pranešimai ir pilnaties posė-
aštuonis gana plačios apimties džiai bus vienoje, pastovioje vie-
suvažiavimus, kurių pirmieji toje. Cia taip pat bus išstatyta 
t rys įvyko Lietuvoje. Vadovybė grafikos darbų paroda. 
ta ip pat pasirūpino suvažiavi-j Devintojo Akademijos suva-
muose skaitytų paskaitų i r pra- žiavimo branduoliu reikia laikyti 
nešimų suredagavimu ir išleidi- įvairių mokslo sekcijų veiklą, 
m-u. Žvelgiant į Akademijos nu- Centro valdyba yra pramačiusi 
veiktus darbus, dėmesį i t in pa- • sudaryti apie dešimtį tokių sek-
traukia jos leidžiamas Metraštis, I cįjųf kad v e i k visoms mokslo sri-
kurio iki šiol pasirodė penki to- t ims būtų atstovaujama. Mano 
mai, bet tokio stambumo, kad jų žiniomis, kurios, aišku, nėra pil-
lriekvieną buvo lengva skelti į n o s įr smulkmeniškos, šešioms 
dvi knygas. (Paskutinieji du to-. sekcijoms jau surast i vadovai, 
mai tu r i daugiau kaip 600 pus- į kurių uždavinys pasirūpinti sek-! 
lapių). Metraščio ir Suvažiam-j c j jų programų paruošimu ir pa 
mo darbų, išleistų tremtyje, re
dagavimo darbas atiteko pačiam 
Akademijos pirmininkui T. prof. 
dr. Antanui Liuimai, S. J . , ku
ris ta ip pa t surado dosnius me
cenatus. 

Neatrodo, kad taip ilgai kles
tėjęs Akademijos kūrybinis gy 

skaitininkų pakvietimu. Teologi
jos sekcijai sutiko vadovauti 
prel. dr. Vytautas Balčiūnas iš 
Putnamo, psichologijos — peda
gogikos sekciją suorganizuoti 
apsiėmė prof. dr. Justinas Pikū-
nas iš Detroito, istorijos sekcijos 
vadovo pareigas priėmė prof. Si-

vay tmg^as" i r " i š tve ' rnTingunTas į m a s Sužiedėlis iš Brocktono, 
'gamtos mokslų sekcijos progra
mos paruošimo darbą apsiėmė 
dr. Pranas Kaladė iš Bostono, 
kalbos ir l i teratūros sekcijos 

blėstų, nes ir vėl esame naujo — 
jau devintojo — suvažiavimo iš
vakarėse, laukdami pasirodant 
ne tik mūsų mokslo "veteranų", 
bet ir jaunųjų pajėgų. Tikra i ne 'programos paruošimu pasiru-
už kalnų šiemetinis Darbo die- P"1** s u t i k o V l a d a s K ^ b o k a s is 
nos savaitgalis, rugpiūčio 31 - Gulfporto, Florida, o architektū-
rugsėjo 2 d., kada įvyks dabar ^ i r m e n o • * * J a u P n e s 

organizuojamas mūsų mokslinin- P°™ m ė n e s i u b u v o g^^ tma i šu
kų sąskrydis Bostone. Akademi- organizuota dr. Kulpos-Kulpavi-
jos centro valdyba apsiėmė s u - , č i a u s l š Toronto, 
rast i ir kviesti įvairių mokslo1 A k a d - suvažiavimas vyks tr is 
sekcijų vadovus, o Naujosios d"3"18- K a d a n g i i t o k * t r u m ^ 
Anglijos židinys sutiko pasirū-į (Nukelta į 2 psl » 

ANTANAS PASKŲS 

Teilhardo teorijos santrauka 

Lietuviškos raštijos dėmesys Pier-
re Teilhard de Chardin'u (1881 -
1955) buvo gerokai pavėluotas. Šio 
originalaus mintytojo vardą mūsų 
spauda pradėjo minėti tik populia-
rizacijos periodo pabaigoje Macei
nai Teilhardo klausimą staiga per
kėlus į filosofinę plotmę, tik maža 
mūsų mąstančių šviesuolių dalis 
tegalėjo ji pasekti. Dauguma gi dar 
nebuvo susipažinusi su T-do evo
liucinės filosofijos pagrindais. O su 
ja susipažinti iš tikrųjų yra verta. 
Juk pirmą kartą minties istorijoje 
moksliniai evoliucijai duota tokia 
gili perspektyva. Jos pradžioje, jos 
eigoje ir jos atbaigoje stovi žmo
gaus protui neprieinamas krikščio-
nikasis Dievas, ta paslaptingoji kū
rinijos Alfa ir Omega. T-do sistemo
je evoliucijos teorija ne tik tapo iš-
vilkut iŠ ateistinių drabužių, bet 
įgijo prasmingą krikščionišką per
spektyvą. 

Jau prieš 50 metų T-das paste
bėjo, kad sunku rasti rimtesnių 
gamtos mokslo atstovų, kurie ne
tikėtų i evoliuciją. Šiandien moksli
ninkai jau neabejoja evoliucijos 
faktu visose regiminės tikrovės plot
mėse. Vadinasi ir žmogaus pasiro
dymas (ir vystymasis) žemėje Įjun
giamas j bendrą gyvybės rūšių at
siradimo ryši. Maceina, nors ir 
skeptiškai abejodamas (išsivystymo 
teorija (gyvūnai yra kilę vieni iš 
kitų), neneigia to fakto, "kad žmo
gus yra išsivystanti būtybė" ("Di
dieji dabarties klausimai" 66). Ir 
Maceinai žmogaus "išsivystymas yra 
neabejotinas" (Ten pat, 67). Šiuo 
atveju Maceinos ir Teilhardo kar
dai nesusikryžiuoja. T-das tačiau 
eina daug toliau. Jis mokslinei evo
liucijos teorijai duoda filosofinę bei 
teologinę interpretaciją. (Tai dary
damas, jis tų trijų disciplinų me
todų nemaišo, kaip neteisingai jam 
Maceina išmetinėja). 

Mokslininkai tvirtina, kad viskas 
pasaulyje prasidėję iš nedaugelio 
elementų susigrupavimo. {gimto 
polinkio stumiamas pasaulis sklei
džiasi vis i sudėtingesnes formas. 
Šitam kosminės medžiagos išsisklei
dime, T-do spėjimu, dalyvauja dvi 
energijos rūšys: skirstomoji (tan
gentinė) ir jungiamoji (radialinė). 
Pirmoji (materialinis daikto aspek
tas) yra atsakinga už horizonta
linį medžiagos daiktų susigrupavi-
mą ir plitimą, antroji — už elementų 
telkimąsi. Skirstomoji energija iš
reiškia išorinę (medžiaginę) daikto 
dinamiką, o jungiamoji energija to 
paries daikto vidinį, psichinį aspek
tą. Užtat, pagal T-dą, kosminė me
džiaga ir kiekvienas daik'as turis 
"sąmonės" arba "dvasios" diegą. 
Nesistebėkime, kad tas "sąmonės" 
diego neorganinėj medžigoj paste
bėti negalime. Juk kai kurios kos
minės apraiškos pasidaro patyrimui 
prieinamoms, tik pasiekusios tam 
tikro intensyvumo laipsnio. Pvz., 
tik kūno dalelei judant išimtinai di
deliu greičiu, galima Įrodyti greičio 
įtaką kūno masei. Tikrumoje kūno 
masė yra veikiama bet kokio, kad ir 
mažo greičio. Taipgi ir radioakty

vumo atradimas parodė, kad che
minių elementų nekintamumo prie
laida besanti iliuzija. Klaidinga tai
gi būtų manyti, kad tai, ko jaut
riausiais instrumentais negalime 
patirti, ir neegzistuoja. Negalima to
dėl neigti ir nepastebimo sąmonės 
diego medžiagoje. Taigi pradinė 
medžiaga yra daugiau nei atomų 
daugybė. Atomams besigrupuojant, 
radialinės energijos poveikyje vyks
ta sąmonės ūrštėjimas, didėjimas 
(augimas). Evoliucija taip ir eina 
sąmonės kryptimi. Sąmonei T-do te
orijoje ir duota pagrindinė rolė evo
liucijos scenoje. Kitais žodžiais, evo
liucijos ašis yra psichinės-dvasinės, 
o ne medžiaginės, prigimties. Tiesa 
T-das supranta, kad žmogus niekad 
nesužinos kaip (tiksliai) organinė 
medžiaga išsivystė iš cheminės ar 
kaip gyvybė iš negyvos materijos. 
Šioji mįslė eali būti bent dalinai 
atspėta, tik pavykus vystymosi proce
są pakartoti laboratorijoje. Tačiau 
pačiu evoliucijos faktu T-das neabe
joja. 

T-do interpretacijoj visatos evo-

Antanas Maceina 

Šitokiam savo vystymosi procese jis; grindinio T-do veikalo "Le Pheno-
pereina kritiškus slenksčius (fazes), 
kurių sąvartoje įvyksta kokybinis 
pasikeitimas. Pirmoji evoliucijos fa
zė vadinama kosmogenine (neorga
ninė) pereina i biogeninę (organi-

kitko, tokio veikalo dabarties psi
chologija labai reikalinga). Jis ap
rašytų apvaisinto gemalo vystymąsi 
motinos gimdoje. Jis išnagrinėtų gi
musio kūdikio kūno augimą, bren
dimą bei nykimą. Jis nurodytų in
divido kalbos, proto, inteligencijos, 
jausmų, valios, sąžinės ir tarpas
meninių ryšių skleidimąsi. Kalbė
damas apie asmens vertybinės ska
lės brendimą, jis (jei pats yra ti
kintysis ir dar krikščionis) religijai 
skirtų centrinę vietą, nurodydamas, 
kokiu būdu formuojasi religinis po
jūtis, kaip tikėjimas įkvepia žmo
gaus veikimą bei Įprasmina jo gyve
nimą. Žinoma, jis neužmirštų įspė
ti, kad tos asmenybės dimensijos 
nepasiekia vienodo išsiskleidimo 
(augimo) lygio nei individuose, nei 
kultūrose. Išsamus autorius, remda
masis turimais duomenimis, bandys 
nustatyti bent hipotetinį ryšį tarp 
brendimo sąlygų ir subrendusios 
asmenybės bruožų (Tokios "prana
šystės" priklauso prie esminių 
mokslo teorijos žymių). Supranta
ma šito mūsų hipotetinio veikalo 
kalba, terminai bus gerokai tech
niški. 

Vargu ar kas suabejos tokio vei
kalo moksliškumu, bent metodo at
žvilgiu. Bet, sakykime, kai kas ims 
ir pažiūrės į šį vystomosios psicho
logijos veikalą kaip į filosofijos kū
rinį. Prileiskime dar. kad mūsų kri-

mene humain" pavadinimas. Tokia Į a j ^ y ^ krikščioniškosios pasatdė-
teorija kelia daug klausimų. žiūros atstovas. Tuomet, nuosekliai 

Į galvodamas, jis privalės šią filosofi-
Metodinis nesusipratimas j ą pavadinti materialistine. Jis iš-

Pirmąji smūgį Maceina taiko T-do I mėtinės autoriui, kam jis nutyli 
liucija yra ne kas kita kaip didžiu-j nę), kuri vėliau perkopė į psicho- metafaL Jis tvirtina kad T-as "bei žmogaus sukūrimą, o mini tik kiau 
lio kosminio gemalo vystymasis. 
Viskas pasaulyje, įskaitant ir žmo
gų, jau egzistavo embrioninėj for
moj laikų pradžioje. Visa fizinė ir 
dvasinė medžiaga (tikrovė) jau 
slypėjo pirmam kūrimo akte, kaip 
žmogus zigotoj (apvaisintam kiau
šinėly). Taip per milijonus ir mili
jardus metų visatos gemalas sklei-

eenine (gyvūnine) fazę. Žmogaus! _ . .» , ',. * , i 
6 \ " * / — * » « b perstojo maišo mokslinę plotmę su; 
pasirodymu žemėje prasidėjo no- j r-i f. ogeninė ir Kristaus atėjimu kristo-
geninė evoliucijos fazė. Šiuo metu 
evoliucijos ašimi yra žmogus, evo-

ne ir teologine" ("Aidai" 
1968. Nr. 8, 340). Tokios maiša
ties išdavoj mes šiandien turime 
"moksline" religiją ir "religini" 

? ' ° ! , . 5 P t i S ™T/ L ^ ^ ' i mokslą (iš tiesų, tokia formulė yra 
nesąmonė). Pagrindinė T-do knyga o jos tikslas — visiškas visatos su-

asmenėjimas. Iš tiesų, evoliucija 
T-do vizijoje yra žmogaus istorija. 

džiasi į vis sudėtingesnes formas. Į Tai labai prasmingai išreiškia ir pa-

Teuhard de Chardm 

Maceinos įsitikinimu, esanti ne 
mokslo, bet filosofijos, o gal net kaž
kokios apgaulingos mistikos veika
las. Pats gi "Le Phenomene hu-
main" autorius ir jo rimtieji komen
tatoriai šį veikalą patalpina plates
nės mokslinės teorijos rėmuose. Apie 
tai jau buvo plačiau rašyta ("Ai
dai", 1972, Nr. 9, 416-420). T-das 
nesuplaka nei religijos su mokslu, 
nei mokslo su religija, o tik patei
kia pilnutinį žmogaus tikrovaizdį. 
Juk tik atsigręžę i evoliucijos kūgio 
viršūnę, į visumą, i ateiti, negalė
sime nepastebėti ir religijos, kaip 
vienos iš žmogų supančių regimy
bių. Mokslas ir religija T-dui yra 
dvi vieno ir to paties pilnutinio pa
žinimo akto fazės. Tačiau tos fazės, 
mokslas ir religija, turi savitus pa
žinimo metodus. Kam šis sintetinis 
priėjimas prie tikrovės nėra aiškus, 
tam gresia pavojus T-dą neteisin
gai pakaltinti materializmu. 'Tas, 
kuris turi bent elementarų suprati
mą, kokiu būdu Teilhardas aiškina 
mokslo duomenis, negali jo apkal
tinti materializmu" (Ch. Mooney, 
SJ, Teilhard de Chardin and the 
Mystery of Christ, 211). Ši vieno 
iš geriausių T-do žinovų, kun. 
Mooney, pastaba tinka ir mūsų fi
losofui A. Maceinai. 

Mėginkime metodinio nesusipra
timo pasekmes paaiškinti paprasta 
analogija, nesileidžiant į filosofinį 
žargoną. Sakykime, psichologas pa
rašo platų vystymosi psichologijos 
veikalą apimantį visą žmogaus gy
venimą nuo zigotos iki gilios senat
vės. Savo knygai jis panaudoja nau
jausius psichologijos, biologijos bei 
sociologijos mokslų duomenis, su-
vesdamas juos į prasmingą visumą 
sintetines teorijos formoje. (Tarp 

šinėlio ir spermos susiliejimą, kam 
jis nemini sielos, o tik psichines ga
lias, kam, pagaliau, niekur neteigia 
sielos nemirtingumo. Autoriui išme
tinės, kad jis paneigiąs asmens ly
gybę, pripažindamas skirtingus in
dividų sugebėjimus. Moksliniai ter
minai taps kiekybiško mąstymo Įro
dymu. O jei, sakysime, sovietai ims 
šį veikalą ir išsivers į savo kalbą, 
tuomet mūsų hipotetinis skaityto
jas teorijos materializmu visai nebe-
abejos, tuomet jis ją palaikys "pa
kopa į ateizmą". 

Panašius užmetimus Maceina ir 
daro T-do evoliucijos aprašymui. 
Jis pagrindinį T-do evoliucijos veika
lą laiko filosofija, o gal net mokslo, 
filosofijos bei teologijos mišiniu. 
Užtat jis ir daro T-dui priekaištą, 
kam jis niekur nepaaiškinąs, "koks 
yra... visatos medžiagos kilmės šal
tinis" (243). Taigi, T-do sistemoje 
ir nesą Dievo kūrėjo. Tačiau šiame 
regiminės (fenomenologinės) plot
mės kontekste reikalauti atsakymo į 
"visatos medžiagos" atsiradimo klau
simą būtų tas pats kaip laukti, kad 
mūsų hipotetinis psichologas pasa
kytų, kad Dievas įliejo sielą į ap
vaisintą moters kiaušinėlį. Toks rei
kalavimas peržengtų mokslinio me
todo ribas ir kompetenciją. Iš tiesų, 
fenomenologinėj plotmėj negalime 
klausti, "kokiu veiksmu evoliucija 
prasidėjusi". Šį klausimą privalo 
kelti filosofija. Nėra teisėta šioje 
plotmėje daryti priekaištą, kam T-
das visą žmogų kildina iš gamtos. 

Maceina T-dui išmetinėja, kad jo 
sistemoje asmuo yra nepakeičiamas, 
ne vienkartinis, ne vienintelis: už
tat T-do asmens sąvoka nesanti 
krikščioniška. Tam paremti kritikas 
cituoja paties T-do žodžius "Jei vie
nas individas žlunga, nors ir nelai-
ku, tai visados atsiranda kitas indi
vidas, kad jį pakeistų" (D.D.K. 
271). T-do žmogus neats toj amas 
tik rūšies prasme. Maceina nepa
stebi ar nenori pastebėti, kad T-das 

(Nukelta \ 2 psL) 
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Maceinos ir Teilhardo 
dvikova 

(Atkelta iš 1 psL) 

Čia kalba regimine prasme. Jis kal
ba apie žmogų, kaip jis pasireiškia 
žemėje, o ne — kas yra žmogus sa-

hipotezės rėmuose. Gi žmogaus ne
mirtingumas yra už mokslo kompe
tencijos ribų. Tačiau ir tame vei
kale, pabaigoje, jau implikuoja as
mens nemirtingumą. Šalia to nerei-

vo esme. Regimine prasme mes visi i , . , . _ . , . „ , , 
, .,. . f , ., , , kia užmiršti, kad T-das pasirinko 

esame pakeičiami, fcsu tikras, kad; . .. „ „ . . , . , . 
, „ . . . . , . , , . .. aprasvn žmogaus — žmonijos hki-

pavvzdžiui, Macemai ar kokiam teil- .' . . . . . . . 
i ma, los istoma ir ateitj aplamai, o 

hardiriiixkui mirus, filosofijos pažan 
ga nesustos. Jų vietą pakeis kiti. 
Žinoma, jei visi žmonės pra
dingtų nuo žemės paviršiaus (visi 
žmonės kaip rūšis) tuomet evoliuci
ja sustotų, nes nebūtų, kas juos 
pakeistų. Ar toltie teigimai jau yra i 
žmogaus suniekinimas? Visa bėda. 
kad savo teigimui paremti Macei
na cituoja T-dą iš konteksto, tai 
yra — priskiria T-do žodžiams to
kią nuomonę, kokia tinka kritiko te
zei paremti, o ne tą reikšmę, kurią 
pats autorius naudoja, kuri plaukia 
S konteksto. Su T-du tai padaryti 

ne svarstyti atskiro žmogaus egzis- i 
tenciru likimą. Iš to betgi dar nese
ka, kad T-dui "asmeninis nemirti n-; 
£umas lieka neaiškus (DDK 275). 
Galėtume ji apkaltinti vienapusišku- į 
mu, bendrosios evoliucijos perdėtu 
pabrėžimu, bet jokiu būdu ne atski- j 
ro asmens paneigimu. Metodinio j 
sankirčio ir jo pasekmių pavyzdžiai 
dar nesibaigia, bet šio rašinio rė
mai neleidžia jų toliau plėsti. 

i 

Filosofine T-do kritika 

Teilhardinė kosminės regimybės 
labai lengva, nes jo raštai išsitiesia! ( f e n o m e n o ) „ ^ a t v e d a m u s p r i e 
po visas sritis: mokslinę, filosofinę,, { i l o s o f i i o s s i e n k s c i o . T u o j pat šioje 
psichologinę, teologinę dvasinę lite- L ^ k k v I a d u k l a u s i m a i . Visu 
ratūrą ir net pereina i Įkvepiančią j p i r m a ; a r - g ^ T ^ o a r g u m e n t u s 
poeziją. Nesupratus T^io metodo,; s u d e r i n r i s u j į a^ j į ^ krikšcioniš-
Jo terminų perkilnojimas i p i » s ^ mos6ąa ( K a i p ^ ^ e , moksli-
pažinimo plotmes įvyksta nejučio- į n ė s t e o r i j o s p l o t m ė j e ^ argamen_ 
mis. Maceinos kritika mirgėte mirga L - n e s u d a r o 5okių sunkenvbių). 
tokiais klaidingais prit*pįMMh g ^ ttjjfaj&k^Y&*& 
Štai kitas pavyzdys Maceina teisingai; y ^ ^ n o r ė s i s ž i n o t i . k o k i o s 
pastebi, kad, pasiekusi savisąmonę, {naujos ^ . ^ ( s m o m p r o b i e m o m ) 

evoliucija nebegali tęstis, nes ji ne
begali kildinti naujų lyčių. Gi T-
das to nesupratęs ir todėl skelbęs 
"visatos suasmenėjimą (personalisa-1 
tion) ir po asmens pasirodymo pa- į 
šaulyje' (DDK 272). Ir vel tas ne
lemtas metodologinis nesusiprati
mas. T-das čia kalba ne apie visai 

! KERTINE PARAŠTE I vykai į ATSos muziejų Putname. kurių mecenatas y r a kun. dr . 
Kadangi daugeliui Akademijos Juozas Prunskis . Akademijos va-
narių ši retenybė dar nėra m-aty- dovybė tikisi, kad savo laimėtas 

t -Vkelta i? 1 pd ) ! ta. centro valdyba noii suintere- premijas atvažiuos atsiimti prof. 
laiką reikia sutalpinti dešimtį suotiems sudaryt i sąlygas su Al- dr . Ere tas iš Šveicarijos ir T. 
sekcijų ir du pilnaties posčdžius, Į ka susipažinti, š i ekskursi ja tu- prof. dr . Rabikauskas, S.J. iš 
visoms sekei ioms teks veikti pa- > ri dar ir kitą motyvą. Savo apsi- Romo:;, 
raleliai. Trečiosios dienos popie- lankymu Alkoje mūsų moksunin-
tėje r r ama tomas baigiamasis pil- j kai nori pagerbti Akademijos B-
naties posėdis, kuris bus skiria-! gametj mecenatą ir garbės narj 
mas Akademijos 50-ties metų gy-! prelatą Jurą. kuris, kaip visiems 
vavimo sukakčiai paminėti. Norsį gerai žinoma, yra muziejaus 
iš tiesų ši sukaktis buvo švenčia- j steigėjas ir valdytojas. 
ma pernai ir t inkamai atžymėta į 
New Yorko židinio suruoštame' K&d 

Vie.oje baigiamųjų pastabų i r 
entuziastingai skelbiamų vilčių, 
lieka t ik pasakyti , kad laukia
mas suvažiavimas nebus dangčiu 
užvožtas žiburys. J i s nėra ski
r iamas vien tik Akademijos na-

suvažiavimo bendrasis riams. vien tik mokslo žmonėms, 
l:'.-qms bet visai lie-• - ;^,^ ««-- »-••"•»--- „ Q j ^ , r ! vaizdas būtų kiek galima pilnes- v"en tik katai:xams, 

minėjime. Akademijos vadovy- •* * į tuviškai bendruomenei. Visa tai 
bė pageidauja, kad jubiliejus bū- ;

 m s ; reikia pridėti da r vieną z. 
h, L rnmnrr išllmuAnn Trw Da- ' n u t £- Sekcijoms užbaigus savo sakome ne rūsčiai i r ne u> mou 
ų m corpore a t š v ę s ^ . Tos pa . iškilmingai įteiktos dagumo. bet su įsitikinimu, 

cios dienos vakare planuo- i . ""•» . , . . T -_. r r \r 
v . - . . , . , . _ _sx~, ; žurnalistikos ir mokslo prerruvos. j j.u.r*. 

jama suruošti iškilmingas vaisęs, j * •> i 
Tam reikalui židinys rezervavo j salę Lietuvių piliečių draugijos 
patalpose So. Bostone. 

Pat i Darbo diena skiriama iš-

barties klausimų" angliškuoju ver
timu? 

Regis, sąmonės diegą nuo mate-
| rialistinės interpretacijos išgelbsti 
į moderuotojo proceso kategorijos. 
Tai yra ne kas kita kaip išplėsta ir 

OR. C. K. BOBELfe 
INKSTŲ I It SJLAPLMo TAKi. 

CHIRURGIJA 
TeL — 6U5-05&S 

'* VALIJit MK1>H Al. i t M ' K l 
SOO SonmK ?»tre*-» 

Santo «S — El^ta OUnote 

leL Ofiso HE 4-6849, re*. S88-22U 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS-

24S4 West 71st Street 
kiek papildvta aristotelinė sistema. I v a i 

Rūpintojėlis (detalė) lietuvių pranciškonų bažnyčioje. Toronte. Kana
doje. Medžio skulptūra Vytauto Kašubos. Nuotrauka Vytauto Maželio 

meta T-do teorija ir kokią krypti 
ji nurodo filosofinės minties rutu
lio j imuisi. I 

Pats T-das tikėjo, kad jo evoliu- j mokslines kategorijas išverčia i me- j ją materializmu arba spiritualisti-

Joje substancija paverčiama proce-
I su, tapsmu; būtis — dar besivys

tančia, tampančia būtimi; tapatybės 
principas logikoje — prieštaravimų 
principu; egzistencija, kaip izoliuo
tas buvimo aktas savyje — i bu
vimą kaip santyki, vienybę. Bet vi
sos šios kategorijos ir jų pritaiky-1 į ^ 
mas T-do evoliucijos interpretacijai 
jau buvo dviem progom plačiau iš-

| aiškintos (žiūr. "Aidai", 1969, Nr., 
5 ir "Aidai" 1973, Nr. 1). Šios ka
tegorijos jau slepiasi T-do teorijoje. | 

pirm. 
penk-

raslta.ru* 

tetv 
1-6 

1 1K.1 7 popiet 
rr*C tr fteftt tiv 

cijos teoriją galima interpretuoti 
tradicinės filosofijos rėmuose. Žino
ma, jis suprato, kad klasikinė (aris-

tafizines. pasinaudodamas analogi- j niu monizmu. Kitaip tariant, T-do į Baltazaras, vienas iš moderuotojo 
jos principu. Įvairiose tikrovės plot-1 filosofijoje dvasia yra medžiaga ir j proceso atstovų, jas tik išryškina, 
mėse jis randa panašumų (neor- j medžiaga dvasia. Arba — viskas 

totelinė-scholastinė) metafizika tam I ganinės, organinės ir dvasinės eg- { medžiaga. Iš tikrųjų. T-das šioje 
naujo asmens, žmogaus pasirodymą, j Aruose taškuose bus reikalinga pa-! zistencijos laipsniuose). Tie panašu- Į vietoje (tuose dvejuose atramos taš-

piidymo bei išplėtimo. T-do nuomo- į mai išreiškiami ontologija. Labiau j kuoie) daug nesiskiria nuo aristo-bet apie jo psichosc<ialini vystymą
si. Žmogaus psichinės galios (pro
tas, valia, jausmai) auga, bręsta, 
vystosi. Tai teigia ir pats kritikas 
(DDK 66, 67). Individams asmene-
j ant, tai yra psichiškai psichologiš
kai bręstant, bręsta ir visa žmonija 
kultūros, mokslo bei 
bendrystės atžvilgiais. Taigi Macei
na T-do aprašymams suteikia onto
loginę prasmę ir tuomet daro tai, 
kuo jis pats savo kritikus apkalti
na (Draugas. 1972. XII 16,5). 

Tą pačią kritiką Maceina pakar
toja ir meilės atžvilgiu. Čia vėl Ma
ceina suplaka ontologines ir regi
mu! es meilt.s plotmes (DDK 272-
274), palaihydamas T-do minus j riame p ^ ^ v i e t o s i r l a i s v e i 
svaičiojimais, nes T-ho meilėje ne-

nei pritarė ir P. Marechal, žymus Į pažistamos tikrovės pagalba aiški-
ėzuitų filosofas. Jo Įsitikinimu tam i narna mažiau pažįstama, aukštesnė 
ikras evoliucinis tęstinumas (nenu-1 tikrovė. Šiuo principu naudodama-
trūkstamumas) nuo medžiagos iki 
žmogaus galima lengvai Įtalpinti i 
aristotelines priežastingumo teore-

tarpusavio I ^ Teologai ir filosofai pvz. tiki, 
kad dvasinė siela sukuriama tik 
"kūne" (in corpore) ir veikia tik 
jungtyje su medžiaga. Šitoks tikėji
mas betgi automatiškai priima "no-
osferos" egzistenciją būtiname ryšy
je su likusiu medžiaginiu pasauliu. 
Tokiu būdu pasidaro galimas ne tik 
kūno. bet ir viso žmogaus "gamti
nis mokslas" (natūrai sience) ku-

sis, jis randa kelis dėsnius (sudė-

telinės — tomistinės filosofijos. Juk 
scholastikoje mes kalbame apie au
galo sielą, gyvulio sielą ir žmogaus 
sielą. Niekam betgi neateina i gai

lingumo, evoliucijos, asmenėįimo, j va tas sielas sutapatinti — žmogų 

palieką nieko asmeniško. Viena iš 
tų svaičiojimo, žymių yra ta, kad 
T-das kalba apie "kosminį jausmą", 
"visuotinę meilę". Psichologiškai 
(manau, kad ir krikščioniškai) T-
do meilės supratimas yra labai gi
lus. Pilnutinė meilė Įima ir žmoni
jos meilę. Gi kalbėti apie meilės 
vystymąsi aplamai, tai dar nereiš
kia paneigti individualinę meilę 
(meilę, sakysime, tarp Jono ir Ma
rytės). Ir vėl kartojasi nelemta me
todinio nesusipratimo išdava. 

Maceina laiko T-dą evoliucijos 
komisaru (DDK - 277) (terminą 
pasiskolino iš kitų kritikų), nes, 
jo ir jo sekėjų nuomone, tik elitas 
evoliuciją vedąs, o kiti dirvą paruo
šia- Taigi kiti yra tik šiukšlės, tik 
trąša kitiem asmenim (DDK 280, 
281). Teilhardas šioje vietoje taip
gi nefilosofuoja, o tik aprašinėja 
faktus. Argi visi 4 milijardai žmo
nių pasaulyje yra Eintseinai, Beet-
hovenai, Dantės. Von Braunai. Ma
ceinos? Argi visi Bažnyčioje žmonės 
yra šv. Teresės, šv. Ignacai Lojo
los, šv. Kazimierai? Šventieji yra ka
talikų Bažnyčios religinis elitas — 
antžmogiai. O gal Bažnyčia, pa
skelbdama juos šventaisiais, lutus 
tikinčiuosius pavertė trąša? 

Ta pati istorija pasikartoja ir su 
asmeniniu nemirtingumu. "T-das 
niekur aiškiai nekalba nei apie at
skiro asmens nemirtingumą. nei 
apie pomirtini jo likimą" (DDK 
275). T-das aiškiai asmeninio ne
mirtingumo nepabrėžia savo veika
le "Le Phenomene humain", nes 
ten įis dėsto savo mintis mokslinės 

Kardinolas Jean Danielou, SJ 'aip-
gi nemato esminio prieštaravimo 
tarp T-do evoliucijos teorijos ir 
krikščioniškos filosofijos. Kardino
las dar ir taikliai nurodo ypatingą 
T-do nuopelną filosofijai. "Jis kuria 
metafiziką kaip savo dienų mokslo 
praplėtimą" (žiūr. P. Teilhard de 
Chardin, Human Energy, 14). Jis 
tai daro. eidamas prie gyvųjų tik
ros metafizikos šaltinių, tai yra 
prie pilno tikrovės pripažinimo, tik
rovės kaip ji pasirodo mums empi
rinių mokslų šviesoje Šitoji T-do 
pamoka regis, būtų naudinga ir 
mūsų filosofui Maceinai. Ypač 
"Laiškuose mano kritikams", jis 
taip "švariai'' atskiria mokslą nuo 
filosofijos, taip suskaldo tikrovę j 
gabalus, kad žmogus pradedi stebė
tis, ar iš viso tie "švarūs gabalai" 
besusikiijuoia į vieną prasmingą vi
sumą. Regimine plotmė kosmologi
joje nutolsta nuo ontologinės, siela 
nuo kūno. profaninė istorija nuo 
sakralinės. Gaunasi įspūdis, kad 
Dievas, sukūręs pasaulį, jį palaikąs 
tik "ontologiškai". Palaipsniui Jis 
pasitraukęs iš gamtos, iš profani-
nės (pasaulinės) istorijos, pasilikda
mas tik Bažnyčios istorijoje. Gi 
Viešpaties ir žmogaus sakralinė ir 
profaninė istorijos pasidarę "du di
džiuliai priešai, raugės, laukiančios 
sudeginimo, ir kviečiai — kluonų pa
stogės, 

a) Teilhardo terminijos problema 

Norėdamas nurodyti ryšį tarp 
medžiaginės ir dvasinės tikrovių. 

paversti augalu. Tai nedaroma dėl 
to, nes prileidžiama, kad Dievas spe
cialiu veiksmu gyvulio sielą perkė
lė į žmogaus, tai yra i kūną Įliejo 
dvasinę sielą. Dievas yra tiesioginė 
dvasios priežastimi. Tačiau ir T-do 
filosofijoje (ne fenomenologijoje, 
kaip neteisingai Maceina pasijuok
damas jam prikiša) Dievas yra visa 
ko priežastimi. Dievas evoliuciją 
pradėjo, palaiko ir atbaigia. Dievas I p a a i § k ė s n k ^ mirties, jai susi-
vra Alfa ir Omega. Skirtumas čia; _ . .. _., 
tik toks, kad T-das neleidžia D i e - ! ' u n ^ S SU M V O T v e r e j U " T j k t U ° m e t 

visuomenėjimo), kurie ir įgalina 
mus tikrovę mąstyti jos visumoje. 
Be analogijų nėra iš viso metafi
zikos. Šioje vietoje ir vėl Maceina 
kerta T-dui, prikaišiodamas, kad jo 
fizikos terminai, arba, kaip jis va
dina, kiekybės kategorijos išduo
dančios T-do materialistinę tikro
vės sampratą (materialistinę filoso
fiją). Juk T-das savo raštuose var
toja tokius žodžius kaip "žmogiš
koji molekulė", sielas vadina "dva
siniais pasaulio atomais", Kristaus 
atėjimą "ilgesio susitelkimu", me
džiagą "mūsų sielos syvais", "die
viškąja aplinka", "dvasios judina
mu okeanu" ir t. t Taigi, kas va
dina žmogų molekule, sielą — dva
siniu atomu, medžiaga sielos syvais, 
tas neskiria dvasios nuo medžiagos, 
tas yra materialistas. monistas. 
Toks yra T-das. Įrodymas toks aiš
kus, paprastas ir suprantamas. De
ja, argumentas per paprastas ir iš
vada per grubi ir klaidinga. Kriti
kas žino. kad poezija pvz. naudoja j valą būti ir su T-do evoliucine te
tik konkrečius terminus vaizdingus \ orija. Jei sąmonės diegas kosminėje, 
(kiekybinius) žodžius, bet tais žo-' pirmykštėje medžiagoje išsivysto 
džiais ji gali išreikšti daugiau filo- ! žmogišką dvasią noosferoje, tai jį 
sofijos nei abstraktūs terminai, ati-, (dvasia) privalo esmėje pasilikti ta 
trauktos "kokybinės" sąvokos. Kas pačia. Vadinasi, jau pradžioje, "visa-
skaitė Putino eilėrašti "Somnambu-; tos" medžiagoje ji jau buvo asmeni-
las", tas negalėjo nenustebti jo gi-1 n e dvasia arba noosferoje, žmoguje 
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Šitų kategorijų perspektyvoje są
monės diegas kosminėje medžiagoje 
vra esminiai skirtingas nuo savisa-
monės (žmogiškos dvasios) noosfe-1 6 1 S 2 S* Kedzie Ave^ WA 5-2671 

T, , . ., į falandoa pagral susitarimą. Jei ne roje. las sąmones daigas yra tik . . _ 
prieš — dvasia, iŠ kurios išsivystė 
žmogiškoji dvasia (nepamirškime, 
šito proceso pirminė, galutinoji ir | 
veikiančioji priežastis yra Dievas). 
Besivysiančioji būtis, o kiekviena 
būtis yra tampanti, pasieks savo pil
nutinę esmę tik vystymosi gale, tik 
omegos taške. Sakysime, kas žmo
gaus zigota iš tikrųjų yra krikš
čioniškos filosofijos perspektyvoje, 

vui specialiu, pripuolamu būdu kiš
tis j evoliucijos vyksmą. Bet apie 
tai vėliau. Dar stabtelėkime prie 
to T-do "sąmonės diego", keliančio 
tiek daug sunkenybių. 

Statinė filosofija prileidžia vysty
mąsi ar net evoliuciją, bet tik pri-
puolamybės rėmuose. Daiktai kei
čiasi, vystosi tik pripuolamai, ne es
miniai. Taigi, jei būtybė iš būkles 
A pareina Į būklę B ji vis tiek esmė
je pasilieka ta pati. Lygiai taip pri-

lia metafizika. Maceina poetas tai 
labai gerai žino, tik Maceina filo- i tėra tik medžiaga. Logiškai užtat 

Maceina ir £ . . » . • -t .• i • i .vKicvina ir teigia, kad Teilhardo sofas užmiršo tai pritaikyti kai ku-; & 

riems T-do raštams (Himnas me- j evoliucija yra nesąmonė arba pan-
džiagai). Sumaišęs T-do mokslinę,: teizmas. Vadinasi, priimti T-do evo-
filosofinę ir teologinę plotmes. Ma-, ^adAt* teoriją, tai reikštų priimti 
ceina toms plotmėms netaikė analo-' , . . . , . 

. . « . , . • . a • i • : panteizmą, arba materializmą. Štai gijos principo, štai del ko iš io kn- \ 
tikos malūno išbyrėjo tik monisti-, d ė l k o M * ' krikščioniškąjį pasau-
niai, materialistiniai miltai. lį apie teilhardiškos bacilos nuodin-

, gumą Maceina ir laiko vienu iš da-
b) Teilhardas filosofiniu katego- < barties "didžiųjų klausimų". Iš 

rijų šviesoje j tiesų. T-do nuodingoji bacila te be
siplečia. Pvz. Šio krašto 41 proc Maceina visa T-do filosofijos kri-į 

tikos svorį remia dviem taškais: j Jaunosios katalikų kunigijos prisi-
"visatos medžiaga", talpinančia są-! pa/ista, kad T-das turėjęs įtakos jų 
monės diegą, ir viso žmogaus (siela . pasaulėžiūros formavime. Ar never-
ir kūnu) kilimu iš gamtos. Šios dvi I . . „ 
T i • i J i* • > t e ty tada Krikščionis gyvenime 
T-do prielaidos, Maceinos manymu, 

tarp mokslo it mstaliziko*, T-das i ir ptv««Ui visą avoliudn- fflotoG- f T*d«rk«įai parūpin t i "didžiųjų d*-
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DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDIKIŲ IR VAIKIO MGŲ 

8PrTCXALI8TS: 
kCEDIGAIi BUHiULNO 

7150 Sotrth Westera Averme 
i Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto t*' 
Į 2 T. popiet Trečlad. tr Seštad. n * 

19 v. ryto iki 1 v. popiev. 
2SOi West SSrd Street Ofiso telef. HE 7- l l f t s 

Kampas 62-filos Ir Callfornia Resld. tetof. — S*»-2»i» 
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ano į — — 

žmogus bus pasiekęs pilną savo es
mę. Tik tuomet jis bus tuo, kuo jis 
yra- Visam tam augimo procese 
subjektas pasiliks, tas pats individas 
(asmuo, jei norit) bus zigotoje ir tas 
pats sėdės prie Dievo sosto. Argi 
tarp zigotoj slypinčio žmogaus die
go ir prie Tvėrėjo kojų sėdinčio 
šventojo tėra tik akcidentalūs skirtu
mai? Kogi tad stebėtis, jei tarp są
monės diego "kosminėj medžiagoj" 
ir žmogiškos asmeninės dvasios (są
monės) Teilhardas mato esrnirų" 
skirtumą. 

(Bus daugiau) 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5PEOIAI,YBfi VTOACS UOOS 
5159 South Daamen Aveooe 

r«l Ofiso PR 6-78O0 Namg 925-76* 
Valandos tik paira', susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Offiso tel.: 799-3720 
IZOLDA M. RADVILA, M.D. 

AKIŲ GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
S235 W. VOLI.MER 

(Kampas 203 St. ir Kedzie Ave.) 
Flossmoor, IHioois 60422 
Valandos pasai susitarimą. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA 
2656 West 6Srd Street 

Vai. antre^i. nuo 1 -4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-288b; rez. 448-554.' 

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

Ofiso tel. REJiance 5-4410 
Rea. GRovehU] 0-0017 

Valandos, pirm. ir ket nuo 18 vai 
iki 2 vai. p. D. ir DUO 7 iki 8 vai. vak 
Mitr. ir ponkt. nuo 12 iki 2 vai. o. r 

ir vakarais paga.1 susitarimą 

DR. P. STRIMAITIS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Oflnae 2750 W. 71st 8treet 

TKLU — oaa-stM 
Vaiandoe: 2—8 v. v. penktad. 10—11 
ryto 2—8 vai. vak. Šestad. 1 Ud 
• v. vak. Trec. tr sekmad. uždaryta 

Rezld. teL WA »-30tt. 

PB 8-3229 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES LR 

GERKLES UGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

REZID. TEL. 239-4683 
DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija Ir moterų llgns 
Glwkolosrln5 ChirurjjŲa 

S. Pulaski Road (Crawford į 
Medical BuiMing). TeL LU 54446 

Priima. liKOniu* paira! susitarimą, I 
Jei neatsiliepia, skambinti S74-8012; 

DR. VL, BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS UGOS 

0 iki 7:80 vai. vakaro 
Settad. nuo 2 ftl <:30 vai. 

Trečiad Ir penktad uždaryta. 
Omt. 470.404S 

M4 WAHWuOA 4 «048 

Perskaitę "Draugą", duo
kite ų kitiems pasiskaityti . 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika »r moterų ligo* 
Ofisas b- tei., 2052 W. Sttb S*. 

Tel. PRospect 8-12». 
Ofiso vai.: Pirm., antr., tre«. b 

aenkt nuo 2 iki 4 vai ir nuo 6 Iki J 
». v. Sestad 2-4 vai. popiet Ir kito 
laiku pairai susitarimą. 

Of. TeL H E 4-112*. Narna OI S-01M 

OR. ¥. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Streot 
7al.. olrtn , antrad.. ketv. tr penktad 
2-4 ir 6-8. Tre£. ir Sefttad. uždaryto 

Tel. PRospect 0-MOO 

DR, ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAABLAS) 

GYDYTOJA LR CHIRURGt 
6648 Sootb Albany Avenoe 

Vai.: pirm., antrad.. ietr. • — 8 vai 
vak., penktad. ir SeStad. t—4 popie-

ir kitu laiku parai susitarimo. 

Tel. ofiso PR »-*44# 

DR. F. C. VVIHSKUHAS 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

S107 W«rt 7lst Street 
Valandos: 1-

Trefi. ir iestad. 
-0 vai. popiet, 
pairai susitarimą 

DR. PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6449 Sootb PolasU Road 
Ofteo tel. r«7-fll41. IVanrn 8»€ MM 

*ntT ketv 1—B IT 8—S 
i I sH p*«*1 

t^al. pirm 
^snktaO i 

http://raslta.ru*
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Is išlikęs visam 
gyvenimui 

Deja, kad išeivijoje jų būtų aps
tu, negalėtume čia tvir tai pasa
kyti. Bet vis dėlto yra. Todėl ir 
būna smagu išgirsti, kad poezi
jos vakaras vėl rengiamas. Ir 
rengiamas net paties mūsų poe
zijos rešitalių, galėtume sakyti, 
pradininko Stasio Pilkos. įvykio 
beveik išvakarėse nepavargstan
tį mūsų poezijos bičiulį Stasį 
Pilką čia ir užkalbiname, kaip 
ten visa buvo ir kaip dabar yra 
ryšium su savo poetiškąja patir
timi ir pačia mūsų poezija. 

Pašnekesys su mūsų poezijos rečitalių veteranu St. Pilka 
• • -rr 

Kažkur esu skaitęs, kad ka-Į vyrai — poetai Nikolaj Gumilio- nas Vanagaitis. Tik žymiai vė-
merinės muzikos koncertų ir poe-; vas ir Aleksandras Blokas gero- liau j šį amatą įsijungė Stasys 
zijos rečitalių gausa yra pats:kai praplėtė poezijos akiračius, Čaikauskas, Henrikas Kačinskas, 
tikriausias tautos ar bendruome-'gi profesorius Alieksiejevas pa- ' jau išeivijoje džiuginės retu poe-
nės kultūringumo barometras, mokė, ka ip dera poeziją versti, j t inic žodžio perteikimo menišku-

Kas pastūmėjo j šias poetinio į mu. 
amato studijas, atsakymo tam 
šiandien nerandu. Betgi anuo me
tu rusiškai buvau prirašęs nema-
kai popieriaus. O vienas, pilnai, 
deja, neprisimintinas, eilėraštis 
net ir dabar mane patenkina. 
Nes kažkoks "čiurlioniškas". 

Jei kam įdomu, eilėraščių kū
rybai nusilenkdavau, kai neturė
jau kitokių veržlumui akstinų. O 
rašyti sekdavos tik vakarais ar 
net ir nakties metu. 

Taigi, motyvų poezijai širdy 
įsigalėti, kaip jau prasitariau. 

Kurie motyvai ir kada lėmė, į nerandu. Betgi, matyt, veikė 

Prisimenu, kaip didelės galio? ; 
aktorius Petras Kubertavičius 
sykį turėjo, drauge su kitais, pa
skaityti viešai eilėraštį. Jis ne | 
t ik pats virpėjo ir drebėjo, bet 
ir frako "uodegos" iš baimės į j 
šonus skraidė. "Velniai griebtų 
tokią kančią!" porą dienu po to , 
pasirodymo keikėsi. (Atrodo. 
kad aktoriai labiau mėgsta sce-' 
ną.) 

Ar poezijos viešas interpreta-; 
vimas kūni josi su aktoriaus pro- \ 
f esi ja? Manyčiau, jog tai skirtin-
gos sritys. Aišku, padeda sceninė 

kad Jūsų širdį ir dvasią pagrte-; nuotaikos, aplinkos atmosfera. Į t e c h n i k ^ ^ ^ b ū n a k i u > k i a v 
M P ° ^ M į O gal net ir laikinas ar ilgesnis į terpretaci;jos medžiaga ir kitoks 

•is Lietuvos pasitraukimas. P r i - j s u k : a u s o v a i s ^ ^ B u v a u t a r p 

simenu, ėmiau rašyti Vokieti jo-Į k i t k 0 i vienintelis 
— Atvirai prašnekant, poezija 

domėtis (ar ją žmonėms trans
liuoti) paskatos iš nieko nesu 
gavęs, jokio tam postūmio iš nie
kur nebuvo. Pomėgis atsirado 
savaime ir išliko per gyvenimą. 
Lygiagrečiai, regis, atsirado ir 
noras (o gal būtinybė) pačiam 
imtis eiliavimo. Tačiau pastara-

praktikavęs 
je, režisūros studijoms kadaise | m € l o d e k l a m a c i j ą i W y r a ^ į . 
išvykęs, o taip pat ir laikinai ten 
pagyvenęs. Silpnybė atgimė ir 
Amerikoje. 

— Kaip Jums gimė poezijos 
rečitalių idėja f Ar ji kūni josi 
drauge su aktoriaus profesija? 
Kada, kur ir kokio turinio turė-sis procesas, isismarkėjęs, kaž

kaip nejučiomis atslūedavo. Kol į " T " 
., , , , . . \ jote pirmąn poezims rečitaly? 

ir vel sukeldavo naują nerimą. -
(Tiek tik prisimenu, kad pats 
pirmas rusų kalba mano eilėraš
tis buvo t ikrame žurnale at
spausdintas, kai buvau vos try
likos metų.) 

jos su specialiai parašyta muzi
ka skaitymą. Atrodo, kad neuž
tekdavo pačios poezijos muzikos, 
o ją norėjosi paryškinti dar ki
tokiu melodingumu. 

Deklamavimas šio šimtmečio 
pradžioje lietuvių tarpe buvo ne 
t ik populiarus, bet ir labai mė
giamas dalykas. Į Kauna atvy
kęs, bematant tapau įtrauktas j 
estradinį poezijos skaitymą, šios 

Danguolė Sadūnaitė 
VAIKAI IR MOTINA 

1. 

Pirmasis 
pavasario lietus — 

tai geltonas 
dudavimas 
krikšty.ioms — 

2. 

Aš stovintis, seklus 
vanduo 

Z~~~xje?'* v .~ 

Stasys Pilka 

Mano vaikai, 
upės 
gyvsidabriu 
braidžioja 

taškydamiesi 
džiaugsmu . . 

SAULĖTEKIS 

Tai kitas skausmas 

kai tavo pievos, 
laukai 
mane užlieja . . 

Kai vaikštau, 
plačia — 
raudona 
Tavo sielos gatve — 

šęs". Sutarėm, jisai dainavo, i r i čitaliais sur iš tus sekretus, išdrįs- j ko: *?0 kaip tamsta šįvakar skir-.čiams dar nebuvo leista rodytis 
man apalpti neteko. Šiandien: tu pasidžiaugti , jog pirmą sykį j tingai dirbai!" Atsakiau: "Mie- scenoje a r estradoje, tad pramo-
šypeausi: Sic t r a n s i t g lor ia gyvenime viešai su eilėraščiais j las kolega, t a i jūs, klausovai,: gomis turėjo aprūpinti užsienie-
mundi. j pasirodžiau Petrapily d a r gimna- įgalinot mane dirbti taip, kaip;čiai . Vienų tokių gastrolių rei-

Apklausa pa ta r ia pasakyti ,J zisto uniformoje. V. Sruogienės Į noriu. I r už tai padėkos tik jūs | kalu teko nuvykti j kažkokią vie-
kur įvyko mano p i r m a s rečita
lis? Atsakau: Vienos mieste , 

! dovanota Balio Sruogos studija ; esate nusipelnę' tarę (kurios pavadinimo, užmuš-

— Apie poetinio žodžio rečita
lį mintis pirmą kartą atsirado 
Kaune, vokiečių okupacijos laik- j pastangos atnešdavo ir kurjozų: 
mečiu. Tariausi dėl Koriservato-jkartą. atvykęs su pianiste į 
rijos salės, rengiau repertuarą, i Šiaulius poezijos, melodeklama-

Tuos poetinius bandymus pa-! Konservatorija okupantų buvo į ei jos bei monologų vakarui, iš 
prastai draskydavau ir išdidžiaiįuždaryta. O drauge nuskendo į!rengėjų sužinojau: "Visi bilietai 
degindavau. Buvo išlikę keli, bet i nebūtį i r ano rečitalio masinan- j į tamstos koncertą Miesto teatre 
pokario metais Kaune žuvo. Daž- ti viltis. I j au išparduoti". Apėmė siaubas: 

Lietuvos aktorių andai poezija, ką gi tokiai miniai galėsiu duoti, 
estradoje apskritai nebuvo p r a k į n u o kojų nenuvirsdamas?! Lai-
tikuojama. Išimtį tesudarė Onajmei. gatvėje sutikau pro Šiau-
Rymaitė, šiuos žodžius berašąs1 liūs uravažiuojantj solistą Joną 
ir kurį laiką. Juozo Tysliavos Byrą. "Ar sutiksi šįvakar dai-

lankiau vadinamą Pasaulinės Ii- naujoviškesnę kūrybą humoro nuoti mano koncerte?" — "Jei 
teratūros studiją. Nutuokiantieji |skraistėmis apvilkdamas. Anta-,mokėsi šimtą litų, esu pasiruo-

niau bei atkakliau eiliuoti ėmiau 
jau išeivijoje. Irgi protarpiais ir 
"padūkimui" užklupus. 

Bestudentaudamas, lygiagre
čiai su būtinomis disciplinomis. 

Lietuvių t e a t r a s Petrapily" mi-į Aplamai imant, įvairiose są-|kitT nebeprisimenu). Reikalus 
1945 m. pradžioje. Poe t a s Ber- jni d u tokius įvykius, vieną sykį j lygose publika pasirodydavo pa- \ sutvarkęs, žengiau į geležinkelio 

i nardąs Brazdžionis a t s iun tė do-jnet bisuojant . O kodėl turėčiau j kankamai j au t r i ir imli. Nesvar-j stotį, kad grįžčiau į Miuncheną. 
ivaną: savo paties r a n k a kal igra- Į džiaugtis? Nes deklamavau lie- !bu, a r ta i buvo keli šimtai klau-; Pakely prisistatė tautietis. Ėme 
Ifiškai perrašvtą "Sve t imi kai- j tuviškai. I r ta i buvo viešas de-Įsytojų, a r kukliau gausūs būre-' skųstis, kad pabėgėlių stovyklo-
na i" rinkinį. Nostalgiška poezija j b intas , j liai. j Į j J™ issfflge lietuviško meninio 
pagavo, nutariau p r i s t a t y t i klau-Į Į klausimą, kurie rečitaliai pa-! Rečitalių, palyginus buvo daug žodžio, ragine alkį numalšinti. 
sovams. Visas v a k a r a s buvo 1 siliko a tminty, bandau išskirti ir po kiekvieno pasilikdavo šiltas, Pasiteiravau, kiek gi lietuvių sto-

. skir tas vien šiam poetui .Nuotai- j tuos. kurie įvyko, sakyčiau, re- ^ įspūdis. Tačiau būtų nemandagu į vykioje y ra? Tautietis užtikrino. 
1 kingai ta lkininkavo p ian i s t a s i tesnėse aplinkybėse. Vienas jų, skaitytojus varginti sentimentą- Į ^ ^ s u Y3-1^*13 j 1 " Paau&* i a i s . ^e" 
! Andrius Kuprevičius. O iš a tmin- ipvz . buvo Vienybės namo salėje,; liais prisiminimais, todėl tikiuo-
įties neišblėsta j auk! bal ta i gel-įBrooklyn, N. Y. Stilingi baldai,"si, labiau t iks papasakoti apie 
j tona salė — retas poezijai fonas . ' l iustros, geras kilimas. Publikoj \ tragikomišką, ryšium su rečita-

' . T_ , . , . , . . . , . ! Vincė Jonuškaitė. Adomas Gal- line praktika, nuotvkį. Man. kiek 
— Kurie Jūsų rečitaliai pas ui-\ ,., . *, . , ' • . . , . . . 

.-*...,. - J T * - . i.__ _../!_•._- L d ikas . Antanas Sfeėsaa, Juozas prisimenu, siauomgai nuožmų. 
Tysliava ir daug kitų kul tūr ingų : Anuo laiku teko vadovauti tau-

! poezijos mėgėjų. Atsimenu, po tybių trupei, važinėjančiai po 
Prieš a tskle isdamas su re-i rečitalio priėjo A. Škėma ir sa-; Bavariją. Pokario metu vokie-

\ko dūšioje labiausiai atmintini ir 
kodėl? 

] turiasdešimt tai tikrai atsiras. 
Pažadėjau mano spektaklio išva
karėse atvažiuoti su stovyklos 
lietuviais pabendrauti. Atvykau, 
kaip buvo sutarta. Įgaliotinis pa
kvietė pas save, j o žmona pietu
mis pavaišino. I r nors prieš reči-

(Nukelia į 4 pusi.) 

Pora ištraukų 
iš konkursines apysakos "Nuo devynių ligi pirmos' 

Nijole Jankute 

Pirmosios pamokos 
1968 m. sausio mėn. 6 d 

Šią dieną turėčiau įrašyti raudonu rašalu. 
kaip svarbų įvykį, be t tokio rašalo neturiu, 
tik raudoną pieštuką Tiek to. Ši data ir vi
sai neužrašyta paliktų atmintyje. 

Taigi šiandien buvo mano pirmas moky
tojavimo šeštadienis. Niekada nemaniau su
grįžt į "Kudirką", be t kai įėjau, savas i r jau
kus atrodė tas senas pastatas, kuriame pen
kias dienas veikia amerikiečių Booth Tar-
kington vardo pradinė, o šeštąją — Dr. V. 
Kudirkos žemesnioji ir aukštesnioji lituanis
tinė mokykla. Trumpai — K2ALM. T a s su
trumpinimas man visada primena čiaudulj, 
ir vėl pamačiau jį, užkabintą ant mokytojų 
kambario durų, nusišypsojau. Niekas taip 
gremėzdiškai neskamba lietuvių kalboj, kaip 
tokie sutrumpinimai, bet ponas Burneika juos 
labai mėgsta. 

Prieš pat skambutį pradėjau jaudintis ir 
gailėtis, kad sutikau pavaduoti poną Vilimą. 
Nė nepajutau, kaip mano rankose atsirado 
IVa skyriaus dienynas ir kaip atsiradau prie 
klasės durų. Ponas Burneika mane stumte 
įstūmė vidun, pats pravedė maldą ir pradėjo 
mane vaikams girti — kaip jauną, kaip gerą, 
geriausiąją įsdžymiai* baigusią tą pačią Kž 

ALM ir dabar ateinančią "savo žiniomis pa
sidalinti" su jais — ketvirtokais! 

Mokinukai sėdėjo ramiai, visi smalsiai 

žiūrėjo į mane. bet iš veidų mačiau, kad jie 
nieko negirdi, ką vedėjas sako. Stovėjau pri
sispaudusi dienyną ir, kad nesijausčiau kvai
lai, galvojau apie B. Tarkington. Man rodėsi, 
kad jis ir Dr. V. Kudirka būtų gerai sutikę. 
Tikriausiai B. Tarkington būtų Dr. Kudirkai 
užrašęs savo "Magnificent Ambersons". o 
Kudirka jam — savo "Viršininkus". Ir abu 
būtų galėję kartu pasijuokti. 

Kai pagaliau vedėjas išėjo, palinkėjęs 
man "geriausios sėkmės lietuvybės dirvonuo
se" (kodėl mūsų vyresnieji vartoja tokius 
nuvalkiotus posokius? Juk jie skamba kaip 
prakalbos ir nieko vaikams nereiškia), aš ne
bežinojau, nuo ko pradėti. Gramatikos pa
moką abiems skyriams buvau seniai paruo
šusi. Man rodėsi, kad viską moku atminti
nai, bet tą momentą visai nebežinojau, ką 
daryti. O dvidešimt vaikų sėdi ir žiūri, ir 
laukia, kada "panelė mokytoja susimaus". 
Baisus jausmas. Laimė, kad pamačiau maža 
& Vyto sesute, aatraaie suole. 

— Labas. Julyte! — pasak i au kvailai, bet 
įtampa, atslūgo. 

— Labas, R i t a : — l inksmai cyptelėjo Ju
lytė ir išraudusi pasi taisė, — panele Rita. pa
nele mokytoja! 

Visi ėmė juoktis, ir m a n o p a m o k a laimin
gai prasidėjo. Nors buvau pasiruošusi , pagal 
vedėjo nurodymus, a iškint i veiksmažodžių 
laikus, bet po pirmų sak in ių pajutau, kad 
kalbu sienoms ir langams. Vaikai ėmė šnibž
dėtis. Gale klasės pasigirdo prislopintas ki
kenimas. "Ouch!" spygtelėjo kažkur i mergai
tė, o kita pradėjo skųs t i s : 

— Panele mokytoja. Albertas . . . is puiling 
Onytė by the ha i r ! 

— I do not! — užginči jo papūstžandis 
Albertas paskutiniame suole. 

— You do, too! — zirziančiu balseliu pra
bilo ir Onytė. 

— Paneie mokytoja! Jis. . . alvv... visad... 
naughty. Jis t ikrai pulino Onytės plauką... — 
skubėjo vargšą Albertą paskųst i d a r viena 
mergaitė. 

Aš nusigandau. Ne dėl to, kad Albertas 
'pulino Onytės plauką", bet kad vaikai no 

mokėjo lietuviškai. Kai a š buvau ketvi r tame 
skyriuje čia, toj pačioj " K u d i r k o s " mokykloj , 
man rodos, mes visi ge r iau kalbėjom. Toks 
liūdnas skir tumas po sep tyner ių metų. 

Pasikviečiau išdykėlį Albertą ir v i sas 
skundales prie lentos. Klasei paaiškinau, kad 
darysim eksperimentą. Tą žodį viwi suprato , 
bet ką reiškia "bandymas", žinojo tik viena 
Julytė. 

Albertui liepiau užrašyt i 
Experiment — BANDYMAS. 

— Dabar mes pada rys im, 
sakyt. 

— Bandymą? — 
tenkintas išsišiepė. 

paklausė Albertas ir pa 

— Gerai, Albertai. Bandvma... Bandysim 

— pradėjau 

Rašytoja Nijolė Jankutė-Užubaiu-nt. LB Švieti
mo tarybos jaunimo skaitinių konkiu-san atsiun
tusi jury ll milini JiJB išskirtinai at žymėtą apysaką 
"Nuo devynių ligi pirmos". Apysaką netrukus 
išleis Akademinės skautijos leidykla. 

Nuotr. Z. Degučio 

vaidinti. 
— Aš noriu! Ir a š ! Ir a š ! — šaukė visi. 

bet vaidinti leidau t ik tuos, kurie jau stovėjo 
prie lentos. 

— Vaidinimo vardas — "Kaip Albertas 
pešė Onytei plaukus", — pasakiau. Vaikai 
prapliupo juoktis, kikenti, prunkšti. Alberto 
žandai net blizgėjo nuo raudonumo 

— Bet vaidinsim lietuviškai. Kuris iš jū
sų pasakys anglišką žodį. gaus du minusu. 
Už neteisingai pasakytą lietuvišką žodi — 
vieną minusą. 

Na ir prasidėjo! Nors "aktoriai" šnekėjo 
miksėdami, bet taip įsigyveno į savo roles, 
kad Albertas visai rimtai griebė Onytei už 
plaukų, o t a ėmė rėkti, vis žvairuodama į 
žodžius lentoje: 

— Albertas pull... traukia... peša mano 
plauką. J i s išdykus berniukas. Ouch! Ouch! 

Visa klasė pradėjo juoktis. Gerai, kad su
čirškė skambutis. Kitaip nebūčiau vaikų nu
raminus. 

Mokytojų kambary prie manęs prišoko 
vedėjas. 

— Tai kaip? Tai kaip? Neišgąsdino ket
virtokai? A, bet jie geri vaikai. Nebus jums 
sunkumų. Puiku, puiku... Labai džiaugiuosi. 

Ką rV-tame A dariau, j is nepaklausė, o 
kuo labai džiaugėsi, išbėgo nepasakęs. Toks 
jau mūsų ponas Burneika. Į savo klausimus 
jis nelaukia atsakymų. Tik šauna pirmyn. Ne 
veltui mes ji Raketa vadindavom. 

Ponia Vaicekauskienė kažkodėl nudavė 
manęs nematanti ir. sumurmėjusi apie 
triukšmą pamokų metu. išėjo. Panelė Vosy
liūtė (dabar jau ponia Rajauskienė) puolė 
artyn su išskėstomis rankomis, ant kurių 
žvangėjo eilė apyrankių. Man rodėsi, kad ji 
ims ir susuks, kaip Zsa-Zsa, ''Dahling''! Bet 
sušuko: 

tNu&eita 4 i pusi.; 
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Pora ištraukų 
» 

(Atkelta iš 3 psl.) 
— Ri ta ! Malonu tave matyt i čia kaip mo-

Itytoją! Na. kaip? Kaip jautiesi po pirmos 
pamokos? 

Ji apkabino mane tomis žvangančiomis 
rankomis. Nuo jos raudonų plaukų sklido 
"Emeraudo" kvapas, kuiio nepernešu. 

— Tai sėkmės, sėkmės! — kartojo ji. tuo 
pačiu atsikvėpimu šaukdama poniai Jocienei: 

— Emilija, trečiadieni posėdis pas mane. 
Nepamiršk! 

Iš tikrųjų, su manim žmoniškai pasisvei
kino tik ponas Kurait is . J i s pasivedė mane i 
ramesnį kampą ir ištiesė savo didelę ranką: 

— Kolege, R i t a ! I š veido matau, kad ta
vo pamoka nepražuvo. Vėliau bus ir tokių. 
kurios mirs neprasidėję. Kaip žinai... 

— Taip. ponas Kurai t i . Žinau. Mes Aukš
tesniojoj jums ne vieną ta ip numarinom. 

— Gerai, kad suprant i , kaip pamokos 
miršta. Bus lengviau a t r a s t receptus, kad 
gyventų. 

— Jeigu jūs m a n padėsit. 
— Visada. 
Myliu tą poną Kurai t i ! Kaip gaila, kad 

visoj "Kudirkoj" j i s t ik \ i e n a s toks... 

Balandžio mėn. 6 d. 

Paskutinis šeštadienis '"Kudirkoj" prieš 
Velykų atostogas. Po Velykų daktaras žadė
jo nuimti gipsą. Nebegaliu sulaukt! Mane 
kankina ta koja. kur i negyja, kaip nustaty
ta. Bet mano mokinukams tas luošumas pa
tinka. K a s šeštadienį jie viens per kitą sten
giasi man pa ta rnau t i : pastumia kėdę. paduo
da kreidą, a t idaro - uždaro duris, o lipant 
laiptais, būtinai pr is is ta to po du ir tempia 
mane lyg skruzdės šapą. Mano gipsas rainas 
nuo parašų ir linkėjimų. Vis dėlto jį išmest 
bus gaila... 

Šiandien abiejuose skyriuose manęs laukė 
s ta igmena: ir I V a i r IV b radau an t staliuko 
po margutį ir po velykinį sveikinimą. Vienas 
margut is bus išraižytas, k i tas — vašku išra

šytas. Abu sveikinimai — namų darbo (at
simena gudruoliai, kad man patiko raišas 
'"Bugs Bunny") su kiškiais, ir viščiukais, ir 
linkėjimais: 

IVa: "Sveikinam su Velikom ir linkėjam 
daug sudužt margučiu". 

IYb: '"Panele Rita, sveikinam su Vely
kom! Linkim kad Velykos butu labai links
ma!" 

Abiejuose skyriuose kalbėjausi su vaikais 
įpie "Velikas". kur ios turi ilgą Y. ir apie 
kiaušinius, kurie "dūžta" a rba '"kiūžta". o 
per Velykas yra '"sumušami". 

Abu skyriai pripiešė lapus įvairiausių 
margučių: kreivų, apvalių, per plonų ir per 
^torų. Bet visi buvo išrašyti tikrai fantastiš
kais raštais! Gražiausius išrinksiu ir įdėsiu 
mokyklos laikraštėlm. 

Pastebėjau, k a d vaikams patiko t ie įvai
rūs veiksmažodžiai, reiškią dužimą. Man at-
?jo mintis iš tų žodžių sustatyti eilėraštuką. 
<ad jie lengviau atsimintų. Štai mano poezi
jos "kūrinys", kurį mes visi klasėj ne tik ra-
^ėm, skaitėm, bet i r dainavom; 

Stiklas dūžta. 
Medis lūžta, 
O kiaušinis k iūž ta! 
Akmuo skyla, 
Kai sušyla. 
O pieštukas dyla! 

Žinoma, sušyla ir dyla jau nebereiškia 
'dužti", bet "an t greitųjų" negalėjau nieko 
i i to sugalvoti, k a d rimuotųsi. P i rmąkar t pa
jutau, kaip vis dėl to sunku parašyt i ne t visai 
trumpą vaikišką "eilutę". 

Tačiau mano "eilutė" mokiniams patiko. 
!V-tame b Birutė net pasisiūlė sugalvoti po 
sakinį visiems t o posmelio veiksmažodžiams. 
Tai man pakišo gerą idėją: vaikams liepiau 
parašyti po tokį sakinį. Dabar an t stalo tu
riu 40 sąsiuvinių; kiekvienam jų po šešis sa
kinius — 240 sakinių! IT ̂ U S reikės man iš
taisyti. Kur buvo mano galva, užduodant toki 
iarbą* 

Nerimas 

Gruodžio mėn. 22d. 

Jau labai vėlu, bet negaliu užmigt. 
Gal rašant suims snaudulys. 

Ši vakarą mudvi su m a m a puošėme eglu
tę. Rimas ją m u m s nupirko, nes tėtė tiesiai 
po carbo Išvyko į firmos "Christmas party". 
Mama taip pat turėjo t e n dalyvauti. Bet ji 
nemėgsta tų kalėdinių "šurum-burum", kaip 
i vadina. "Baliavot su nepažįstamais žmonė

mis ir vaidint, kad labai smagu, prašoka ma
no sugebėjimus." sako ji. dailiai surišdama 
tėr^i kaklaryšį. 

Kiekvieną kartą, kai a š juos matau toje 
paprastutėje kaklaryšio rišimo scenoje, mane 
užpila šiluma. T a vidinė, kuri reiškia, kad esi 
laimingas. Aš laiminga, kad turiu tokius tė
vus. Niekas kitas negalėtų užimti jų vietos. 
Jokia kita mama taip neužn'štų tėvui kakla
ryšio, ir joks kitas tėvas neatrodytų toks pa
tenkintas... 

Rimas Įstatė eglutę į stovą ir taip pat iš
nyko. " H o c W " pažaist, kaip sakė, bet ž inau 
kad ne. Ir man neramu. Jo dar nėra, nors tė
tė jau seniai grįžo. Aš girdžiu, kaip jis dar 
kažką pasakoja mamai .IT jie negali užmigti. 
Laukia Rimo taip pat. Rimai. Rimai, saugo
kis! Neduoda m a n ramybės kvaila mintis, 
kad Rimui kažkas atsitiks... Gal kad keliskart 
sapnavau tokį nejaukų, vis tą patį. sapną. 

Lyg mudu su Rimu keliaujame erdve 
kaip astronautai. Tik ne kapsulės viduj, bet 
lauke. Mudu plūduriuojant juodoj erdvėj lyg 
kokios žolės vandeny. Su kapsule mus riša tik 
visai plonytės auksinės virvelės. Man baisu. 
nes aplink viskas juoda, o saulė degina akis 
tartum filmavimo lempa. Staiga pamatau, 
kad Rimo virvelė ima trūkti. Po vieną, po 
vieną at>i vynioja jos sruogos. Aš rėkiu, kiek 
galiu, bet negirdžiu savo balso, aš noriu 
griebt Rimo virvutę, bet nepakeliu rankų... 
Ir nubundu kūkčiodama. 

Toks sapnas, kaip Rimas išaiškintų (bet 
aš jam nesakau), pasąmoninis atspindys nuo
latiniu žinių apie astronautus ir įtemptą pa
siruošimą ryt prasidedančios kelionės aplink 
mėnulį. Kai tos žinios eina. mes visi prilim-
pam prie TV, Rimas — labiausiai. Apie erd
vių keliones jis i r skaito, ir klauso, ir renka 
laikraščių iškarpas. Jo kambary jau nemaža 
dėžė pilna tų iškarpų. 

Tiek prirašiau, o Rimas dar negrįžo. Jis 

su Lia. aišku. Bet kur? Ar jie sėdi kokioj bo
hemiškoj senamiesčio kavinėj, ar vaikšto gat
vėmis, kaip išvaryti? 

Kai mudvi puošėm eglutę, m a m a staiga 
pasakė: 

— Tule, Rirnas įsimylėjęs. 
Nors žinojau, kad ji tur i pastebėti vėliau 

ar anksčiau, bet tie žodžiai mane kažkaip 
nugąsdino, ir paleidau iš rankų stiklini šu
niuką, kuri ruošiausi pakabint an t šakelės. 
Atsimušęs i radfiatorių, jis subiro į smuEcytes 
sidabro šukeles, 

— Rimo šuniukas... — pasakė mama 
liūdnai. — nupirkom, kai Rimas buvo trejų. 
Mėgdavo pats jį pakabinti ant eglutės. Saky
davo — tiutis am-am... 

Man pasidarė baisiai graudu. Kad sudau
žiau Rimo šuniuką, kad Rimas buvo nelai
mingas, ir Lia... kad mama greit visa tai suži
nos ir bus nelaiminga taip pat. . 

— Tule, tu žinai... — vėl pasakė mama. 
— Ką? 
— Kas toji Rimo mergaitė?.. 
O. kaip aš stengiausi suvaidinti nežinan

čią! Bet mama žinojo, kad žinau. Žinojo tuo 
motinišku šeštuoiu pojūčiu kuris neapgau
na m as. 

—Ne lietuvaitė? 
— Ne 
— Ar labai gi jis ją įsimylėjęs? 
—Nežinau, mama. Pirma meilė. Roman

tika. Pirmos meilės praeina... 
—Gedas irgi pirma meilė. Tavo. Neatro

do, kad praeinanti, — šyptelėjo mama, ir aš 
nutilau... 

— Matai, Tule , bijau, kad Rimas neįsimy
lėtų rimtai. Dar ne. Dar n e dabar, kai moks
las prieš akis. Bijau kad neužsitrenktų jis sau 
gyvenimo durų. per anksti pasirinkęs, ar per 
anksti meile nusivylęs... 

Mama kalbėjo, delnuose laikydama po 
blizgantį eglutės burbulą. Man ji atrodė tokia 
trapi, kaip tie žaislai. Kaip tas nežinojimas, 
kad Rimas mylį Lią. Tas greit dūžtantis ne
žinojimas. 

— Mamule, aš nemanau, kad Rimas rim
tai. Taip sau flirtuoja, kaip visi... 

Mama šypsojosi. 
— Rimas nemoka flirtuoti, kaip visi, Rita... 
Tavo tiesa, mama. Tavo tiesa. Todėl aš bi

jau^. Todėl tu nerami... 

: 

Pokalbis su 
Stasiu Pilka 

(Atkelta iš 3 pus l J 
talinį pasirodymą paprasta i ma
ž t i tevalgau, anąsyk nesusilai
kiau net nuo poros stiklelių ir 
kelių mesečių. Kai šeimininkas 
įspėjo, jog artinasi manoji lietu 
viškais žodžiais maitinimo valan
da, tinkamiau persirengiau, ir 
abu nuvykome į salę. Teko pra
eit i pro didžiulį kambarį, kuria
me jau sėdėjo kokie penki šim
tai piliečių. Užėjom į mažą patal
pėlę, kur rūkėm ir linksmai ple
pėjome. Iš didžiojo kambario pa
sigirsdavo vis smarkesni ir 
griežtesni plojimai. Pagaliau ma
nas is cieerone pra ta rė : "Tai jau 
la ikas pradėti!" — "O kurgi jū
sų publika?" — "Nagi ten salėje. 
J a u labai nekantrauja". — Ai 
jie visi lietuviai?" — "Kur tau. 
Mūsų gi čia vien saujelė". — "O 
kokios tautybės tie žmonės?" — 

I " Y r a visokių: lenkų, latvių, estų. 
i rusų. net keli vokiečiai". — "Ką 
] g i aš darysiu, atvažiavau gi su 
i lietuviais pabendraut i?!" — Na, 
j ma t , tamsta nežinosi ką dary t i? ! 
T o k s artistas!'" I r su tais žo-

i džiais pravėrė į salę dur is ir ma-
Į ne įstūmė prieš baisią minią. To-
į kį ar t is tą! 

Bandydamas gelbėtis, vokiš- j 
į ka i ir angliškai auditorijos pa-j 
| klausiau, kuria gi kalba nori.i 
į kad jiems pildyčiau programą. 
! Čia pat paaiškinau, jog esu lie-; 
! tuvis, ir mano programa rišasi 
su specifine lietuviška tematika. 
i š salės ėmė šaukt i : vokiškai, 

lenkiškai, rusiškai. Kai balsai 
ėmė tilti. atsiliepė ir kuklus mo
teriškas balselis: lietuviškai. 

Nenumanau, kaip net dvi pro
gramos dalis esu ištvėręs! Pra
dėjau Puškino rusiško eilėraščio 
ištrauka "Ten įkvėptas Mickevi
čius dainavo" ir tuoj šokau į len
kų kalbą: 'Lietuva, tėvyne ma
no". Buvau atsitiktinai mintinai 

Havajietė 
(Nuotr. V. Maželio) 

išmokęs kelis lietuvių poetų ver
timus į vokiečių kalbą, ir t ie pa
sirodė naudingi. Bet keisčiausia: 
didžiąją programos dalį pildžiau 
lietuviškai, prieš tai paaiškinęs 
interpretuojamo dalyko tur ini ar 
jo prasmę. 0 klausovai pleškeno. 
netgi plojo. Gi, šiam "rečitaliui" 
pasibaigus, netgi sukėlė kone 
ovacijas. Akiplėšiškumas a r poii-

glotiniai polinkiai nepražudė, 
betgi drabužiai buvo pusėtinai 
p raka i tu permirkę. 

Gi rengėjai džiaugsmu netvė
rė : "Tai parodėm, kitataučiams, 
ką mes. lietuviai, sugebam". 

Tuo apklausos eilinis pageida
v imas tebūnie ir užbaigtas. 

— Kurie mūsų poetai yia J titrų 
labiauMai mėgiami ir kurie įvai
ria prasme parankiausi rečita
liui? 

Laikui bėgant, lietuvių poetų 
invazijos į skonį ir patrauką vis 
plėtėsi. (Manyčiau, jog mūsuose 
poezijos bei grafikos raida ver
tos aukščiausio susižavėjimo) O 
dėl eiliavimo per truttjcą laiką 
pažangos j au ir Kazvs BinVis 
džiaugsmu netvėrė: Juk šiandien 
Lietuvoje net gimnazistas blo-^o 
eilėraščio parašyti nesueeba' 

Reikėtų nemažai .ai k o bei - ie-
tos pomėgius lietuvių poezii-.;it* 
atskleisti . Gal tik vertėtų susto
ti, k a s iš to lobyno mano naudo
t a koncertam? bei rečitaliams. 
Teko rodytis reprezentaciniuose 
Valstybės t ea t ro koncertuose. 
Kauno kalėjime, pramogose. Ak
lųjų institute (kur akloji daini
ninkė Beatričė, net neprašnekus, 
iš tolo atpažindavo), pasitaikyda-

' vo dalyvauti ir l i teratūros vaka-
; ruose. Aišku, kiekvienu atveju 
programos keitėsi, laukdamos 
klausytojų atliepio. Bandydavau 
skleist i naujoviškesnę poeziją, 
ypač Kazio Binkio kūryba pasi
sekimą užt ikrindamas 

Išeivijoje reper tua ras žymiai 
prasiplėtė. Vokietijoje į progra
mą jau į t raukdavau ne vien 
Brazdžionį, bet ir Aistį, Santva-

; rą, Bradūną. Petrą Pilką. Ameri-
(Nukelta į 7 psl.) 
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Dešinėje — Illinois universiteto Chicagos Circie rūmai, kuriuose yra ir 

lietuviu kalbos dėstymo centras, žemai — Illinois universitete !ie;.ivių 

kalbos paskaitos metu I kurse. Pirmoj eilėj iš kairės sėdi B. Angelus. 

R. Lewir. ir R. Gerulis. Antroj eilėj iš kairės: V. Gudelis, K. Smith. P. 

Sireviėiūtė. P. Petraitytė ir A. Soiuikaite, R. Lewis. siekiąs magistro 

laipsnio, ir K. Smitu yra anglų-vokiečių kilmės amerikiečiai, nelietu

viai, bet su pamėgimu uoliai mokosi lietuvių kalbos. 

"C 
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grupes. Vėliau pačiai Lenki jei I lis savo knygoje viską aprašo be Laimingas vaiko pasaulis, tik 
teko pergyventi tiek daug sunku- j didesnės pagiežos ir neapykan- jo, vaikais būdami, neįvertiname 

; mų, ir jos žmonės turėjo ieškoti tos, paprastai ir įtikimai, gal ir nesuprantame. 

' f -

S 

giobos pas tuos, kuriuos ji anks
čiau skriaudė. 

Knygai jvadą apie Vilniaus 
krašto lietuvių veikia paiašė A_n-1 
tanas Juknevičius. Iš šio, gana 
išsamiai Vilniaus kraš to lietuvių 
veiklą nušviečiančio, įvado ma
tyti, kiek lietuviai turėjo auko-j 

kiek t ik su perdėtu sentimenta
lumu savo gimtinei. . Pustrečio 
šimto puslapių knygoje yra 
tiek daug detalių, kad sunku jas 
ii- suminėti. Tiesiog gaila kentė
jusių lietuvių ir net tų pačių len
kų, kurie taip buvo nužmogėj?. 

Knyga iengvai skaitoma, įdo-
tis, kad gagėtų išlaikyti sa\ o mo- m i > t u r i n e t i k inf o r m a c į n ė 3 v e r -
kyklas ar spaudą. Vienoj vietoj t ė s het U n k a l r š i a i p pasiskai-

Illinois universitetas pamilo lietuvių 
Iš pasikalbėjimo su departamento dir. proi Moravcevich 

kalbą 

Illinois ui-cveriitetas yaa ypa-1 — Ar Jums teko kiek nors pa-į rijos, apie lietuvių kalbos reiks-j Dr. Reklaitienė pasakojo, kad. 

rašoma apie įvairias be jokio re 
kalo keliamas lietuviams by'a-
kurių 1937 m vien Švenčionių 
apskrityje buvo iškelta lietu
viams 1879 bylos. Iškeltos už ta i . 
kad vaikus leido lietuviškon mo
kyklon, kad dalyvavo kokiai or
ganizacijoj ir t. Tai^ pat matyti , 
kad bausmės buvo dideles, ir ry-
ventojai lietuviai mielai sutik a-
vo bausmę atsėdėti, o ne mokė i 
pinigines baudas. Tačiau kalėji
mai bu\o perpj dyti. i r net»i!-*a-
vo vietų, reikdavo laukti ei U: s 
Teko net kyšius mokėti, kad ga
lėtų patekti į kalėjimą a t ik / 
bausmės. Įdomiame įvade auto
rius atskleidžia daugelį įvairia 
momentų, kurių daug kas neži
nojo ar buvo primiršęs. 

Petras česnulis daugiau visą 
lenkiškąjį terorą perteikia, 
žvelgdamas per asmenišką priz
mę. Jis rašo apie tardymus, ku
riuos jam teko pakelti, apie ka-
lėjimdnį gyvenimą, apie santy
kius su kitais kaliniais, kalinių 
žudymą ir išsilaisvinimą. Knyga 

tyli kaip kasdieninė l ek t l i a . 
Gaila, kad knygoje labai d a u j 
korektūros klaidų, gal net mū-
suosiuose rekordiškai. Bet kalba 
taisyta žinomo kalbininko, o 

ktas yra ne jo kairė, b :*. ipaus-; 
tuvės. Klaidas ati taisančiame la
pe tik daiis jų atitaisyta. 
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— Aloyzas Baronas 
("Abraomas ir sunūs") 

SPECIALIAI 
l 

LIETUVĄ 
Piinaj Apmokėta 

Nemokamas Pristatvmas 
Pilnai garantuota 

SPECIAL ! $58.20 
10 sv. grvpų Iciauliiių taukų 
10 sv. kvietinių miltų 
10 sv. rvžių 
'0 sv cukraus 

$40.70 

KOSTAS BUTKUS 
TeL P R 8-2781 (T78-2781) 

TVOROS, LANGAI, DURYS 

STOGELIAI, RENTOS, 

APKALIMAI (Siding) 

t ingai palankus lietuvių ka'bos; žinti lietuvius, lietuvių kalbą? Įmę. Tačiau mano specialybė yra 
kursui. Slavų departamento va
dovas prof. dr. Nicholas Morav-

yra ir lietu-cevich, kurio globoj 
vm kalbos 

— Aš esu serbas. Mano ryšiai 
su Baltijos valstybėmis maži, ta
čiau, ateidamas iš mažo krašto, 

Kursas, pats ; :masįaš esu simpatikas toms cultū-
mažumų atstovas — serbas, rodo į rems, kurias užplūsta jų itaimy-
daug simpatijų lietuviams ir patsįnai. Aš branginu lietuvius ir net 
panorėjo, kad jį aplankytų 
"Draugo" redakcijos žmogus. 
Prof. Moravcevich gimęs Jugo
slavijoje, studijavo Belgrado uni
versitete, studijas baigė \Viscon-
sino universitete, parašydamas 
disertaciją apie A. Čechovo dra-

neretai juos suminiu, kai svars
tomi kitų tautų kalbų kursai mū
sų universitete. Mūsų universite
to slavų departamentas nori iš
taisyti tai, ką slavai lietuviams 
yra padarę... Be kitų dalykų, mes 
rungtyniavome su kitais savo 

minius naujumus, gilindamasis i į universitetui gauti a. a. prof. A. 
impresionizmą j o struuie. 

Atvykusiam į jo kabinetą mū
sų dienraščio atstovui jis kalbė
jo: — Mes branginame lietuvių 
pastangas bendradarbiauti su 
universitetu. Mes taip pat jaučia
me, kad svarbi yra Įtaka Į j aun i - i " " 
ma jau pačiuose jų tėvų namuo
se, nes je ;gu vien tik jaunimui 
paliekama rinktis studijų dalykus, 

Salio biblioteką. Mūsų universi
teto patikėtiniai jau nutarė tą 
biblioteką atpirkti. Jau pasirašy
ta sutartis, ir gegužės" mėnesį tą 
biblioteką gau-:ime, o ji turtinga 
lituanistiniais dalykais. Jei ' mes 

ne visada pasinmmas būna pats 
protingiausias. Taigi, tėvų įtaka, 
kad jaunimas pasirinktų ir lietu
viškas studijas, yr-a labai pagei
daujama. Mes nerime, kad lietu
vių kalbos studijos mūsų univer
sitete išliktų, jei studentuose bus 
suinteresavimo, tos studijos iš
liks ir pasibaigus sutarčiai su 
Lietuvių Bendruomene — po dve
jų motų. Tada pats universitetas 
savo lėšomis jas tęs. Mes galvo
jame, kad valstybinis universite
tas toje srityje, kur yra daug et
ninių grupių, tari jų reikalus pa
tenkinti.. K!tados Amerikoje bu
vusi ryški "ti:pd :nančio katilo" 
politika dabar yra subliuškusi. 
Amerika įsitSaaJO, kad, respek
tuojant tautines vertybes, page. 

neturėsime stiprios lituanistines 
gramos, kuriame gi kitame 

universitete ji galėtų klestėti? To
kia programa labiausiai pritinka 
turėti Chicagoje. kur yra dau
giausia lietuvių. Apskritai nes 
norime, kad Illinois universite
tas išvystytų etnines studijas. 
Mane vis žavi lietuvių solidaru
mas šiame reikale. Lietuvių kal
bos kursas yra geras patarnavi
mas studentams. Kai kurie at-

l išiaikvt: 

kitos srities: rusų ir vakariečių 
santykis draminėje kūryboje. Lie
tuvių kalbos studijos yra naudin
gos lingvistinėms studijoms. Dėl 
to mes esame laimingi, turėdami 
dėstytoją, prof. Reklaitienę, kuri 
yra ne vien lietuvių kalbos spe
cialistė, bet apskritai lingviste. 

Tačiau aš labai norru, kad ir 
lietuvių šeimos namuose žinotų, 
ką mes darome. Visi geri dalykai 
prasideda namuose. Mūsų depar
tamentas nepradeda to, ką pra
mato, kad nepasiseks. Ką jau 
pradėjome, turės sektis. 

Pokaibyje dalyvavo ir lietuvių 
kalbos profesorė d r. Janina Ko-
naukaitė-Reklaitienė. Čia ji lietu
vių kalbą dėsto nuo rugsėjo mė
nesio. Ji gerai savo darbui pasi
ruošusi. Berkeley universitete ga
vo klasikinių 'kalbų magistro 
laipsnį, o Stanfordo universitete 
doktoratą iš lingvistikos, parašy
dama disertaciją: Analoginių pa
keitimų teorijos pritaikymas lie
tuvių kalbai. Ji su vyru gyvena 
Crovvn Pointe, Indianoje, ir ke
turis kartus savaitėje atlieka 90 
mylių kelionę, važiuodama į 
universitetą dėstyti lietuvių kal
bos ir grįždama. Ji džiaugėsi de-

. lyra įdomi skaityti, ir ji išliks pirmaiame kurse einamas pradr-i; . *. . ~. . / ' r „, ,.J , ,, , kaip istorinis dokumentas. To, lietuvių kalbos moxvma.s. nis 
antrame kurse gilinamas kalbos 
žinojimas, plečiamas žodynas; 
čia vykdydami atskirus projektus, 
studentai giliau pažįsta lietuvių 
dainas, papročius, kūrybą. Giles
nės studijos einamos trečiame 
kurse, lietuvių kalbos istorija, iš
ryškinami jos senoviškieji bruo
žai, lyginant su graikų ir lotynų 
kalbomis. Viskas daroma, panau
dojant dabartinio kalbamokslio 
metodus. Dabartiniame semest
re nagrinėjama lietuvių kalbas 
struktūra, pagal struktūralizmo 
ir generatyvinės gramatikos me
todiką. Pirmas uždavinys buvo 
palyginti lietuvių kalbos fonemas 
su kitų studentams žinomų kalbų 
fonemomis: lotynų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų, rusų. Lietuvių 
kalbos linksniavimo sistema iš
nagrinėta lingvistiniu atžvilgiu. 
Tai vis prof. Reklaitienės mėgia
miausias kursas. Jį lanko lietu
vių kalbos mylėtojai, kurie gal ir 
nesitiki 'susilaukti' gautųjų žinių' 
pritaikymo, bet kurie yra pamė-1 
gę kalbines studijas. Siame kurse; 
studentų darbams panaudoja- j 
mos naujausios lingvistinės stu- į 
djjos, išspausdintos žurnaluose ir! 
"vidiniuose, ka :p Ourrem Trends j 
in Liguistk-s. The Slavonk- and 
East European Reviovv, Lituanus, 

kaip istorinis dokumentas. 
ką pergyveno lietuviai lenkų 
okupacijoje, daugelis net neįsi- į 
vaizdavo. Nors ir labai nemaloni į 
lenkams teisybė, tačiau jos ka ip i 
tokios negalima nuslėpti. Cesnu-! 
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prie šiltos Gulfo srovės, švarus ir pats maloniausias 
pauiris- Rami ir poilsiui geriausia vieta. Patogiai ir 
gražiai įrengti kambariai, geras maistas ir nuoširdi 
bei šeimyniška aplinka. Taip pat praminamas Dietinis 
maistas ir atsižvelgiama į svečių pageidavmus. Moto
rinė valtis graži ir geras žūxiavtmas. islamą prieina
ma. Galima patiems gamintis maistą. 

Svečiai norintieji ramiai ir maloniai pailsėti, pa
simaudyti šiltam Atlanto vandenyne, prašomi skubiai 
siųsti užsakymus: 

Sav. A. Daukantiene-Moriarty 
124 Believue Rd-

Squantum, Mass. 02171 
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turkiškais rastais ir 
5 šilkinės skarelės 
ORO PASTŲ S6S.74 
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didelėm ar mažom gėlėm 
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LAJB.U SVARBU 
Vartoti rfibai 
svečiams įs, USSR 

Reikalaukite mūsų 
specialių biuletenių 

KKB TTR.1M 24 M E T Ų 
PATYRIMĄ 
SIAME B I Z N T J E I R 
T A J P PAT T V R I M 
TCKSTASČTl S 
P A T E N K I N T Ų K J - I E N T V 

vyksta č:-a t& is.arKvn egzam; 
nus ir gauti kreditus. Jiems ge-1 P i m e n t o yadov>-oes pa.an.a.-
nd, nes užskaitomas jiems r e i k a J r n u ^ a u uzsa^e l**W<S*&0-
angas metimas kalbos « * Č T C į į ^ s d u . ^ ^ ; f užsako; BaticLinguistics, Donum B a ž 
mas, nors pačiam lietuviu kalbos į * * * j ^ ^ m ų veikalų^bz- į c-um, General L g Į ^ e s . ^ n a b -

i f „ : ' . i» ,, „0„ t/^v;nSa;kė masinėe s« hctuv.sxa.is i zuojant cia telpančius Ktaao, 
I rašmenimis. Skirstant universite-; Schmalstiego, Schnitzerio, M ar
to lėšas, vis turima galvoje ir Ii e- j va.no ir kitų straipsnius, 
tuvių kalbos kursas, Juozas Prunskis 

kursui ta: nuostolinga, nes tokio 
studento jau nebėra lankančiųjų 
sąraše. Rudenį įvesime dar ir lie
tuvių literatūros kursą, kas dar 
labiau sustiiprins lituanistines 
studijas mūsų universitete. 

— Ar Jums teko ką skaityti 
biant tai, kas įvaarjoms tautybėms! apie Lietuvą, apie lietuvius? 
brangu, bus susilaukta net gerės-Į — Savo studijose turėjom pa-
nių ir Amerikos piKec ų. grindines žinias iš Lietuvos isto-

Nepalūžę nužemintieji 
Knyga apie lietuvių kančias lenkų 
okupacijoje 

Petras Česoulis, NUŽMOGINTIEJI, seniai išėjo iš spaudos Petro 
Vilniečių golgota lenkų okupacijoje. Ccsmdio knyga "Nužm-ogintieji". 

Phi/omena sak o... 
I 

leidi
nys. Kalbą taisė Vladas Kulbokas. 

! Viršelis dail. T. Valiaus. Spaudė "Rū-
| tos" spaustuvė Hamiltone, Ont.. Ka-
' nadoje. Tiražas 75o egz. Kaina nepa-
, žymėta, bet parduodama po 5 dol. 

Ulinois universiteto rūmuose Chicagoje lietuvių kalbos kursą glob-jąs 
Slavų departamento vadovas prof. dr. N. Moravcevich (dešinėje), su 
lietuvių kalbos dėstytoja prof. dr. J. Reklaitienę ir iš "Draugo" atvy
kusiu kun. dr. J. Prunskiu Nuotr. V. Noreikos 

' • " Šioje knygoje autorius aprašo 
lietuvių kovas ir kančias Vi. 
niaus krašte, daugiausia žiūrė
damas j j a s per savo asmeniš
kus pergyvenimus. Nors visa tai 
jau buvo seniai, nors patys len
kai pergyveno taipgi daugybę te
roro dienų, ir okupantai ir dabai 
juos tebespaudžia. tačiau toks 
knygoje pavaizduotas lenkų žiau
rumas sukelia nusistebėjimą. 
Tiesiog neįtikima, kad palyginti 
nedidelė valstybė, apsupta vokie-

Jau ketvirtas dešimtmetis ei-
;na nuo antrojo pasaulinio karo 
pradžios. Su jo pradžia pasikei-

Itė Europos veidas, ir ne viena 
( tauta iš vienos okupacijos pate
ko j kita. Apie lietuvių gyveni- č i ų l r ^ ų u i p b ū t ų nesupratu-
roą nepriklausomos Lenkijos gi u- neįvertinusi padėties ir 
okupacijoje, VUniaus krašte, ne- skriaudusi mažesnes tautines 

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. JŪSŲ doleriams 
reikia vado. kad jie nepaklystu. 

jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
įausrioj vietoj ir ausšti nuošimčiai 
auklės nauja dolerių šeimą. 

Įdedant penkis šimtus dolerių 
gausite labai naadingą dovaną, ne
mokamai, gražų spalvota dekį— 
"b lanke f . 
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Filmu Įvairumai 
Prancūzų meiles istorija apie Cezarį 
ir Rozaliją 
STAS£ SEM£N!EXĖ 

"Cesar and Rosaiie" yra pa- O jau tas lyg nutapytas gra-
trauklus spalvotas filmas, kurio žuolis, naujokas ekrane Sami 
nuotraukos yra taip techniškai Frey (David) tiesiog dievina sa-
puikios, jog džiaugiesi jomis, lyg vo Rosaiie, 
meniškais raveiksiais. šis žavi.- XT .. ... r , . , , . Nors tas amžinas meiles tn-tinas fiimas yra kaip KOKIO gero , . , , , - - . , . * , - • , kampis narą naujas ekrane, ta-alaus baltoji puteie. kur:a r.uela. .. -., . , . . , , . , • C- _j - ciau filmas nuginkluoja publiką 
Y?T • . . • '~.\ , . •». Žiūrovas pamils ši trejetuką ir 
fumų mėgėjai, o ypač Yves W ^ ^ £ £ ^ ^ ^ ^ 

varžybose jaučia, svarstant, kurį 
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tand gerbėjai. 

BERT'S STANDARD SERVICE ši nekantriai laukta C. Gedgaudo 
Road Service — Major Meohanical knyga 
i r m i l i i n i l i motoro sur-guliavi-; MCSV PRAEITIES BEIEt»K.\NT 
mas (Tune up). Air condition sr>e- atskleidžiant daug mūsų senovSs pa-

- - - - - šviesą. K i e -

suraizgė romantišką meilės tri
kampį, vykstantį Paryžiuje, ka<f 
ir žiūrovas stengiasi ji išnarpiio 
ti savais samprotavim-ais. 

gai abejotinas, žiūrovas čia ras 6645 S. Westem Tel. 
džiuginančiai švelnų vaistą me-į Savin. Norbertas Lang 
^ancholijai išsklaidyti. 

s iast i t i e s iog 

labiausiai iš visų išskirti. Galas cialistai. Gazolinas, padangos ir ki- į***** S S ^ s awT* 
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Santa Monica, California 90405 

Yves Montand vaidina č i a ; | 
"Pabaltijo sritis antrojo pasaulinio karo metu" temų konferencijoje. San Jose. Calif. š. m. balandžio 14 į 
d. Atidarome jo posėdžio prezid'ume (iš kairės i deširę) matome: Dean R. Cressap. Dean. School of Scie- j 
nces. Caiifornia State University: Gerald K-. VV.ieeler. Istorijos departamento vadovas Kalifornijos valsty- Į visai j am neįprastą tipą. Vietoje j 
biriame univarsite; Edgar Anderson, Aasociaton for the Advancement of Baltic Studies prezidentas; To-j m u m s dažnai matyto aukštų; 
mas Remeikis. Association for the Adveoceroent of B altic Studies viceprezidentas. Į principų, plačių pažiūrų hero

jaus, j is yra karštakošis, t ikras 
"buržua", pats per save prasi
mušęs į turtus, geležies iaužo Įspūdžiai iš baltiecių konferencijos pirklys, vardu Cesar. Prekybą jis i 

j \a ro ka r tu su savo broliais, o jo 
j didžiausias troškimas yra laimė- į 

S. m. baandžio 13-15 dienomis n ė Dalyvių įvairiose paskaitose mokslininkų sm^iavrnui parinko ti besąlyginiai gražiosios Rcza--
Bahijos studijų draugija (The buvo tarp 40-90. Tur in t gaivoje Sovietų Sąjungas stalo atstovą? ilijos (Romy Schneided) meilę. 
Association for the Advanoement gan d i d d c latvių koloniją San 11 tą klausimą bandė atsakyti Bal- j kurios jis, tvirtai nusistatęs, s i e 
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I = 
of Baltic Studies—AABS), gelbs- Bnancžsfo srityje, gi Lietuvių pla-
tiat Kalifornijos valstybiniam u- čią ir veiklią koieniją Los Ange

les, atrodo, kad konferencija susi-•NUbikjna ir Hooverio bibliate-
kai prie Stanfordo umiversiteto, 
surengė savo tarpkorderenekvi 
studijinį suvažiavimą. 

tų studijų draugios LT suvažiavi- k i a 
mo pirmininkas dr. Edgar An- i 
derson. Iš jo paaiškinimo susidarė! O vis dėlto Rosaiie nesiduoda 

d priėjimas buvo gan .kuklus. Lre- j įspūdis, kad jo paties asmeniška taip lengvai pririšama. Ji turi 
tuvių iš Los Angeles dalyvavo tik į pažintis su John Kadiliu turėjo mažametę dukrelę iš subyrėju-

*p> mm 

Si studijinė konferencija buvo 
paskirta specialiam 

3-4. 

k&a-usrrntri: 
Ban; 

C'.vlre 
"Pabaltijo sritis antrojo pasauli- vos 50 žmonių, o buvo tikėtasi 
nio karo metu". Jos inidatorhrs j a.pie 150. Bankete pagrindiniu 

buvo State Departa-
£S£CK as \ Ciaugc^io nustcoi-
Sovietų Sąjungos Stalo 

'reikšmės šiam palaietimui. Kadi- sių vedybų ir yra palanki savo 
drau-etas šeštadienio vakare St. H o k a i b ? j e bV?'° # ? * • ^ f e * 1 " ' buvusiafn 5 ? j SU k U r i U 0 

• -- -• i-- , . tuota Amerikos -onpasnimas giškai issisicvre. 

ROOSEVELT PIOTURE 
FRAME CCMPANY 

Miiimfacfarers 

•h" rengias havo Kalifornijos valV j kalbėfcūju 
tv-binio uBBBjegjJteto San Jo*5 Lsto- j mento 

latvis Edgar , mui!) Tifos pnfeaonMi 
Anderson 

Kadangi tai nebu^-o re-^i:,a^ 
dry-imetinė konferencija, tai ir jos 
pasisekimai, pafygšnus <u 'aukia-
maLs rezultatais, buvo tik viduti-

T a u t ų apsisprendimo'' teisės j 
principo, plačiai cituotas VVelies:, Jai nė negresia joks pavojus iš 
viešas okupacii'os nepripažinimo buvusio vyro — dailininko ir 
pajreLskimas iš 1940 metų. Bet į; skulptoriaus Antoine. Tuo tar-
vieną klausimą buvo a>tsakyu,: pu Da\dd (Saaii Frey) jai kelia 
kad apsisprendimo teisės principo nerimo. David buvo Rozalijos 
pripažin-'mas nėra tas pats, kas \ mylimasis prieš vedybas, o da-
nepriklausomybės p r ip^mūnas bar jis sugrįžo po penkerių roe-
(sapienti satl). Kadi Lis aiškino, i tų vėl į jos draugų ratelį, kaip 
jog ir po dipl. atstovų išmirimo labai sėkmingas "komikų" kny-

cBėi State Departamentas baltų -, Amerikos politika apsisprendimo gų iiiustratorius. Vieno kitu su-
' teisės atž.i 'giu bus tęsiama. sižavėjimas d a r vis smarkiai ru-

(Desk) tamautejas John Kadilis 
— jaunas, mat \ t , gabus, gimtąją 
kalbą vartojantis latvis. 

Daugeliui kilo klausimas: ko-

Rankomis išpiaustytį paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai. 
2400 So., Oakle>- Ave,, Chicago 

TeL Mrginia ~-~258 - 59 

CRANE SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

B. R. PTETKIEW1CZ, Prez. 
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 

FLENTY OF FREE PARK1NG SPACE 

% 0 

M o k a m a s m <tr-«tų its+~ <«aajaa aaKStas dt^l-
tų CerUflcam a ą w f II— Oeadae m u k s m a s o i 

MirumuTT, n>,ow.w> tn«e»taTlmo Wt0LWįL\% 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėa. 31 d. 

= VAl^ANDOS 
f l h i l A ^ ir KETVIRTAI) 
A . N T R A X > tr P E N K T A D 

» ». r. 1 B • T. » 
• v. r. 1X1 6 m. V. 
•»v«Ai<u1 n*da»-rt» 
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sB~ 
Pabaltijo srities temų konferen. i joje kalba latvis John J. Kadilis (US 
State Dept.). šalia jo sėdi Konferencijos pirmininkas ir organ:7a.tori-«is : 

AABS pirmininkas prof. dr. Edgar Anderson (latvis). California Sta
te Cnrversity San Jose ir Hiija Kukk (Reference Librarian) Hoover 
Institution Stanford. 

Kai kuriems vyresniesiems da-
lyv-iams atrodė, kad "Sovietų Są
jungos D e k " tarnautojo aplinky
bė, jaunau-iškas Baltijos tautiečio 
Kadilio (baltiškai kalbančio) vei
das, gan graži krūrniška barzdelė, 
jaukioje Baltijos mokslininkų, 
Kalifornijos vyno sugestijų ("in 

;vino veritas") atmosferoje, gal 
būt, esanti ' 'New iook" politikos 

; manifestacija — "nevv look" į 

sena. 

Cesar sugalvojo pianą. Jis tu
ri išsiaiškinti su Davidu vyriš
kai. Tačiau tai tik pastumia R o 
salie atgal prie Davido, nors ji ir 
ilgisi Cesario. Grįžusi pas Ce
sar}, ji galvoja vien apie Davi
dą. Pagaliau, priėjęs akligatvj. 
Cesar prikalba Davidą gyventi 
kartu su jais. Bet ir tai neiš-

^ S 

?raer 
". '~\'J . . ",.'.', , ' sprendžia jų rmoblemos. ų ir i ateit] poetika, kūną, K J ^ 

ka: kurie kalbėtojai jau viešai su-

N u o 
19 14 M ė t y 
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėk. -
jame Jums už mana 
parodyta paart ikėjirr.ą 
Mes norėtum būti Jums 
taudingi ir ateityje. 

važiavime kėlė. 

vauijančiųju sesijoms 6 buvo lie
tuviai. 

Ks. 

Ifi MODELCVIV NAM\ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida 

Galima pirkt dalimis ir ismokėtinai 
SOUTHWEST FUKNITIJRE OO. 
6200 S. W«»teTn — TeL OR 6-4421 

MARQUETT£ PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MCGfiJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami či< 
įvairių firmų foto aparatus be 
jų reikmenis. Pasinaudokite pe 
toghs planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtu foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West63rd Street 
Chicago, Illinois, 60620 

TeL PRospect 6-8998 

Šis silpnesnių ir stipresnių 
charakterių filmas yra pilnas 

Suvažiavime - konferencijoje iš linksmų žmogiškų silpnybių ir 
maždaug 37 kalbėtojų ir vado- švelnių juokų. Nežiūrint spren

džiamų nesklandumų, nepasireiš
kia dideliais skausmais, o pa
baiga beveik laimingai išspręsta 
ir ištempta ant linksmo kurja-
liaus-

Montando vaidyba išskiria 
"Cesar and Rosaiie" iš paprastų 
filmų. Jis lyg peiliu perrėžia žiū
rovo iš anksto susidariusią nuo
monę apie jį, kaip apie proto ir 
principo vyrą, ir priverčia be 
jokių abejonių įtikėti į jį, kaip 
j visai skirtingą tipą: šiurkštų, 
staigų, pirma veikiantį, tik vė
liau galvojantį Cesarį. Tai yra 
tikrai vertas dėmesio pasieki
mas, tiek pat stebėtinas, kaip ir 
prielaida, jei John Wayne suvai
dintų įtikinančiai biaurų vyrą 
ar toks Cbarlton Heston suvai
dintų Judą. 

I r iš viso ši labai jau meili 
prancūziška meilės istorija (su 
anglų parašais) galėtų pavirsti 
muilo burbulais, jei ne tų trijų I 
puikių aktorių pastovi vaidvba. j 

Rosaiie — Romy Schneider. | 
išsilavinusi persiskyrėlė. y ra šil-
ta asmenybė, mėginanti išlavi- • 
moti tarp dviejų adoratorių. 

Montand yra galingas Cesar, i 
i*iską AukOjątS savo sumyiėtajai. | 

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE 
Plokštelės pavadinimas 
AURELIA 
DAINOS 

DAINOS LIETUVAI 
GINA CAPKAUSKAS dainuoja 
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI 

LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIOS VATIKA
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS 
OI. TOLI. TOLI... 
TŪPETVItl KELIAI 

RADTO VAKARtBKTMNKfiS DAfNUOTA 
STLUVOS MARUOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 
ZffrGfNEUAl 
DAINOS 
GRĮŠIM, GRJŠIM 
AKVARELĖ 
Ttt t IRYLIS 
MUZIKA FRANZ LISZT 
KETURI AUTORIAI: Poezita ir proza 
LITERATŪROS VAKARAS 
SEK PASAKA 
ZinKIS PUIKIS 
RDxrKINYS 2S 

26 
27 
28 

LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS 
LIETUVIŠKOS GIESMĖS 
LIETUVOS SENOS IR NAUJOS DAINOS 
LIETUVOS ATSIMINIMAI (Jubiliejaus proga) 
SUK. SUK RATELJ 
MES 2ENGIAM SU DAINA 
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS 
DAINUOJAM SU LEONE 
DAINOS IR ARIJOS 
AIDUTĖS DAINUOJA 
VASARIO 16. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS 50 METU MINĖJIMAS 

Artistai 
A. Jūratė Paukštelis 
Aldona Stempužienė 

Salomėja Čerienė 

(Išleido L. Bendr. Kultūros Fondas) 

fStereo) 
(Stereo! 
(Monoi 

(stereo) 
(Stereo) 
(Monoį 

Kaina 
$5.00 
7.00 
6.00 
4.00 
5.00 
5.00 
4.50 

(išleido Liet. Vyčiai! 5 00 
Philadelphijos Lietuvu choras "V;itis'* (Stereo) 6.00 
Modernūs kūriniai, at'iek^rr-; Tamošulno orkestro 
ir solistu 5.00 
(S. Barčus) 4.95 

A. Trečiokas 
Kvartetas Vilti ' 
Lietuviškos lengvos muzikos rinkiny? 
Lietuviškos lencrvos muzikos rinkinys 
Pianistė Julija Rafauuskas 
III-sis 
IV-sis 
Laima Rastenytė 
Oriqaitvtės ir Tijūnėliu šeima 
A Dvariono muzika 
A Šabaniauskas dainuoja 
P Dėdė-Graužinis-Volteraire 
Karo muz orkestras ir kit-" 

Stasė Klimaitė 
Algcrd Brazis ir Žibuoklės 
Lietuvos Vaistyb. Radio Ansamblis 
Brazis. Žibuoklės. Juodytė 
Vilniaus Tautinis choras h- solistai 
N r w Yorko Vyru oktetas 
L. Juodytė ir gitara 
L. Juodytes dainavimas 
Janina Nomeikaitė-Armoniene 
Vadovauja Alice Stephens 

{Stereo) 

(Stereo) 

(Mono) 
(Mono) 

(Stereo) 
(Stereo) 
(Stereo) 
(Stereo) 
(Stereo) 

(Hi-fi) 
(Hi-fi) 

(Stereo) 
(Stereo) 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
6.00 
6.00 
600 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
500 

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
500 
5.00 
5.00 

L Stukas. Žibuoklės, Rūtos ir 
parapijų ansambliai (Stereo) 5.00 

(Illinois valstybės gyventojai prie tu kainų nedėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus pers-.untimui ) 

Užsakymus siuskite: DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629 
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Kulturiii e 
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galvojau apie repertuarą. A'eina j p. B a b i c k u i 7 0 m e t a 
gegužis, publikai reikia a.' at- • 
vangos, ar giedresnių įspūdžių. 
I r atrodo, kad Kazys Binkis s.: 
drąsiomis, pavasarinėmis ecaoci-
jomis ir stipria ekspresionistine 
išraiška ras atliepį. (Beje, šio
mis dienomis kaip t ik minime jo 

i mi:i; Jtea .'ai organizavo filmote
ką Lr buvo sudaryti eilės žvmū 

Bra/ • re gyvenanti* rašyto- • -., ^ ^ D a u g ^ e l i a w į r 

jas P. Rakr&m bm. 29 d. su- . ^ ^ū rvb;.ngus kelionių reporta
ž ą 70 m. amžiaus. Knes nuo ^ 3 ? n į - a d a ; b ; a v o žrjmaluase 

; Panevėžio, tame mieste baigęs B : ; % u d o : > g ^ e ; : , . j o ^ r ; n į ų . 
•-.mnaz.ją, literatūros studijas .•_,. r- :1;.. i : iV3 Vakar, M a r i 
*> Kauno u tėte - r . : n , n s e i > 

"Cannea" premjera 
Eandien 

Chicagos Ln-tuvių operos sezo
nas prasideda š:and :?n. Marijos 
a\ikstesrtiosios mokyklos salėje Bi-
zet "Cam-ien" šiemetinė premje
ra prasideda 8 vai. vak. Titulkię 
C a r m e n partiją dainuoja Roma 
Mastrenė. Šią partiją ji dainuos ir 
paskutiniame Carmen pastatyme 
gegužės 6 d. 3 vai. poptet Vieš
nia iš CIevtiando, Aldona Stem-
pužienė, Carmen partiją dainuos' 
antrajame spe.ctax.yj e ba.andžiojGrupė lietuvių San Jose, Calif.. įvykusios baltiečiu or.ferencijos bankete. Iš kairės aplink stalą: dr. Ele-
29 d. (rytoj) 3 vai. popiet ir tre-Jna Tumiene. dr. Bronis Kasias ir Ponia, mokyt. Da: laitė-Kellog, inž. Izidorius Bartkus. Vytautas B'.ku': 
Sa j ame 
vak. 

netekimo trisdešimtmečio suka".- : ' a mokytojavęs Jurbarko gimna- ašiių ra&kuai : Geltona iir juo-
tį>. Antras mano pasirinkimas ^ f, ^e ;;au uirbo Lie ,;. ae ra- da_ ^ r e r n c r r a s , Toli nuo 
-̂™ Jr,»n* j\is,ti» vit*<= WiCičv,-<j d:Jrone. Redagavo Mūsų \ įimų, 

gegužės 5 d. S vai. oius ir Ponia, Julijona L'esytė-Frazer, bibliotekiniu! b Berkeley universitete, Kalifornijoj. 

Jaunimo dailės darbų 
pareda Cbicagoje 

Pokalbis su 
Stasiu Pilka 

" Atke l ta iš 4 D9i > 

1919 m. buvo išrinktas visos Ru-; 
djos rašytojų sąjungos pirmšnin- į 
ku. Nuo 1920 m. Lietuvos atsto-, 

Įvas Maskvoje, o nuo 1939 m. Į Chicagos studentų ateitininkų 
I Lietuvos atstovybės patarėjas, rengiama jaunimo dailės paroda 
i Paryžiuje. 1942 m. pasirodė jo randa gražaus atgarsio. Lig šiol 
! pirmas eilėraščių rinkinys Lietu-' parodoje su savo kūriniais d a l y . ko je pajutau galjs interpretuoti 
Iviškai — "Ašarų vainikas". Visa vauti jau užsiregistravo kelioil:ka abu Henrikus: Nagj ir Radaus-
įjo lietuvišlcoji poezija, redaguo- meno bičiulių Laukiama ir dau- ką. I r taip toliau, ir ta ip toliau. 
1 ta Jono Aisčio, buvo išleista giau. Kviečiamas visas jaunimas. Kas t ik širdį tuo metu suvirpin-
11948 m. Bostone Dešimtmečius Paroda įvyks gegužės mėn 18-20 davo. 
kylėjus, neseniai nuimtas draudi- d. Informuotis ir registruotis ga-i Manųjų rešitalių programos 
i mas nuo Jurgio Baltrušaičio ir iima šia :s adresais: Irena Skiriūtė visada buvo mozaikinės, rerria-
į okupuotoje Lietuvoje — 1969 m. 6520 S. Talman, Chicago, 111. i mos nuotaikų kontras ta is ar iš 
'apypilnis jo lietuviškosios poezi- 60629. Te'ef. (312) 434-4489 ar- dalies aktualesne tematika. Be 
: jos tomas išleistas ir Vilniuje. ba Živilė Jonikienė, 6346 So. poezijos, nevengdavau klasikinių 

Būdamas nepriklausomos Lie-.Washte.naw, Chicago, UI. 60629.i monologų i r prozos (Antanas 
ituvos atstovu Maskvoje, J. Balt-1 Telef. (312) 776-6071. ;Škėma, Julius Kaupas, Petronėlė 

"Sol Voketaitis Grant parko ! ( M n t a i t ė ) -

y r a Jonas Aistis, kitas mūsiškis 
poezijos gaivintojas bei reforma
torius. Pateiksiu, kas maro 
ankstyvesnėje interpretac: j o ' : 
klausytojų buvo ypač a l t a i s". -
t inkama. 

Naujenybe bus Judita Vc.č' 
naitč, Vilniuje rryvenanti poe':-' 
Ieškau būdų jos kūrybai a'.sk'c' 
ti. Ir„ prisipažįstu, jaudinuosi. 

Rengėjų pageidavimu, bus "t -
s ta tyt i ir manieji kūrybiniai 
bandymai, kuriuos perteiks Ele
na Blandytė ir Juozas Raudonis, 
atrinkę patinkamus dalykus. 

Data: penktadienis, gegužės 

ketvirtos 8 vai. vakare. Vieta: 
Menės patalpa Chicagos lietuviš
kajame Marąuette Parke. Ren
gia Santaros-Šviesos Chicagos 
skyrius. kz. 

i iag: 
b'j.\o šaulių sąjungos 
skyriaus inst rufatorias, 

u \ ...n:ų. 
kultūros Tėvynės, Svetimoj padangėj w 
Sviesjaroo eilė kitų. 

MES TEBEMOKAU 
6 % 

Cert f kai i> 
( M n mum S5 0»*f 

I tu, tuoj po pirmo pašau'truo ka-
! ro, vienam iš garsiausių dabar-
I ties dailininkų M. Cha gali ui ir jo 

koncertuose 

• • . -

(1S69 — i y ^ . i v . a* y 

40 metų kai nebeturime 
Tumo Vaižganto 

Rašytojas, \isuomenininkas 
kaaa. Juozas Tumas Vaižgantas 
mirė 1933 m. bal. 29 d., ir šie
met minime ketvirtą dešimtme
tį nuo jo mirties. Savo saulėtu 
būdu, plačiomis pažiūromis, gi
liu lietuviškumu, -išti-ki murmi 
kunigo pareigoms, visuomeniškai 
suprastoms, bei savo kūrybingu
m u jis pasiliks amžiais atminti
nas mūsų kultūros istorijoje. Jis 
draudžiamos spaudos bendradar
bis, redaktorius ir platintojas, 
gausus publicistas, literatūros is
torikas, Pragiedrulių, Dėdžių m 
dėdienių, Šeimos vėžių ir eilės 
kitu veikalų autorius. 

Apskritai rečitaliams, aišku, ! 

labiausiai t inka poemos, baladės, I 
Jau sudaryta 1973 m sezono I monologai. Gal ir š iaip prozos 

vizas Grant Parko, Chicagoje, vasaros dinamiškesnės, draminės akcijos j 
ir padėjo pasprukti iš bolševiką- jjooDert^ programa su daugybe turinčios iškarpos a r trumpos i 
nės^Rusijos į Lietuvą ir į Vaka- j simfoninio orkestro dirigentų ir ; novelės. Gryną poeziją interpre-l 

solistų. Numatyta, kad rugp. 8 ir [ tuoti yra savotiškas malonumas, | 
10 d. dainuos bas-baritonas Ar- kurio sau a t imt i nepajėgdavau. į 

į t 

noldas Voketaitis. Koncertai pra
sidės birž. 23 d. ir baigsis rugp.! — Būtų įdomi Jūsų nuomonė Į 
26 d. Trečiadieniais, penktadie-; apie šiandieninę lietuvių poezijos 

:-uropą. 

niais ir šeštadieniais jie bus 8 v ,situaciją? 
v., o sekmadieniais 7 v. v. 

EVELYN WAUGH 
DIENORAŠČIAI 

Londono "Observ-er" spausdi
na angių romanisto Evelyn 
Waugh dienoraščius. Tas rašy
tojas yra miręs prieš septynerius 
metus. 

BALERINA TAPO 
KARMELITE 

Naujiena Vilniaus parodose 
Dailės parodų rūmuose, Vil

niuje, šiuo metu vyksta Dailės 
muziejaus naujai įsigytų kūrinių 
paroda. Šia paroda tenykštė vi
suomenė ypač domisi, r.es joje 
nestinga tikrų naujienų. Be vietos 
dailininkų naujų darbų, parodoje 
išstatyta ir išeivijos dailininkų 
įvairaus meto kūryba. Vilniaus 
spauda mini šias pavardes: V. 
Vizgirdos, V. Petravičiaus, V. Ig
n o , A. Galdiko, V, Kasiulio ir A. 
Vesčiūno. Eksponuojami ir pa
saulinio garso Vakarų Europos 
tapytojų darbai: L. Corinth'o, J. 
Rrberos, G. Courbet 

Šimtas metų nuo 
J. Baltrušaičio gimimo 
Poetas ir diplomatas Jurgis 

Baltrušaitis buvo gimęs 1873 m. 
gegužės 2 d., taigi šiemet sueina 
100 metų nuo to talentingo kū
rėjo gimimo. Buvo kilęs nuo 
Skirsnemunės, Raseinių apskr. 
Pradžios mokslą ėjo namie ir pas 
Skirsnemunės kleboną kun. Žake
vičių. Baigęs gimnaziją Kaune, 
studžjas tęsė Maskvos universite
te , pasirinkęs fizikos-matematikos 
fakultetą, klausydamas paskaitų 
ir istorijos filologijos fakultete. 
Pramoko keliolika kalbų. Pradė
jo rašyti į rusų žurnalus. Išėjo 
i r jo poezijos rinkiniai rusų kalba. 
Kurį laiką tvarkė visos Rusijos I 

(1873. V. 2 — 1944. I. 3 ) 

Užsidaro Saturday Review 
Pakilus išlaidoms, spaudai su

sidaro sunkumų. Plačiai žinomas 
žurnalas Saturday Revievv bank
rutuoja, n u-toj a ėjęs, įsijungda
mas į žurnalą World, kurį reda 

— Jau anksčiau esu prisipaži
nęs, jog žaviuosi lietuvių poezi
jos plėtra i r talentų gausybe. 
Lietuvoje a ts i randa naujos te
mos, eilėdaros dar nebandytos 
formos, vis didėjantis meistriš
kumas. Užsieniuose gyveną poe-

, tai rodo išskirtini savitumą. Vy-
| resnieji pasir inktame kelyje yra 
' sukūrę šedevrinių dalykų. Jau-
'nos poetės kol kas seka madin-

\/T- -n N- r> ^ .. ~~^ : gus amerikinės poezijos trafare-
Miretlle Negre, Paryžiaus ope- f " " . TZ-l^ , ~. u i~ - i »• X J « T ? , , ^ ^ ; t u s , bet vis dėlto rodo gabumus. ros balerina, kun šoko su Hudo.- > . , . ° . r NT . r - • .v-o . Savamm takui ar versmei surastu Nurajevu, pabėgusiu is Rusi-i . J , . , . , . , . ,-~. ? ^ A ; b » ^ ; i M « i a « I > u u Q i manau, d a r reikia laiko ir jos so.<eju, įstojo Į icarmeiicių vie-

nuolvną Limoges, Prancūzijoje. Drenaimo. 
Apie situaciją prabėgomis kal-

PASDIOKĖ L«i KELIONIŲ 
l MĖNUI4 

! bėti būtų neatsargu. Todėl noriu 
į susilaikyti. 

Chicagos universiteto moks-j __. . . . * ,• z 
, T^° , ^ i t . . — Butų taipgi ne pro sali z%-
hnincai suKonstravo moxsuni. noti, ką galėsime išgirsti gegur prietaisą, panašų i tą. k u n s bu-;_, . , j « . + i ' , " , ,. . . . . . . \lės mėn. h d. Menės patalpose., 
vo naudotas kelhonese i menuli ir \ _, . . , r

 7 . __ ,, ,. *J . * iChtcagoje. rengiamam Jūsų re-
guoja Norman Cousins. Zurna- ! 1 1 ^ 1 1 0 g a k m a ^ ^ *** 3T» \mmM$ 
Las World turi 160,000 prenume- dažuose švino, kenksmingo vai-
ratorių, redaguojamas buvusio 
Saturday Revievv redaktoriaus. 
Saturday Rcvievv paskutiniu me
tu turėjo keturias laidas: mokslo, 
pedagogikos, visuomenės ir meno. 
Visų jų bendras tiražas buvo 
800,000 egzempliorių. 

l 
ATOMINĖS ŠIRDYS 

JAV-se yra net apie 70.000 
žmonių, kurių širdys normaliai 
neolaka ir kuriems reikėjo į kru-

kams. Naujasis įtaisas yra kiek į — Po ilgesnės pertraukos vėl 
panašus į Geigerio aparatą. į jsijungdamas į rečitaliių nerimą. 

tinę įstatyti speciauius aparaUrs, 
reguliariai duodančius širdžiai 
inpui.są. Tačiau ligi šiol tokias 
aparatus (pacemaker) reikėdavo 
kas dveji metai sustiprinti, pakei
čiant bateriją; taigi —'reikėjo li
goninėje daryti, kad ir nesudė
tinga, operaciją. Dabar pradėta 
vaitoti naujus, atominius įtaisus, 
su 400 miligramų radioaktyvaus 
plutonijaus 238 izotopu Tokie 
atominiai aparatai sėkmingai at
lieka savo uždavinį. Juos išvys
tė ARGO Nuelear Co, esanti 

HIGH RATES 
rC7r rm 
»"fc / f Annnrn 

Passbook 
Aocoante 

teatrų ir koncertų repertuarą, o į LeechbuTfe, Pa. 

5% % 

$1000 or more 
Certiricates 

1 year min, 

PAID QUABTEHL7 

- I T — 

BRIGHTON 
SAYINGS & L0AN ASS'N 

HIGHEST BESEEVES 

4071 Archer Avenue 

Chicago, HL 60632 

TEL - LA 3 - 8248 
(Wort at — M iHa A n a m ) 

$5000 ormora 
Oertifk»tos 
2 year mte. 

PQff AillIUID 

tavestment 
Bonos 

Certificates 

UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER CvTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
GERIAUSIĄ D O V A N Ą 

Į LIETUVĄ 
SPECIALIŲ RUBLIŲ 

PAŽYMĖJIMUS 
HsTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė. 

Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų eiminės gali gautį 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai jeiti j krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau. 

TNTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius irodvmą. Specia
lių rublių pažčmėiimus gal'ma 
paversti j reeuliarus rublius 
aukščiausiu kursu. 
SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS 
Pažymėjimai pristatomi maž
daug Der tris savaites. Vieno 
spec rublio kursas yra $2.60. 

TAS KURSAS APrMA VISKĄ. 
N'FRA JOKIŲ KITŲ 
MOKĖJIMŲ. 

REIKALAUKIT MCSŲ NE. 
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO 

Fžsakvkite Dabar. 
Užsakykite tik per 

1NTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 28rd Street 
Penktas aukštas 

New York, N.Y. 10010 
TeL: 982-1530 

LABAI SVARBU 
AUTOMOBTLIAJ 

Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas 

Pasirinkite ?S šių modeliu 

ZHIGULI VAZ 2101 
US $3520.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEI 
ZHTGULI VAZ 2103 

US f M M I 
FURGON STATION 
WAGON US $3881.25 
EXPORT MODEL 
MOSKVTTCH 412 1E 

US S3570.00 
MOSKVTTCH 408 1E 

US $3285.00 
ZAPOROZHFTS ZAZ 968 

US $2250.00 

METU CEBTIF1 
9-ft Tue> i'hun- Pn 

5 * % už I 
Ope ii Mon 

S A 1 N T 
A N T H O N Y 

S A V I N G S 

TUS M 

<o->eo vVeci 

i447 So. 49th Coun 
Cicero. 111. 60650 

TEL,. — 6o*i-ii'i3i) 
•l«w»eph !•'. Gribauska» 

EIxecut;ve Secre tar j 

RErKALAl.'KrT 
SPECIALAUS BIULETENIO 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS. 
APARTMENTAIS. 
NAUDOTAIS RCBAIS 
SVEČIAMS IS USSR 

REIKALAUKITE MCSŲ 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ. 

MES Tl'RIM 24 METŲ 
TATYRIMA 
.ŠIA M K BIZNTJE IR 
TAI T PAT Ti'RIM 
TfICST.VNCIL«? 
P A T E M a N T V KLIENTŲ. 

FRANK'S W and RADIO, INC. 
H240 SO. H A L S T E D STRFIET T E I C A M O B B 

D I D E L I S P A S I R I N K I M A S [ V A I R I A U S I Ų TELEVIZIJOS 
RADTO IR S T E R E O A P A R A T Ų P A R D A V I M A S IR T A I S Y M A S 

<PAI.Vr>TOC' TKT.KVHTITf v» J P A R Ą T A 1 

Laidotavių Direktoriai 

ffiŽEIH&EYANS 
6S45 S O ^ E S T E R N ^ A V E . _ 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIB-CONDITIONED KOPLYOC5 

MAiZMOMS VIBTA 
REpoblk 7-3600 REpab&e 7-8601 

• 

PETKUS 
MARQUETTE RJNERAL HOME 

— T E V A S I R S Ū N U S — 
TRYS M O D E R N I O S KOPLYČIOS 

2533 Wes! 7! si St, Te M GRoven'Ii 5-2345 6 
•4!0 S. 5Gfh A ve.. Cicero TQWr,hail 3-2108-OS 

\ I R Š T E % U T 0 H O B l l J A M a S T A T V ' n 

3^;4? ^ W *%J ^ m^^u^^c^i 

K I S 
0OVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. OAiMID 

L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 
Trys Moderniškos Koplyčios: 

4330 South Galifornia Avenue 
Telefonai: U 3-0440 ii LA 3-9852 

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

'LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Liettjvic I j t idohi \ iŲ Direktorip .\*ooiacij<*» Nariai 

ANTANAS M, PHILLIPS 
S307 S. L r n j Ą M C A AYE. TeL YArds 7-»4«/ 

STEPONAS C. LACK (LACKAVV1CZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PT^ACE Tel. Vlrsrfnia 7-667^ 
2424 W. 6 9 t h S T R E E T TeL REpobl ic 7-121? 
U 0 2 8 .Soathvre^t H i e h w a y . P a l o * ffilU. n i T P ! 974-4410 

PETRAS E»EUQ*AS 
4348 S. C A L I F O R N I A A V E . Tel. I^VIayette J»-S572 

POVILAS J, RIDSKAS 
J354 S. H A L S T E D S T R E E T Tel. TArds 7-1911 

iURGIS F. RUDM1N 
3319 S. E r T U A A I C A A V E , TeL Y \ r d * 7 - U S 8 - S 9 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE*, CICERO, H A . TeL OLyropic 2-NMfc 

riMfti N M M * k * ^ 

http://spe.ctax.yj
http://Lie-.Washte.naw
file:///isuomenininkas
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GIEDRIOS GIEDROS ivi. KAI FKf I |W 
Verbų savaitgali ka p :r l < 

vieneriais metais, Kyko lietuvių 
• j v 

moterų m&aekc -. rganuu. a-
mos ateitini-tkių Korp. "Giedra**. 
Rrionijetoajas pravedė A. Kijaus-

:. nusipraus 
Mes žinome Die«o įstatymus, ira-

žrnogaus tobulėjimui, augimui. 
Ar tai bus išperkamoji, ar tobulu
mo išpažintis, reikia ją atlikti ge-

• rai, muiširdžiai jos norėti, 14 su
prasti. 

Kūrybingieji, nieko neveikiantieji 
ir griovėjai 

į m o n e s galėtume suski rstvti į 
tris grupes: kūrybingieji, nieko 
neveikiantieji ir griovėjai. Mes 
turim priklaus)ti kuri ano'ujų, po
zityvių žmonių grupei. Laikas ir 
žmogaus gyvenimas yta per bran
gūs, -vai ga'ėtunie nieko neveikti 
ar griauti. Turim sukurti ma'o-

; nią aplinką, kad žmonėms būtų 
jauku su manės gvvonti, bend
rauti, susitikti ir dirbti. Turima 
padaryti šeimų lizdus šiltus ir 
mielus, kad šeimos nariains būtų 

: malonu juose gyventi Tur ime at-
\ likti savo pareigas ir išvystyti 
; talentus, kuriuos Dievas mums 

B- , - • 1 - - ... -, ivra paskvres ir eiaves. T u r i m aug-
ukime švelni, raminanti muzika 1_. . . . . . . - - . . 

ta ir tapt: p;mutiniais zm.on.emis, 

. .s rasa ' " rios Mimdelso- • • ? * * • 

« « * % 

• * t i 

ii s, tačiau juos apeiname, jų^ 
nepaisome štai, • r šios reko-

Būkime švelni, raminanti , kad kad nėštume vaisių saviesiems, 
ir papnasta, Kukli gyvenimo mu- ; aplinkai ir savo tėvų žemei bei 
zika. Šypsniu, geru žodžiu, geru \ ten gyvenantiems broliams ir se-\ Marija Rudienė Radijo Forumo ir pobūvio Rudžių na m-uose metu kalbasi apie šiaurės Amerikos lietuvių 
darbu Lengvinkime saviesiems,! sėms.Tegul malda dvasiniai susi-' sportinę išvyką Vakarų Europon su Ieva Kasniūniene (kairėje) ir Kariie Rudiene (savo marčia). Ini. A. 
artimui gvvenimą. j kaupimai nebūna vienkartine ne- • R u d i s >"ra k a i P ** sportinei išvykai rengti komiteto pirminmkaa Nuotr. Z. Degučio Kas. >.j. >us.rm.v.a keturis Kastus. ienos — aoje daug tusvų VT . . , , , . , . . . I «*• -N uo pat egzistavimo pradžios malom pareiga, bet nolatrrus ver- \ - . . . , • - . . . . .. ., . 
žemėje žmogus yra pilnas proble-įžimasis, kilimas į Dievą- Reko-

Siame sttaapsaelyje bandoma su- vietų. Kur daugelis moterų 
fdansraa atkurti keturių konfecert- .- fcmJa amų, mi-
cijų mintys. nėjimų, pagerbtuvių, vaidinimų, 

Rekolekcijų tikslas — išsivaScti sa \ I -. senesnio 
iš kasdienybės rūpesčių ir darbų amžiaus moterims? Kur jaunos 
kasdienHto rūbo, palikti nuoša- v , . rios turės tęsti visą 
Kai visus nebūtinus užsiėmimu-. • :ų veikimą? 
Darbų buvo, yra ir bus. Reikia 
surasti Laiko mastymui ir maldai. Kam smerkti kitus? 

mų, vargų ir skausmo. Jų visų į lekcijos baigtos agape. 
ne'išska'čiuotume. Bet ir nėra red- buvo paskaitytas ses. 

Jos metu! 
Palmiros i 

Ko mes vengiame 

re.so-

išganingas yra šv. Mišios. 

Sustok ir susimąstvk 

kaio. Daug svarbiau atkreipti j t rumpas referatas ir D. Sadūaai-į 
mūsų akis ir širdis į naująjį, at- j tės trys eilėraščiai. 
pirktąjį gyvenimą, jo siekti, prie: Buvo siūloma kitais metais: 
jo artėti, jo trokšti. "Tavo 'kry- į kviesti ir rekolektančių vyrus 
žius bus lengvas i r kančia saldi, į melstis kartu. 

] jei tu eisi įsikibęs į Dievo ranką, i Sia proga primenama, kad ! 
eita B, apkaba- ; J si suprasi, iš kur atėjai, kam atė- j kiekvieną pirmą mėnesio penk-

me, šmeižia-. . kaiSų, ne- ; jak kam gyveni, kur e in i Kad tai j tadienį T. Jėzuitų namuose vyks-
Dažniausia: mes bėgame nuo į tobulumų, ydų nepaisome. Mes galėtumėm suvokti, suprasti, rei- i ta dvasinio atsinaujinimo maldos 

to, ko ieškome, ko mums daur rūpinamės sauįa -mėlio a r imo : ^ a me ' s t i s " ,— kalbėjo rekolekci-
grausia reikia. Mes bijome sueiti f rankoje, o užmirštame didžiulį, - i'4 vedėjas 
į artimesnius ryšius su Dievu, pikią, m klausant maišą,! įvairūs yra maldos būdai, bet 
nes Jis Labai daug iš mūsų reika- .kuris slegia pečius |W V^U svarbiausias ir labiausiai 
kuja — mūsų pačių, viso mūsų Mes tikime, jog galime atlikti, 
atviro, nemeluoto aš. Mūsų atsi- is.-pre.-ti viską patys, nenorime 
verimo Jam. Dieno vengiame, nes i pasidalinti irūpesčiais tarp Die\'o 
Jo nebandėme pažinti. ir savęs. Mes prarandame pasiti-1 Žmogus nenori sustoti ir susi-

O pažinu_ Dievą reikia. Žmogt.. kėjšną Dievu. įsitempiame, isi- mąstyti prie šv. Mišių aukos. Jis 
galvoja, .<ad Dievas yra nepasde-, jaudiname, jsibaiminame. Kiek-; nepajunta jos išganingos ii pa-
kiamas. toli, nematomas, retai vieny.' dienai gana savų rūpesčių. į švenčiančios malonės. Dievo ar-
sutinkamas. Tuo tarpu. Jis y.-a įdomi bScrodžio istorija mus- tumo ir savęs išaukštinimo. Mes 
visą laiką šalia mūsų, aplink taus pamoka NTauįas I lis ėmė esame Icviočiami, laukiam; ir pri-
ir su mumis. "Kiekviename ž m r sraviu,;::, kiek iŝ  kartų tu .-es tik-; imami išskėstomis rankomis, ne-
guie — namuase darbe, gatve;, st-ti. suki . mušti per dieną, per svarbu, kokie mes bebūtume. Rei-
'̂ Ką tu padary-; ^enam iš jų — (savaite, mėne4- metus. Skaičiai' kia tik noriai ateiti, reikia pri-
man padarv-si!" Maldos, susinau- augo, o -u jais ir rūpesis. Lai . - imti teikiamas dovanas. 
pimo nere&ia atpigti, atskirti, rodis ėšsigarsdo ir sprogo. Apeigos nepakeičia šv. Mišių 
atribou nuo gyvenimo. Nėra Kai laikrodinmkas j-j sutaisė, : esmės. Ar jos atliekamos viena ar 
dviejų kaukių, kurių viena nėšio- laškn d> tap i protšįesnas. Jis! kita kalba, ar jos aukojamos atsi-
}i gyvėmime, kitą besimelsdamas, nutarė rūpintis tik vienos paros, sukus ar nusisukus, auka a n t al-

2rnogus išmaino Dievą į dau- a nru ir jam ėjosi goriau, to-laus lieka visad ' tn]i pati, nes 
gelį abejotina vertas dalykų. I v ? *Nereikia -..,.1 daugumos, bet gi- ne rūbai ir apeigos konsekruoja 
anas Jonukas, badą suokų gryno Lamos, ir viena styga galima kar- ostiją ir vyną, o patsai Kristus." 
aukso gabalą mainė Į arkli, kar- -.. - • _. t į kaip tai padarė1 išpažintis reika'inga, būtina 

IS MUŠU PEDAGOGIŲ DARBUOTES tusi Varnienę, pareiškė norą prie 
jos mokyklos Kaune suruošti 
montesorinio metodo kursus Bal
tijos valstybėms. Pasitarimams 
vykstant , atėjo bolševikų inva
zija, i r viskas iširo, o būtų bu
vusi didelė garbė Lietuvai 

M. Varnienė su Petrutyte buvo 
nuvykusios j Olandiją. Amster-

Marija Varnienė jau persi- lėtą mergaičių kursų pradžiai. | <jamą. susipažinti su pradžios 

M. Varniene pasakoja apie 
D. Petrutyte 

įval<arai. Graži proga tęsti 
į lekcijas. 

D. 

Šeima, vaikas, 
lietuvybe 

D. PETRUTYTE 

Mažieji vaikai —Ketu\ybės 

svėrė per 85 metus amžiaus, be t ; Toje atsiųstoje grupėje jauniau 
ją dar galima pamatyti lietuvių sia buvo Dome Petrutyte — at-
parengimuose, ji uoliai seka lie- vira, nuoširdi, teisinga, niekuo-
tuvių spaudą ir stebi lietuvių met nemeluojanti. J i su dideliu 
gyvenimą. I nuoširdumu gilinosi Į Montessori 

J i visa siela atsidavusi pėda- j metodą. Kartą buvo duotas už-
goginiams klausimams, monteso-, davinys parašyti įspūdžius apie 
rininkė iki paskutinio kraujo la-1 Montessori įstaigos darbą. Savo 
šx>. Ji džiaugiasi, kad įstengė į rašiniu atkreipė dėmesį D. Pet-
M-ontessori sąjūdžiui laimėti su- i rutytė. rašiny nusistebėdama ro-
manią pedagogę Dome Petruty- ' doma tokia pagarba vaikui. Iš-
tę. 

1 Marija Varnienė dalyvaudavo 
! tarptautiniuose Montessori są-
ijūdžio su\ ažiavimuose. 1930 me-
; tais ji Romoje baigė Montessori 
kursus, kuriuose dėstė pati dr. 

vadą ji padarė, kad, norint įsisa
vinti tą metodą, reikia pasikeisti 
pačiai Tai parodė, kad ji orien
tuojasi, t inka tam darbui. 

Tada ji buvo 19 m., žemaitė, 
pasiturinčio ūkininko duktė. 

pumpurai 
Besisielodami Lietuvybės 

kymu, beveik visai esame pamir 
šę mūsų mažuosius benuruome- Montessori Grįžus į Kauną, ją I gimnazijos mokslą ėjusi Žemai-
nės narius — pmimMmĘpSĖŠm įgjį Galdiko sesuo, pranciško- į tijoje. Kaune bemokytojauda-
vaijcus. Daug dėmesio sk:r:ame n^ vienuolyno sese.ė Augustina'. ma, ji baigė mokytojų semina-

ėmė raginti Montessori sąjūdį; riją. Gerai mokėjo vokiškai nes 
plėsti Lietuvoje. Į atostogų metu buvo keletą mė-

paaugiiams ir jaunuomenei, bet 
labai mažai vaikams iki šešerių 
metu amžiaus. Nors, iš ukrųįų, 
jie sudaro didžiulę armiją, kuri 
išmintingai panaudota galėtų bū
ti stipri jėga lietuvybės išiaiky-

, --'-v.' iTJ'VĮĘgį 

vę, ožką, avi, oagaliau i galąstu
vą, kuri įmetė į upę. Išoriniai 
daiktai žmogų apgauna, užMū-
liuoja kuriam laikui, kai tuo pa
čiu metu žmogaus dva . Jus 
badauja ir .šąla. 

Tikron gyvenimo prasmė 

Samarietė moteris p ;v 
nuėjo dar to'i a u. Ji keitė »yrus :r 
nerado juose K>, ko šešk jo tol, 
koi nesutiko To, Kuris jai tsrė: 
"Aš esu t i ea , kei:as ir gjsvenknas. 
Kas tiki į mane, gyvens per am
žius". Gyvens — ty . nemerd*--. 
nesrbiaškvs, neaknanuos, r* sš-
skųs, nekeiks ap inkybių, žm snių, 
kasdienos ir varginančių negero
vių. Tas. kurs tiki, ims sa , .-
*, ' įganote Augiene, dr. Mnaa Buarenė ir dr Stasv-i Budrv^ ssv^čiai 
žaų ant savo peeų i r ,1 neš t a : P . , r e d . j . P r u n s k l o j u b i l i e j a u s m i n ė i i m e 
Kaip Tasai, i :<urį tuckne. Tikrop 
gyv'enimo prasmė yra kristi į 
mums skirtą dirvą grūdu, .suris 
supūva, bet duoda daug ir gra
žių vaisių. Jei grūd • 
paviršiuje, jis ira;: sunyksta, bet 
vienišas, be prasmės, be vaisių, 
neatlikęs savo paskirties. Auka 
yra pagi "nulinė sąlyga gyventi 
pilnu gyvenimu. 

Reikia įgyvendinti, plėsti Die
vo karalystę savyje, aplinkoje. 

Kur tos besilinksminančios 
moterys? 

•Mūsų dienose daug kas mėgsta 
kaltinti krikščionybę, kad ji neat
nešė nieko gero žm nijai, kad 
žmogaus nepakreip,- : gėrį Ji b ; i n ę T< & f p į n i e n ė ^ . ^ R . ^ , _ fc ^ ^ ^ ^ 
žmonių pastangų rue.so nega.i. bicKienč |stovi) — trejetas rengėjų kun, dr. J. Prunskio 
Lygiaj kaip ir purv'uus žmogui jubiliejuje. 

m o ir jos kūrimo pastangose. 
Rimtas ir p'aningas susirūpini- ; 

mas įžiebti lietuvybės kibirkštį 
mūsų mažuosiuose, įgalintų mus 
ku<-> mažiausiai teprarasti tauti
n io prieauglio. 

Vaikai yra liencvybės medžio 
pumpurai , o jaunuomenė jo žie
dai. Nuo pumpurų priklauso žie
dų gražumas ir vaisių gerumas. 
Dci to išmintingas sodminkas 
rūpinasi, kiek galėdamas, kad 
kas nors nepakenktų pumpu
rams. Su tokiu pat atsidėjimu 
mes turėtume rūpintis mūsų 
priešmokyklinio amžiaus vaikais, 

• rūpestingai studijuodami būdus 
^ ir priemones, kaip jiems perteikti 
. lietuvybę, kuri taptų jų asmeny-
: b«*s dalimi. 

Mūsų padėtis yra geresnė 

Seselė Augustina atsiuntė ke- nesių Vokietijoje ir gerai išmo-
|ko vokiečių kalbą. 

Baigus vienerių metų Mon-
| tessori kursus, dv ėjus metus dir-
! bo savarankiškai. Mokytojauda
m a įsitikino, kad jai reikia dar 
• pasitobulinti M. Varnienei ūžta-
:riant, buvo priimta į tarptauti
n i u s MontesEori kursus Nicoje. 
Ter. būdama, ji įprašė Vamierr; 

mokyklomis ir gimnazijomis, 
tvarkomomis Montessori meto
dais. 

Užplūdę Lietuvą, vokiečiai na
cionalizavo Montessori mokyklą. 
Galima buvo dirbti t ik vaikų 
darželyje. Tą patį darbą M. Var
nienė su D. Petrutyte tęsė ir 
prie bolševikų, 

Išeivijoje, atsidūrus Ravens-
burge, D. Petrutyte tuoj ėmė rū
pintis montesorine mokykla Ten 
buvo įsteigta pradžios mokykla 
ir vaikų darželis. Mokykloje bu
vo išvystytas tautinių švenčių 
minėjimas. D. Petrutyte buvo 
įsteigusi vaikų chorą. Vasario 
16 d. buvo atgaivinamos Karo 
muziejaus apeigos. D. Petruty
te labai nuoširdžiai dalyvavo 
patriotiniuose parengimuose. Bu
vo ne t sukurtas Karo muziejaus 
vaizdas. Jį teko palikti, bet žu
vusiems paminklą D. Petrutyte 
atsivežė savo lėšomis. 

Chicagoje, M. Varnienei d i r 
bant su viena atsilikusia mer
gaite, kik> mintis steigti monte
sorine mokyklą. D. Petrutyte tu
rėjo lengvą, gerai apmokamą 
tarnybą, bet, ją metusi, įsijungė 
į vvstvma montesorinės m-okyk-

priin,ti ją asistente, ir nuo to j ^ pmįp i a domėtis ir ameri-
laiko gal apie 30 metų jiedvi dir- k i e č i a i ^ g : e i g t i m o n t e s o r i n i u s 

bo kartu. Kaip auklėtoja — tal
kininkė ji buvo darbšti, ištver
minga, stipri lietuvių kalboje. 
Ji, padarius pradžią d a i . A. Var
nui, pati pasigamino vaizdines 
priemones lietuvių kalbai dėsty
ti. 

kur--us, kur buvo pakviestos lek-
toriauti M. Varnienė ir D. Pet
rutyte. Universitetuose, Šv. Ka
zimiero seserų vienuolyne buvo 
ruošiami kursai motinoms, ypač 
atkreipiant dėmesį į tai, ką iš 
montesorinio metodo galima pri-

Jai grįžus iš Nicos, buvo gau- j t a i k y t i m m u o s e . čia daug rasi-
tas leidimas Kaune įsteigti p i r - | d a r b a v o p p e t ru ty tė ir pati M. 
mą bandomąją Montessori m o " į Varnienė 

Naujoji ALIAS (Amer. Liet. inž-|kyfcią. Tą mokyklą vedė D. Pet-
ir arch. sąj.) Moterų pagalbmio | ̂ ^ į d m o k s l o ^ ^ j -^2'" . 

uz vieneto valdyta. Sėdi iš k.; Hatma! _ , . . ? » T.__ Z* ., Z. i 9 l k l 3 v- P 
MoKykloje buvo dirbama nuo 

p., du vakarai buvo 

sudarymas ir jos kontroliavimas. 
I.aiko turkne pakankamai — še
šerius Betos — tik planingai juos 
išnaudokime lietuvybės "pumpu-

; rų" užiimezgi-mui k'e.kvieno lie-
tuviiko sąmonėje. 

Nf vajkas nutausta, o seimą. 
Ne valkai ;>-adeda kalrn'4i vieno
kiu AT kit,>k:u žargonu, bet levai. 

\ Ne savo n.sru lietuviai vaikai pa-
sinmka sv^rma. kalbą —ją per-

įsi-
dau-

helmina Lapienė 
Vincė Jurkūnienė 

visk urną. Mes visį 
dėti prie šio darbo! 
— KAIP? 

(b. d.) 

pirmminkė i r , r į j a davė namą. kur buvo F ^ \ t m m a b u v 0 d u o d a m i ^lapteL 
^r . te „onteflorinė pradžios mokyk V y r a v o n u o S i n l u m a g t d < > 

m — » — * — . i Ia. ir vaikų darželis D. Petru-
itytė vedė pradžios mokyklą, o 
jai auklėtinius vaikų daržely pa
ruošdavo M. Varnienė. 

turime pnsi-
Paga 1 . . 

o.vime 
Darbai buvo vvkdomi bendra 

t a s platus patyrimas. Tai buvo 
prasmingas darbas, ir be D. Pet
raitytės nebūtų M. Varnienė 
įstengusi jo daryti. 

Dabar D. Petrutytė dirba kur-

IS MOTERŲ PASAULIO 

talka. Gaminantis mokslo prie- Į S U O S e , kur ruošiamos montesori-
mones. dail. A. Varnas paruoš- Į n i ų m o kyk lų vedėjos. Iš rylo dir-

duoda tic»W)iai tėvai. 
savi na tą kalba, kurią jis 

Vaikas 

trigubamo 

davo projektą su menišku spren- į ba tris valandas su vaikų dar-
AIJAS (Amer. Liet. inž. ir dimu, M. Varnienė spręsdavo j z e i i u , o po pietų _ su mokykla. 

arch. sąj.) Moterų pagalbinio j montessorinę pusę. o Dome iš-1 Dirba su amerikiečiais. Labai 
vieneto susirinkimas įvyks gogu- pildydavo techniškai. Stalių dar- j norėtų dirbti su lietuviais, bet 

giausia girdi. Todei, įvairiais bū- fis 6 d. 3 v. p.p. arch. Stefanijos,bus attikdavo kalėjimo d i rb tu- j n ėra sąlygų, 
dais, suin:tmsyink ;me lietuviškų Traškinęs namuose. Paskaitą ;vės. Tos lietuvių gamintos prie- šiuos dalykus pasakojo M. 
šeimų, kol jų dar nemažai turi- 'apie meno kūrinį skaitys dail V. monės buvo nusiųstos į Nicą. ir Į Varnienė, pažymėdama, kad ji 
me, švietimą ir tautinės savi gar- Vaitiekūnas. Pabaigoje vaišės. Vi--daktarė Montessori labai stebė-; atsigauna, kada tenka susidurti 
bos jose stiprinimą. N e vieni te-Į sos narės su viešniomis kviečia-Josi tokiu sėkmingu paruošimu. I su montesoriniu darbu. 

I vai yra atsakingi už vaikų lietu-, mos kuo gausiau dalyvauti. I Dr. Montessori, tada pasikvie- i JA Baugaūis 
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