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Kertinė parašte
Pro dūmus šviečiantis žiburys

Lietuviškoji patarlė sako, jog 
nėrą namų be dūmų.'Jei truputį, 
tai gal ir nieko. Bet jeigu tie na
mai pridūmuoja taip tirštai, jog 
silpnesnės akys ar plaučiai jau 
nebeatlai'ko, kiai (mažesnės svei
katos namiškiai turi sprukti pro 
duris laukan, tai 4au nebėra ge
rai.

Ir mūsų bendruomeniniuos 
namuos, ypač Chicagos ir apy
linkės sodžiuose, ar tik ne per 
daug tų dūmų prisirinko? Net 
gaila, kai mes ten savo moder
nias sales, rezidencijas ir salomis, 
beveik atsukdami laikrodžius vi
su šimtmečiu atgal, pavertėme 
staiga dūminėmis pirkiomis.

Tokioj situacijoj, žinoma, atsi
randa jau ir pesimistų, j viską 
ranka numojančių ir sakančių, 
jog jokių šviesesnių žiburių dau
giau nėra arba jų pro susitven
kusius dūmus jau nebegalima 
įžiūrėti.

O vis dėlto šviesių žiburių dar 
yra. Tokiu reikia laikyti ir pra
ėjusį ' šeštadieni Jaunimo centre 
įvykusį Lietuvių fondo metinį su
važiavimą. Labai prasmingas Lie
tuvių fondo ženklas — simbolis 
yra ranka, laikanti žiburį. Todėl 
ne tik pastarasis Fondo suvažia
vimas, bet ir visa ši fondinė ins
titucija lig šiol mūsuose buvo ne 
vien simboliniu, bet ir pačiu kon
krečiausių žiburiu daugeliui išei- 
vinio gyvenimo sričių. Dieve, 
duok, kad Lietuvių fondas tokiu 
žiburiu ir toliau pasiliktų.

čalima buvo tik pasidžiaugti 
palyginti gausiu narių dalyvavi
mu šių metų Lietuvių fondo su- 

Y važiavime. Vadovybės jam buvo 
gerai pasiruošta, pranešimai iš 
ankšto atspausdinti ir išdalinti 
dalyviams, laikas be reikalo ir 
dėl smulkmenų negaištas, svars
tymai ir pasiūlymai konkretūs, 
išvados realistiškos. O jeigu bu
vo klustelėta ir tokių klausimų, 
kurie kitur būtų sukėlę uraganus, 
tai Fondo narių ir. čia nebuvo 
pasikarščiuota, pakankamai šal
tai pasidalinta nuomonėmis, jas 
respektuojant, bet nepaliekant 
protesto ženklan salės ir neku- 

riant už durų antrojo fondo.
Viena yra neabejotinai aišku, 

Lietuvių fondas jau labai arti 
užsibrėžto milijono. Tai reiškia, 
kad vėl viena drąsi lietuviško
sios išeivijos svajonė taps realy
be.

Ypač džiugus reiškinys mūsų 
visuomenėje yra respektas Lietu
vių fondui, kaip labiausiai pati
kimai institucijai, telkiančiai ka
pitalą išeivijos kūrybiniams po
lėkiams paremti ir lietuvybei ug
dyti. Tai pastaruoju metu ap
čiuopiamai rodo ir stambesnių 
palikimų užrašymas fondui. Taip
gi didelio dėmesio vertos šių au
kotojų užuominos aukštojo moks
lo stipendijų kryptimi. Iš tikrųjų, 
kai išeivijos sąmoningoji masė 
vargu ar ateityje didės, tai rūpes
tis išsiugdyti visur laisvajame 
pasaulyje savų įtakingų mokslo, 
meno ir visuomeninio gyvenimo 
žmonių, neatšokusių ir nuo lie
tuviško gyvevenimo reikalų, da
rosi labai prasmingas, tiesiog bū
tinas. Reikia planuoti ateitį taip, 
kad masės mažėjimo atveju, lie
tuviškųjų problemų svoris bė
gančio laiko svarstyklėse ne tik 
nemažėtų, bet dar didėtų. O tai 
sugebės padaryti tik tie, kurie už 
dešimties ar daugiau metų gyve
namojo krašto ir mūsų bendruo
meninėje plotmėje galės pakeisti 
prof. V. Vardį, prof. R. Silbajorį, 
prof. V. Skrupskelytę, prof. Tomą 
Remeikį ir kitus, dirbančius šio 
krašto universitetuos, ir tokius, 
kurie, nors ir nebūdami huma
nitarais bei lituanistais, eis dr. 
Razmos, dr. Kisieliaus, dr. Valai
čio, dr. Ambrazaičio, dr. Balu
kę pėdomis ar dr. Kazicko bei dr. 
Valiūno keliu.

Jeigu Lietuvių fondo suvažia
vime daug šiltų žodžių buvo pa
sakyta pagarbos vertai senatvei, 
save įamžinančiai stambiu pali
kimu Fondui, tai lyg per mažai 
kreipta dėmesio j lygiai reikalin
gą jaunatvę pačam Fondui. Ei
lę metų dalyvaujant Fondo su
važiavimuos, akysna krenta vis 
tų pačių žmonių veidai, ir, žino
ma, kiekvieneriais metais vis se-

Teilhardą, 
susidomėjo 
teologų ir 
radome jo 
kartais net

Antanas Maceina parašė 6 ilgus 
“laiškus” Teilnardo de Chardino 
šalininkams (Draugas, 1973.10.6- 
12.22), norėdamas ne dek su jais 
polemizuoti, kiek “nutiesti bendrą
sias Teilhardo pažiūrų linijas”, pa
pildyti mintis, išdėstytas knygoje 
Didieji dabarties klausimai. Atsilie
piant į tuos laiškus, norima ne Teil
hardą ginti ar jo neklaidingumą įro
dinėti. o tik šia proga pasiaiškinti 
kai kuriuos “amžinuosius” klausi
mus, į kuriuos mes pasauliškiai, ne- 
filosofai ir neteologai, ieškome atsa
kymo filosofų bei teologų raštuo
se ir, deja, nevisada randame, nes 
ir jų raštai nevienodi. Ir jeigu mes 
atkreipėme dėmesį ir j 
tai tik dėl to, kad juo 
ir daugelis filosofų bei 
kad ' mes su jais kartu 
raštuose šio to įdomaus, 
Įdomesnių dalykų, negu grynų fi
losofų raštuose. Kągi, kiekvienas 
laikotarpis turi savo įžymybių, sa
vo favoritų. Juk ar ne visi mūsų 
filosofai savo metu važiavo į kata
likišką Friburgą ir rašė disertacijas 
ne apie Tomą Akvinietį, o apie sta
čiatikių filosofą Vladimirą Solovjo
vą? Ar ne jų visų inspiratorius pre
latas A. Dambrauskas rašė, kad 
“joks katalikų apologetas, joks kitas 
krikščioniškas filosofas nėra mano 
dvasiai suteikęs tiek šviesos, kiek 
VI. Solovjovas" (Užgesę žiburiai, 
365)? Nieko tad nuostabaus, kad ir 
Teilhardas šiandien dar daug kam 
teikia tos šviesos, nes, kaip pats A. 
Maceina nurodė, Teilhardas savo 
evoliucijos požiūriu tėra tik Solov
jovo pakartojimas. Bet prieš perei
nant prie tų svarbiųjų klausimų 
aiškinimosi, reikia bent keliais žo

džiais pasiaiškinti ir bandymą Teil

hardą diskredituoti kaip krikščionį, 
ir būtent autoriteto pagrindu.

* 

vajų pra- 
kurie su- 
jau šiame 
fondą žy-

nesni. Jatinesniųjų tik vienas ki
tas. Atrodo, Ikad būtų pats laikas 
Lietuvių fondo idėjos 
vesti tūkstančiuose tų, 
brendo ir išsimokslino 
krašte, bet į Lietuvių 
miau nei su savo pinigine, nei 
su darbo talka neatėjo, gal būt, 
ne tiek dėl kokio priešiškumo, 
kiek dėl tiesioginio paraginimo 
stokos. Suprantama, tokių adre
sus ir pozicijas Fondui beveik ne
įmanoma surasti. Bet gal čia 
Fondui gali patalkinti atitinka
mos profesinės mūsų organizaci
jos arba net ir pavieniai, vienas 
kitą pažįstantieji.

Gerbiant senatvę ir palikimus, 
Lietuvių fondas vis tiek turi iš
likti jaunas. O pasiturinčio ir 
geravalio vyresniojo jaunimo 
mums netrūksta. Ir jo skaičius 
vis didės ir didės. Reikia tik ką 
nors daryti, kad jisai ir Lietuvių 
fondą didintų ir pasirodytų Fon
do reikalų svarstymuos. Tada 
mūsų Lietuvių fondas tikrai pasi
liks ne tik pro visus dūmus švie
čiantis, bet ir uraganuose neuž- 
gęstantis išeivijos žiburys.

k. brd.

Pirmame savo laiške, pavadinta
me “Teilhardo raštų likimas”, Ma
ceina primena visų T-o kritikų mė
giamą argumentą prieš jį — Vati
kano kongregacijos įspėjimą (moni- 
tum) ir Jėzuitų ordino vadovų ne
leidimą T-ui spausdinti savo raštus. 
Tai lyg rodytų, kad jo raštai bent 
teologinių požiūriu abejotinos ver
tės. Bet panagrinėkime šitą faktą 
truputį plačiau. Pirmiausia pažymė
tina, jog istorija žino labai daug pa
vyzdžių, parodančių, kaip labai žy
mūs rašytojai-teologai, filosofai, net 
mokslininkai oficialių autoritetų 
buvo kritikuojami ir net smerkiami. 
Pats Maceina yra nurodęs, kaip 
Paryžiaus ir Anglijos vyskupai de
gino Sv. Tomo Akviniečio raštus. O 
ar šių dienų žymaus katalikų fi
losofo Maritaino autoritetai nekri
tikavo? Maceina primena, kad ir jis 
“turėjęs dėl to sunkumų net Vati
kane” (Bažnyčia ir pasaulis, 16). 
Tėvas A. Tamošaitis, SJ savo diser
tacijoj Church and Statė in Mari
tain Thought (1959) nurodo, kaip 
smarkiai Maritainą puolė žymus 
jėzuitų Civilta Cattolica žurnalas 
dėl Maritaino pažiūrų apie vals
tybės ir Bažnyčios santykius. VI. 
Solovjovas irgi buvo autoritetų kri
tikuojamas, ir jo' raštų stačiatikių 
Bažnyčia neleido spausdinti. O ar 
pats Maceina nebuvo dar Lietuvoj 
gerokai mūsų vyskupų kritikuoja
mas? Ar ne jie patarė ateitininkams 
nerinkti Maceinos Federacijos va
du?

Ne tik šie, bet ir daugelis kitų 
rašytojų, kurie savo metu buvo, so
vietiniu terminu tariant, rėpresuoti, 
paskui buvo reabilituoti ir paskelbti 
sektinais pavyzdžiais. Taip atsitin
ka, tur būt, todėl, kad tie rašytojai 
savo metu būna visa galva praau
gę tuos, kurie sėdi oficialiuose pos
tuose. Jie savo raštų originalumu 
apstulbina ten sėdinčius, ir tada šie 
pastarieji nežino, ką daryti. Sau
giausia tada išeitis prilaikyti tokius 
“modernistus”. Kiekviena tikrai 
nauja, originali mintis visada iš
šaukia tradicininkų opoziciją. To
dėl nenuostabu, kad ir jėzuitų or
dino vadovybė atsargi T-o atveju. 
Ir mes tos vadovybės visai dėl to 
nesmerkiame. Jeigu jai T-o moks
las pasirodė labai naujoviškas ir 
originalus, tai ji negalėjo rizikuoti 
ordino prestižu, leisdama spausdin
ti raštus, su kuriais ant greitųjų 
nebuvo įmanoma kaip reikiant su
sipažinti.

Tas pats ir su Vatikano kongre
gacija. Gal ir jos įspėjimas buvo sa
vo vietoj. Bet iš kitos pusės, kas gi 
nežino, kiek Vatikano kurija yra 
pridariusi klaidų? Pats Maceina ra
šo, jog “paprasčiausiam krikščio
niui aišku, kad daugybė tiek encik
likose, tiek vyskupų laiškuose, tiek 
kunigų pamoksluose skelbiamų da
lykų yra tik žmogiškieji patarimai, 
pamokymai, paraginimai, bet ne 
nuostatai, einą iš Viešpaties Va
lios” (Bažnyčia ir pasaulis, 75). 
Dėl to ir su T-u atsitiko tas pats, 
kas ir su kitais visais — po pradi
nių įspėjimų bei varžymų prasi-

Ramojus Mozoliauskas Motina su vaikais
(St Joaaph mokykla Wilmette, UI.)

savo
kaip

dėjo jo reabilitacija. Aš jau 
straipsny Aiduose minėjau, 
gražiai T-o mokslą apibūdino Pary
žiaus arkivyskupas kardinolas Fel- 
tin. O štai dabar kitas prancūzų 
kardinolas bei žymus teologas J. 
Danielou taip pat labai teigiamai 
vertina T-ą, pažymėdamas, kad T- 
as laikosi “pagrindinių tradicinės 
Bažnyčios filosofijos nusistatymų”, 
nors ir naudodamas modernaus 
mokslo terminologiją, kad jis “ku
ria metafiziką kaip šių dienų moks
lo pratęsimą” (J. Danielou, Signi- 
fication de Teilhard de Chardin, 
Etudes, 1962, vol. 312, p. 147). O 
štai Washingtono arkivyskupijos 
laikraštis pažymi, jog Vatikano 
kongregacijos įspėjimas buvo pada
rytas “be įprastinio Šventojo Tėvo 
leidimo. Kai jis apie tai išgirdo, po
piežius Jonas įspėjimą pavadino ap
gailėtinu. Dabartinis popiežius 
Paulius VI rašė Paryžiaus kardino
lui: “Tėvas Teilhardas yra būtinas 
mūsų laikams. Jo apologetika yra 

reikalinga’ ” (Catholic Standard, 

1973.10.25). O kiek patys jėzuitai 

dabar yra prirašę labai palankių
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veikalų apie Teilhardo mokslą, visi 
gerai žinome.

Todėl nelabai suprantamas yra 
toks Maceinos pasakymas: “Pa
skleisti savas idėjas Teilhardui pasi
sekė: gyvam esant, tiesa, dar tik iš 
dalies, o mirus — jau pasauliniu 
mastu. Laimėti Bažnyčios pritari
mą betgi jam nepasisekė lig pat 
šiol”. Bet kokio čia pritarimo rei
kia? Yra visa eilė veikalų apie Teil
hardo mokslą, turinčių Bažnyčios 
Nihil obstat ir Imprimatur, pvz. 
H. de Lubaco, SJ The Religion of 
Teilhard de Chardin; Christopher 
Mooney — Teilhard de Chardin 
and the Mystery of Christ (ši pa
staroji turi Imprimatur 'Bostono 
kardinolo Cushingo). Tai reiškia, 
kad T-o moksle, kaip jis išdėstytas 
tose knygose, nieko priešingo Baž
nyčios mokslui nėra. Ir iš paties 
Maceinos raštų, berods, tik dvi 
knygos turi Nihil obstat ir Impri
matur. Tai Dievo avinėlis ir Didžio
ji padėjėja. Kitos, neišskiriant ir 
trijų paskutiniųjų, tokių pažymė
jimų neturi. Ar tai reiškia, kad Ma
ceinai nepasisekė laimėti Bažnyčios 
pritarimo knygoms apie Bažnyčią 

ir pasauli, apie Didžiuosius dabar
ties klausimus, apie Krikščioni pa
saulyje?

Todėl mums atrodo, kad pirmas 
ilgas M-os laiškas nieko naujo iš 
esmės nepasakė, nes naujos pažan
gios minties reiškimosi istorijoj, net 
ir pačios krikščionybės istorijoj, 
Teilhardo atvejis nėra kokia išim
tis. Jis tik patvirtina gerai žinomą 
tiesą, kad taip buvo, taip bus atei
tyje ir gal net taip ir turi būti. Gy
venimui reikalingi ir pažangininkai, 
ir juos prilaiką konservatoriai, nes 
be šių pastarųjų pažangūs naujo 
vininkai galėtų dezorientuoti pla
čiąją visuomenę ir tuo būdu jai pa
kenkti. Gal iš tikrųjų plačiajai vi
suomenei ne tiek svarbu intelektu
alinis išprusimas, kiek moralinis su- 
situpėjimas, kuris radikalių nau
jovių gali būti sukrėstas. Dėl to vi
sai protingai daroma, kad seminari
jose klierikų paruošimas pradeda
mas ne su T-u, o su tradiciniu 
mokslu. Tačiau būtų nelaimė, jei 
T-o raštai būtų pakliuvę į Ordino 
rankas ir būtų užkonservuoti ko
kiam šimtmečiui. Intelektualinės pa
žangos reikalui tai būtų didelis 
smūgis. Galime sutikti, kad T-o 
moksle yra ir pelų. Bet negi vien 
tik pelai būtų galėję taip patikti 
daugeliui teologų, filosofų ir net 
mokslininkų (J. Huxley), kad jie 
ir šiandien Teilhardo raštus tebe- 
studijuoja.

O dabar žvilgterėkime į keletą 
Maceinos laiškuose paliestų prob
lemų, kurios rūpi ir mums pasau- 
liškiams nefilosofams.■ I 

1. Apie religiją, filosofiją ir tikrovę

Nepripažindamas evoliucijos kaip 
teorijos ar fakto, Maceina savo laiš
kuose vis dėlto pripažįsta ją bent 
kaip “darbo hipotezę”, kuri betgi fi
losofui nesanti reikalinga: “nėra jo
kios būtinybės, rašo M-a, filosofui 
ar teologui priimti ar atmesti evo
liucijos teoriją, kol ji nėra gamta
mokslio tiesa, o tik įvairiopa gam
tininkų hipotezė...”, kuri nesanti 
“pribrendusi nei filosofiniam, nei 
teologiniam apmąstymui”. Kitur jis 
dar priduria, kad “ta ar kita gam
tamokslinė teorija, net ir virtusi 
gamtamoksline tiesa”, nekeičia filo
sofijos bei teologijos. Kas kitaip ma
nąs, tas apgaudinėjąs pats save.

Šitokios Maceinos mintys apie 
mokslo santykį su filosofija bei te
ologija kiek stebina, nes mes, nefi- 
losofai, prisiskaitę filosofų raštų, 
iki šiol tikėjome, kad vis dėlto esa
ma tam tikro ryšio tarp tų visų 
sričių, kad mokslai sudaro lyg at
ramą filosofijai. Sakysim, dr. V. Do- 
niela rašo, jog “filosofija gali prisi
statyti mokslui kaip ontologija, kaip 
bandymas paskirus mokslus integ
ruoti vieningon visumon, kur juos 
sujungtų bendros kategorijos 
bent skirtingų buvimo būdų 
ližė. Taip suprasta filosofija 
daug moksliškumo žymių, ir 
filosofija ir mokslas, gali vienas ki
tą praturtinti” (Žr. LE, Mokslas). 
Filosofas N. Berdiajevas sako, jog 
“niekas neneigia, kad filosofija turi 
skaitytis su mokslų augimu ir pri
imti dėmesin jų rezultatus” (The 
Destiny of Man, 4). Groningeno 
universiteto filosofas B. Delfgaauw 
rašo, kad “negalima filosofuoti, ne
atsižvelgus kiek į mokslo kryptį bei 
jo rezultatus” (Evolution: The 
Theory of the Teilhard de Chardin, 
106). Tokių citatų iš filosofų raš-

(Nukelta J 2 pat.)

arba 
ana- 
turi 

abu,
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tu būtų galima pririnkti daug. Bet 
kai Maceina rašo, kad filosofui ar 
teologui nėra būtina laikytis net 
“gamtamokslinės tiesos”, tai ar tai 
nėra lygu pasakymui, kad filosofui 
ar teologui nėra būtina laikytis šio 
pasaulio tikrovės? Nes gamtamoks
linės tiesos faktiškai yra juk mums 
šiuo metu geriausiai pažįstamos tik
rovės išraiška.

Kas tad atsitinka, kai teologas ar 
filosofas nepaiso mokslinės tiesos? 
Tada teologui nėrd kitos išeities, 
kaip remtis tik Sventraščid mokslu 
ir aiškinti, kad, pavyzdžiui, žmogus 
šioje žemėje gyvena tik apie 6000 
metų, kad nedaug ką senesnė ir 
pati žemė ir kad “gamtamokslio tie
sa” apie žmogaus atsiradimą prieš 
kokį milijoną metų nėra jokia tie
sa ir tėologui neprivaloma. Ir tokių, 
teologų faktiškai yra. Teko skai
tyti tos rūšies jėhovininkų bei 
adventistų raštų, kur gamtamoks
linės tiesos nepripažjstamos. Tačiau 
rimtų katalikų bei protestantų te
ologų, nesiskaitančių su mokslo 

tiesomis, neteko pastaruoju metu 
pastebėti.

Kai filosofas teigia, kad jam ne
būtina laikyti gamtamokslinės tie
sos, atseit tikrovės, tai jam nieko ki
to nebelieka, kaip filosofuoti abst
rakčiai. Tada, žinoma, galima kurti 
visokias metafizikas, kurių gali bū
ti tiek, kiek ir filosofų, nes meta
fizika, kaip taikliai pastebi F. Wais- 
mannas, yra vizija, apie kurią ne
galima pasakyti, kad ji teisinga ar 
klaidinga — jos negalima nei įro
dyti, nei paneigti (Plg. M. K. Ku- 

nitz, The Mystery of Existence, 
248). Tai kūrybinės vaizduotės pa

daras. Gal dėl to Berdiajevas filo
sofijos ir nelaiko mokslu, o tik me
nu (tik filosofijos istorija jam yra 
mokslas). Filosofai teisingai nurodo, 
kad visos mokslo tiesos iš esmės yra 
hipotetinės, jos anksčiau ar vėliau 

kinta, o, sakysim, Platono mokslas 
apie idėjas ar Hėgelio ontologija ir 
šiandien nesą pasenę. Bet taip yra, 

tur būt, dėl to, kad tos filosofijos 
yra labai abstrakčios ir todėl nesens
ta, kaip nesensta joks vaizduotės su
kurtas kūrinys. Mokslinės tiesos 
sensta, bet pasakos nesensta.

Abstraktinės filosofijos, nesiskai- 
tančios su gamtamokslio tiesomis, t 
y. su tikrove, minusas yra dar tas, 
kad tokios filosofijos dažnai būna 
viena kitai prieštaraujančios. Tada 
net ir tam pačiam filosofui sunku 
išvengti prieštaravimų. Net pats 
Maceina, kalbėdamas apie pasaulio 
sukūrimą (tai gana abstrakti temė), 

kartais sako, kad jis buvo sukurtas 
staiga, o kartais, kad “krikščiony
bė yra tampančios būties ontologi
ja”. Penktame savo laiške jis nei
gia Dievo reikalingumą gamtai 
skleisti, nes tokiu atveju “Dievas 
būtų ne Kūrėjas, o tik žiedėjas, nes 
čia jis nekurtų nieko iš nebūties, o 
tik skleisdintiį pirminių daiktų 

diegus”, bet savo knygoje Dievo 
Avinėlis jis rašo, jog “krikščioniš
koji filosofija bei teologija teigia, 
kad dieviškoji kūryba niekados ne

siliauja — ne ta prasme, kad Dievas 
kurtų vis naujų pasaulių, bet ta, 
kad sykį sukurtos būtybės buvimas 
yra nuolatinis jos kūrimas” (245). 
Mums atrodo, kad daugiau tiesos 
šioj pastarojoj citatoj, nes.sukurtos 
būtybės “nuolatinis kūrimas” nebū
tinai reiškia, kad Dievas yra tik 
žiedėjas.

Bet jeigu taip, jeigu sukurtos 
būtybės buvimas yra nuolatinis jos 
kūrimas, tai kodėl ir evoliucinio pa
saulio vyksmo negalime vadinti 
nuolatiniu kūrimu? Savo naujausio
je knygoje Krikščionis pasaulyje 
Maceina daug kur kalba apie pasau
lio bei žmogaus tapsmą. Anot jo, 
Kristus vykdo Viešpaties planą “per 
visus kūrinijos tapsmo tarpsnius 
(138),.. sukurtas kaip tampantis, 
pasaulis vykdo kurmiškąjį savo 
tapsmą žmogiškąja kūryba” (157) 
ir L t. Jeigu taip, tai Maceinos fi
losofijos bei teologijos terminas 

tapsmas ne ką kitą reiškia, kaip 
gamtamokslio terminas evoliucija. 

Ir mums tokį M-os aiškinimą leng
viau priimti ne tik dėl to, kad jis čia 
sutariu su Teilhardu, bet ir su gam
tamoksliu. Dėl to nors M-a, kaip 
aukščiau matėme, ir teigė, kad filo
sofui evoliucijos teorija nėra būtina, 
kad evoliucijos hipotezė nėra pri
brendusi filosofiniam apmąstymui, 
vis dėlto praktikoj jis tos hipotezės 
neišvengia ir paskutinėj knygoj fi
losofiniai bei teologiniai samprota
vimai labai gerai suderinti su pa
saulio tapsmo, arba evoliucijos, hi- 
Eoteze, teorija ar faktu — vądin- 

im tai kaip norim. O kad evoliuci
jos hipotezė (kitos gamtamokslinės 
hipotezės juk ir nėra) yra iš tikrų 
probrendusi filosofiniam bei teologi
niam apmąstymui, rodo ne tik Ma
ceinos paskutinė knyga, bet ir eilė 
kitų teologų knygų, kuriose kalba
ma apie “proceso teologiją”, “evo
liuciją ir teologiją” ir kt. Žr. pvz. 

Ervino Nemesszeghy SJ ir Johno 
Russellio S] knygą Theology of 
Evolution, 1972.

Maceina savo penktame laiške 
teigia, kad “įvairūs kosmologiniai 
pasaulėvaizdžiai gali tą ar kitą ti
kėjimo tiesą nušviesti, bet jie nega
li jos nei sugriauti, nei patatyti” ir 

kad to esą neskiria Teilhardo šali
ninkai, tarp kurių jis pamini ir ma
no pavardę. Kaip yra su kitais šali
ninkais, nesiimu čia aiškinti, bet ge
rai žinau, kad aš pats nięko pana
šaus nesu rašęs, t. y. teigęs, kad 
kosmologinis pasaulėvaizdis galįs ti
kėjimo tiesą sugriauti ar pastatyti. 
Štai kas mano aname Aidų pusla
py buvo pasakyta: “bent tam tikrais 
atvejais jis (mokslas) gali sudaryti 
pagrindą kai kurioms tikėjimo tie
soms geriau paaiškinti”. Čia žodis 
paaiškinti reiškia juk tą patį, ką ir 
M-os žodis nušviesti. Mano buvo 
tik pareikšta abejonė dėl M-os tei
gimo, kad “tarp jų (mokslo ir reli
gijos) vyrauja visiškas abejingu
mas”. Jeigu dabar M-a sako, kad 
kosmologinis pasaulėvaizdis “gali tą 
ar kitą tikėjimo tiesą nušviesti”, tai 
tuo pačiu jis pakeičia aną posakį 
apie mokslo ir tikėjimo visišką abe
jingumą vienas kito atžvilgiu. Ir ge
rai, kad jis tą visišką abejingumą 
paneigė, nes jo nėra ir negali būti. 
Tikėjimas remiasi ne tik Apreiški
mu (Dievo malone), bet ir prigim
timi, t y. prigimtu žmogaus pajė
gumu pažinti savo Kūrėją. Bet ka
dangi Kūrėjas tiesiogiai nepažįsta
mas, o tik per jo kūrinius, tai na
tūralu, kad norint geriau pažinti 
Kūrėją, reikia pirmiausia geriau pa
žinti jo kurinius.'Bet juk geriausią 
pažinimą mums teikia mokslai. Dėl 
to ir negalima sakyti, kad religija 
mokslui yra visai abejinga. Dauge
lio nuomone, Teilhardas kaip tik 
tuo ir aktualus, kad jis šiuo metu 
bene geriausiai iš visų padeda su
vokti tikrovę, visą tikrovę, kap ją 
aiškina visi mokslai, ir tuo būdu ge
riausiai padeda suvokti, kiek tai 
žmogaus protui yra įmanoma, patį 
tos tikrovės Kūrėją bei patį žmogų. 
Tai matysime panagrinėję dar porą 
klausimų.

2. Apie dvasią ir medžiagą
Kad filosofija bei teologija nega

li apsieiti be “gamtamokslinės tie
sos”, rodo kad ir dvasios bei me
džiagos santykių aiškinimas. Gam
tininkai apie dvasią pirmiausia kal
ba kaip apie šios tikrovės reiškinį 
(fenomeną). Bet kadangi šioje tik
rovėje grynos dvasios nėra (tik Die
vas, angelai ir velniai tėra grynos 
dvasios), tai tokie gamtininkai kaip 
Teilhardas ir kalba apie dvasią kaip 
neatskiriamai susijusią su medžia
ga. Tas dvasios ir medžiagos ryšys 
geriausiai matyti žmoguje, todėl T- 
as ir savo pagrindinį veikalą skyrė 

žmogui.
Viską aiškindamas, kaip dabar 

įprasta, tapsmo, arba evoliucijos, 
požiūriu, Teilhardas ir į dvasią žiū
ri kaip j besivystantį fenomeną. Pa
saulio dvasėjimo vyksme žmogus 
yra paskutinis tarpsnis. Bet kas ta
da yra pradžia, iš kurios viskas iš
sivystė? Tą pradžią T-as vadina vi

satos pradine medžiaga — stuff of 
the unlverse (angį, skiriama stuff ir

matter, bet liėtuvių kalboj tėra tik 
medžiaga). Kas yra tas stuff, ta pra
dinė substancija, iš kurios išsivystė 
medžiaginis bei dvasinis pasaulis? 
Čia ir yra. visos problemos esmė. 
Dėl to daugiausia ir ginčijamasi. 
Kadangi toji pradinė substancija yra 
tam tikra abstraktybė, tam tikra 
prielaida, tai nelengva ją aiškiai 
apibūdinti, ir T-as čia vartoja įvai
rius, bet nelabai aiškius, sakytume, 
daugiau simbolinius pavadini
mus. Vienur jis sako, kad “visatos 
medžiaga yra dvasia-medžiaga”, ki
tur apie ją kalba kaip apie dvi to 
paties dalyko puses (išorinę ir vi
dinę — without ir tvithin), dvi bū
senas, du polius, dvi evoliucijos 
kryptis, bet ir vėl: “kai tik mes pa
bandome sujungti jas kartu, jų sa
vitarpio nepriklausomumas tampa 
aiškus, kaip ir jų tarpusavio san
tykis” (The Phenomenon of Man, 
64).

Todėl kyla klausimas, kas yra 
tie du: du vienos substancijos pasi
reiškimai, ar dvi substancijos? Ana
logiškai kalbant, ar turima galvoj 
skirtingi vieno dalyko pavidalai (le
das, vanduo, garai), ar skirtingi to 
paties vandens elementai (deguonis 
ir vandenilis)? Pirmu atveju turė
tume monizmą, o antru — dualiz
mą. Čia reikia betgi pažymėti, kad 
monizmas, kaip ir dualizmas, gali 
būti nevienodai suprantami. Ir jei 
T-as kai kur pasisako prieš dualiz
mą, tai jis turi galvoj tą seną de- 
kartinį dualizmą. O kai jis kalba 
apie monizmą (ar panteizmą), tai 
jis turi galvoj krikščionišką moniz
mą ar panteizmą. Vienas jo knygos 
Human Energy skyrius taip ir pa
vadintas: Tovvards a Christian Mo- 
nism (Krikščioniško monizmo link). 
Knygos redaktorius pastaboje pažy
mi, kad T-as čia atmeta iškreiptą 
tų sąvokų reikšmę ir vartoja Jas 
tikra, ortodoksine prasme. Materia
listinis monizmas, kuris sako, kad 
žmogui mirus nieko nebelieka, T-ui. 
aišku, nepriimtinas. Bet toks mo
nizmas, kuris kalba apie dvasios 
skleidimąsi medžiaoje ir jos galuti
nį išsivadavimą iš medžiagos, žmo
gui mirus, nėra nei materialistinis, 
nei grynai spiritualistinis ir dėl to, 
kodėl jis negalėtų būti vadinamas 
krikščionišku? Turint galvoj faktą, 
kad T-as apie dvasią ir medžiagą 
kalba ne metafiziniu, o fenomeno

loginiu požiūriu ir ne statikos, o 

tapsmo požiūriu, kaip gi kitaip ir 

būtų galima aiškinti dvasios atsi
radimą?

Danguolė StončiOtė Mąstymas (ofortas)
Iš parodos Mundelein kolegijoje, Chicagoj

Teilhardas savo pažiūromis į dva

sios ir medžiagos ryšį šioje tikro
vėje nėra kokia išimtis. Tai pripa
žįsta ir kai kurie “gryni” moksli
ninkai bei filosofai, ir tai dar anks
čiau už Teilhardą. Štai ką vienas jų 
rašo: “Biologui lengviausia mąsty

ti apie dvasią ir medžiagą kaip 
apie du vienos pamatinės realybės 
aspektus — vadinsime ją pasaulio 

substancija ar medžiaga, iš kurios 
sudarytas pasaulis. Kiekvienu atve

ju tai geriau atitinka faktus ir ve
da prie mažesnių prieštaravimų, 
negu bet kuri kita pažiūra (Julian 
IIuxley, Evalution in Action, 1953, 
p. 95). Tą patį sako ir kitas anglų 
biologas J. B. S. Haldane £Žr. The 
Phenomenon of Man, 57). Pana
šiai kalba ir filosofas A. N. White- 
hcad savo knygoje Nature and Life. 
Maceina tokį T-o mokymą apie 
dvasios ir medžiagos ryšį vadina 
“apgaulia vienybės vizija”. Pažiūrė
kime tad, kokia gali būti neapgauli 
vizija ir kuo jos abi skiriasi, t. y., 
koks gali būti kitoks dvasios ir me
džiagos santykio aiškinimas.

Filosofai nuo senų laikų aiški
na, kad dvasia yra nemedžiaginė, 
vientisa, savarankiška, savimi besi
laikanti, suvokianti bei kurianti 
substancija. Jos nemedžiagiškumas 
išskiria, kiekvieną priklausomybę 
nuo medžiagos tiek savo esme, tiek 
veikimu. Žmogaus siela ir kūnas yra 

| dvi pilnutinės substancijos, kurios 
sudaro daugiau ar mažiau pripuo
lamą jungtį (žr. LE Dvasia, Siela). 
Tokį dvasios ir medžiagos dualizmą 
ypač stipriai užakcentavo filosofas 
Descartes, kurio pažiūrą — dvasios 
ir medžiagos tarpusavio nepriklau
somumą — šitaip apibūdina kitas 
filosofas — Bertrandas Russellis: 
kai aš užsinoriu valgyti ir ranka 
siekiu maisto, tai čia ne mano dva
sia įsako rankai judėti, o abu veiks
mai taip yra Dievo sinchronizuoti, 
kad reiškiantis vienam, savaime 
reiškiasi ir kitas. Gal čia Russelis 
kiek ir juokauja, bet pripažįstant 
dvasios ir medžiagos tarpusavio ne
priklausomumą, kaip kitaip ir būtų 
galima aiškinti?

Šitaip dvasią suprantant, tenka ją 
laikyti lyg kokia nežemiška būtybe, 
lyg iš kito pasaulio priklydusią. Dėl 

to Teilhardas taip suprantamą dva
sią ir vadiną metafenomenu (plg. 
metafizika). Čia, tur būt, pasireiš
kia teologų įtaka, kurie sielą kildi
na iš dangaus, laikydami ją tiesio
giai paties Dievo sukurta. Tuo tar
pu materialistai aiškina priešingai. 
Jiems jokios dvasinės substancijos 
nėra. Dvasia tėra tik medžiagos 
substancijos antauga, tik atsitiktinis 
dalykas. Tai, anot T-o, epifenome- 
nas (epi ant). Teilhardui, kaip 
matėm, dvasia yra nei metafenomė- 
nas, nei epifenomenas, o tiesiog šios 
tikrovės fenomenas. Kieno aiškini
mas nuoseklesnis ir pagrįstesnis?

Teologų aiškinimas, kad žmo
gaus siela tiesiogiai paties Dievo 
sukuriama kiekvienam žmogui (plg. 
enc. Humani generis) susiduria su 
nenugalimomis sunkenybėmis. Jei
gu Dievas tiesiogiai sukūrė Jono ir 
Petro sielas, kaip Jis tiesiogiai sukū
rė Adomo ir Ievos sielas, tai kaip 
tada Jonas ir Petras yra atsakingi 
už tai, ką padarė Adomas su Ieva? 
Kokiu būdu jie paveldėjo gimtąją 
nuodėmę? Juk žmogus atsakingas 
už tai, ką padaro ne kūnas, o siela 
— protas ir valia. Be proto pažini-
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Juk buvo laikai, kai pasauly ne
buvo nei gyvybės, nei žmogaus, o 
tik “medžiaga”, Bet Vėjiau atsirado 

gyvybė ir dar vėliau žmogus (bio
sfera ir poosfera). Kaip; tada moks
lininkas turi luškinti gyvybės ir 

dvasios atsiradimą?. Pripažįstant bū
ties vieningumą, mokslininkui nėra 
kitos išeities, kaip pripažinimas, kad 

gyvybė ir dvasia išsiskleidė iŠ me
džiagos. Aiškinimas, kad gyvybę ir 
dvasią Dievas sukūrė atskirai, būtų 
jau nebe mokslinis, o filosofinis ar 
teologinis. Visiems betgi yra aišku, 
kad mokslininkąs, kurdamas savo 

teorijas ir norėdamas pasilikti gry
nai fenomenų (šios tikrovės) srity
je, negali šauktis Dievo intervenci
jos vienam ar kitam reiškiniui pa
aiškinti. Tačiau kildindamas gyvy
bę ir dvasią iš medžiagos, moksli
ninkas turi padaryti vieną jei ne 
fenomenologinę, tai bent loginę prie
laidą, būtent, kad toji kosminė me
džiaga negali būti suprantama ma
terialistiškai (kaip negyva, inertiš
ka masė). Jis turi prileisti toje pra
dinėje kosminėje medžiagoje ir dva
sinio principo buvimą, “sąmonės 
diegą”. Maceina, oponuodamas 
Paškui, klausia: “iš kur mes žino
me, kad toks diegas joje iš viso 
yra?” Eksperimentais to įrodyti ne
galima, bet jo buvimą prileisti mus( 
verčia mokslinė hipotezė ir logika,' 

kuri, anot prof. Sezemano, yra 
bendra visų mokslų metodologija. 
Kitokios išeities mokslininkas netu
ri, jei nenori keltis į metafiziką ir 
šauktis Dievo intervencijos. Taip šį 
reikalą aiškina ir filosofas Bem. 
Delfgaauw (Ibid. 67-68). Šiam 

klausimui pasiaiškinti neblogai tin
ka analoginis pavyzdys. Gilė, vištos 
kiaušinis ar žmogaus gemalas yra 
juk medžiaginiai dalykai. Jokios ten 
dvasios jokiais eksperimentais nera

si. Tam tikromis sąlygomis tie daik
tai išnyktų, chemiškai suirtų, bet 
kitomis, tinkamomis, sąlygomis jie 
gal išsivystyti į ąžuolą, gyvą viš
čiuką ir dvasingą žmogų. Kaip tad 

iš grynos medžiagos atsiranda gy
vybė ir dvasia? Kiekvienas čia tuoj 
atsakys, jog atsiranda todėl, kad pa
čiame gemale yra gyvybės ir dva
sios diegas. O jeigu taip, jeigu gilės 
medžiagoje gali būti gyvybės die

gas, tai ar nėra logiška (tuo pačiu 
ir moksliška) pripažinti tokio pat 

diego buvimą ir pradinėje kosminė

je medžiagoje?

Pagaliau reikia pažymėti, kad 

mo ir valios sutikimo nuodėmės juk 
nėra. Antra, prileidžiant, kad Die
vas tiesiogiai kuria kiekvieno as
mens sielą, tuo pačiu Dievas arba 
įjungiamas į antrinių priežasčių 
grandinę, Arba verčiamas daryti 
kasdien stebuklus, nes stebuklas ir 

yra Dievo veikimas, kuris “negali 
atsitikti sukurtosios prigimties įpras
tinėje tvarkoje”. Tada išeina, kad 
Dievas ir šiandien daro tiek ste
buklų, kiek gimsta žmonių.

Šita problema man pradėjo aiškė
ti jau gerokai anksčiau paskaičius 
Maceinos^ aiškinimą, kad “sykį su
kurtos būtybės buvimas yra nuola
tinis jos kūrimas”. Tai gili mintis.
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DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. Ir 
šeštad. tik susitarus.

TeL ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 60th Avenue Cicero
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penktad. nuo 13-4 vaL, p. D. 6-1 
vaL vak., šeštad 11-9 vai. p. p e 
troliui nMMrvt» 

Ją daug kur teigia ir T-as. Faktiš
kai tai yra sena teologų pažiūra 
(žr. kun. P. Celiešiaus brošiūrą: 
Dr. A. Maceinos Didžiuosius dabar
ties klausimus besvarstant, 1972, p. 
9). Tai reiškia, kad Dievas kuria 
per antrines priežastis, kurios ne
veiktų, jeigu Dievas jų neveikdin- 
tų. Mokslininkus tedomina tik tos 
antrinės priežastys ir to jiems užten
ka, o teologai ieško ir to antrinių 

priežasčių veikdintojo. Bet priėmus 

tokią prielaidą, darosi nereikalinga 

speciali Dievo intervencija žmogaus 

sielai sukurti. Tada gamtininkas sa-

(Nukelta į 3 pusi.)
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AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
2750 VVest 71st Street

Tel. 776-3717, neatsiliepus skambinti 
846-3900. Valandos pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K ĖDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
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VaL: pirmad., antrad., ketv. Ir penkt 
nuo 3 iki 7 vai. p. p.

Tik susitarus.

Tel. — 282-4422
DR. ROMAS PETKUS 
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tr vakarais pagal susitarimą.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 

Tel. PRospeot 8-1223
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CHIRURGAS 
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Tel. PRospeot 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: Pirmad. 6-8 p. p. antrad.
2-5 p. p. penktad. tr šeštad. 2-4 p. p. 
Kitom dienom tik skubiu reikalu, 
susitarus.

Tel. Ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKONAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71»t Street d
Valandos: 1—6 vai. popiet

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-31411 namu 3M-48M 
VaL: pirm. antr. ketv. 2—5 Ir 6—8. 
penktad. 3—5. šešt pagal susitarimą.

RRMKTTE DTENR “DRAUGA"



šeštadienis, 1974 m. gegužės mėn. 11 d. UKAUGArt — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 111. (10) — psl. 3

Šiandien, rytoj ir visuomet tavo
Rašytojo palikimo puslapius sklaidant
PR. VISVYDAS

Juozas Tininis, LAIŠKAI ANDRO- 
MACHAI. Prozos ir poezijos vertimai. 
Išleido “Lietuvių Dienos” Los Ange
les 1973 m. Iliustracijos Alfonso Do- 
ciaus. Leidinys 200 psl., kaina $4.00, 
gaunamas ir “Drauge”.

♦

Kaš tūrėjo progos pabendrauti 
su rašytoju Juozu Tininiu, prisi
mena -jo meilę išmintingam po
sakiui. Aforizmus Juozas svaidė 
kaip prityręs beisbolo metikas 
svaido sviedinius — su geru įsi- 
smaginimu j taikinį.

Stebėdamas Tininį pobūviuose 
ar chore, pagalvodavau: “Iš kur 
tas griausmingo balso protuolis 
semia savo žiningumą ir be per
stojo pila visokius antikinius 
‘dum spiro’. Tai bent atmintis”.

Vis dėlto profesoriškas J. Tini
nis, vienu metu pasinešęs susiras
ti pastovesnį ir geriau apmoka
mą darbą, neišlaikė egzaminų, 
būtinų, stojant tarnautoju į Ame
rikos paštą. Jį paklupdė kelios 
praktiškos matematikos formulės. 
Pašto viršininkams nerūpėjo Juo
zo filologinis bagažas. Jie norėjo 
formulių žinojimo. Aišku, apsiri
ko vyrai: Juozas tikriausiai su 
savo meile klasikai ir grožiui bū
tų pagerinęs laiškų pristatymą, 
ypač aromatiškų laiškų, rašomų 
kilniosioms Andromaėhoms. 
Šiandien tie laiškai, deja, kartais 
dingsta arba ateina pavėluotai.

Praėjusiais metais “Lietuvių 
dienų” leidykla išleido pomirti
nę, J^zp Tininip knygą “Laiš
kai Andromachai”, formatu ir 
dailiu apipavidalinimu labiau 
primenančią albumą. Leidinys iš 
tiesų yra Tininio bičiulio Bernar
do Brazdžionio pastangų vaisius, 
sudarytas iš dviejų dalių: vienuo
likos laiški} Andromachai ir ra
šytojo Alter Ego — Tininio iš
verstų pasaulinės poezijos, pro
zos ir gilių minčių rinkinėlio.

Knygoje randame išsamų Bem. 
Brazdžionio “Žodį skaitytojui”, 
kuriartie aptariami Tininio as
mens ir kūrybos savumai. Jaut
rioje užbaigoje poetas rašo: “Sis

Rašytojas Juozas Tininis (1911-1971)

leidinys tebūna prie lentos mau
zoliejuje tartum gėlių puokštė — 
leidėjo išraiška dėkingumo už 
darbą ‘Lietuvių dienų’ žurnale ir 
drauge ženklas neužmirštamos, iš
tikimos bičiulystės, kuri mudu 
jungė daugelį metų”.

Knyga reikšminga ir tuo, kad 
ji papuošta romantiška Alfonso 
Dociaus iliustracijų simbolika 
(gal šiek tiek per daug suminia- 
tiūrinta). Nelaimingu sutapimu, 
dail. A. Docius mirė širdies liga 
1973 m. gegužės 29 d; Taigi lei
dinyje sutelktas dviejų žmonių 
pomirtinis palikimas.

Nors ir labai žavėjausi J. Tini
nio asmenybe, tačiau jo grožinė 
proza knygose “Sužadėtinė”, 
“Nuskandintas žiedas”, “Daili
ninko žmona” nepatraukė. Sti
lius palyginti tikslus, aiškus, gy
vas. Nieko neprikiši nei kompo
zicijai, nei situacijų bei užbaigų 
netikėtiems vingiams. Tininis ži
no, kaip rašyti. Tačiau gyveni
mas šituose raštuose per daug jau 
knygiškai, atsargiai nuobliuotas. 
Personažai ir dialogai neturi pa
ties reikalingiausio — individu
alių, nepakartojamų bruožų. Nė1- 
ra įtaigumo. Nėra kvėpavimo.

Panašia maniera parašyti ir 
“Laiškai Andromachai”. Iš karto 
matai, kad toji Andromacha tė
ra tik pretekstas riteriškai pagar

binti taurųjį moteriškumą ir drau
ge išreikšti susižavėjimą didžiuo
ju pasaulio menu ir jo kūrėjais 
genijais. Tininis yra tarsi Mažvy
do laikų turistas, kuris, pakliuvęs 
Italijon ir pamatęs imponuojan
čią šventovę ar statulą, praranda 
žadą ir užmiršta ką nors savito 
apie ją pasakyti. Jo nuostabai pa
kanka sparnuotų liaupsių, dabi
nusių knygas nuo seniausių lai
kų.

Skaitytojui, nepažinojusiam J. 
Tininio, manieringi laiškų šūks
niai atrodys juokingi ir naivūs. 
Šiais laikais joks rašytojas tokiu 
stiliumi nesikreipia į moteris. 
Pavyzdžiui: “Miela Andromacha, 
tavo akis (Kodėl ne akys? Argi 
Andromacha buvo vienaakė? — 
mano pastaba) dar nėra mačiusi 
šviesiųjų Los Angeles alėjų ir ta
vo kurpaitės dar nėra lietusios 
mano miesto žvangančio asfal
to”. Arba: “Tu, Andromacha, 
mano sieloje stovi ant gražiausio 
pjedestalo, pilna išminties ir rim
ties kaip deivė Minerva. Mano 
mintys nuolat skrieja apie tave, 
nelyginant planetos apie saulę”.

Žinoma, laiškuose, šalia bliz
gančios butaforijos, randame ir 
daug įdomių, naudingų faktų, ku
riuos esame daugiau ar mažiau 
primiršę nuo gimnazijos ar uni
versiteto laikų. Čia minimi: Hek

toro Berliozo “Symphonie fantas- 
tiąue”, Baudelaire nuolatinis al
kis grožiui, Tadžmahala, Rudol
fas Valentino, Forest Lawn kapi
nių menas, Goethes “Ifigenja”,! 
įvairūs Italijos dailininkai, Ro
mos forumas, vestalės ir t. t. Ra
šytojo mintys skraido nuo vienos 
malonios, gražios vietelės iki ki
tos: nuo Italijos miestų iki Vie
nos ir Heidelbergo, nuo Raudon
dvario laukų iki Tirolio viršūnių, 
nuo Sydnėjaus muziejų iki Los 
Angeles Saulėlydžio bulvaro. Ra
šytojas visur ieško ir visur suran
da grožį ir juo dalinasi su And
romacha, kai kur laiškus užbaig
damas: “Šiandien, rytoj ir visuo
met tavo Hektoras”.

Patartina skaitytojui žiūrėti į 
šitas literatūriškai neišbaigtas 
gromatas su atlaidžia šypsena. Ti
ninis mėgdavo viską dėstyti su ne
eiliniu patosu. Jis nė kiek nesi
jautė rašąs dirbtinai. Jam jo ra
šymo tembras buvo pakankamai 
natūralus. Todėl jis ir kviečia 
pas save vienuolę Andromachą 
tokiu keistu būdu: “Miela And
romacha, atvyk su habitu ar be 
jo. Aš nepasirengęs tavęs sutikti 
taip kaip Salomonas sutiko Sabos 
karalienę. Bet vis dėlto”.

Tininio vertimai žymiai pra
neša jo laiškus. Gerai atrinktu 
žodžiu jis sugeba paliesti lyros 
stygas ir originalui duoti gražią, 
skambią lietuvišką eilutę. Verti
muose atsiskleidžia jo platus dė
mesys moderniai pasaulinei lite
ratūrai, poetams: Johannes Bob
rovvski, Ivan ir Clara Goll, Saint 
John Perse, berlynietei lietuvai
tei Aldona Gustas ir kitiems.

Ypač vertingą pluoštą sudaro 
eilėraščiai, išversti “E naujosios 
graikų literatūros”. Iš visko ma
tyti, kad daug pasidarbuota, be- 
verčiant elegiškus poetus, kaip 
Odisėjas Elytis (miela skaityti jo 
nuostabius eilėraščius “Uolų Ma
rina” arba “Pasivaikščiojimas 
Lesbo saloje”), Kavafis, Aristote- 
lis Valaoritis ir kt.

Tininis turėjo ypatingą skonį 
gerai, poezijai. Jo atranka pasi
gėrėtina. Atsimenu, šnekučiuo
jant poezijos temomis, užtekda
vo paminėti vieno kurio garsaus 
poeto gerą eilėraštį ar rinkinį, 
Tininis apie tai ne tik žinodavo, 
ber dar paminėdavo mėgiamus 
savuosius. Taip jis mane ir supa
žindino su Rene Char poezija.

Recenzijos galui, man regis, 
tiktų kad ir ši elegiška indų po-

Danguolė Sadūnaitė

ROŽIŲ DARŽE

1.

Nuostabi trauka,
tų raudonų 

džiaugsmo užtvarų, 
kurias statai tarp mūsų...

Teka per mano kūną
tavo spalvos šiluma------
i
Ir mano odoje
beviltiškas tavo švelnumas —

II.

Rože!
a tvėsink mane —
pačiame zenite 
raudonos spalvos i 

raibuliavimo.

Kaip suspėsiu šią vasarą 
sutalpinti

visą saulės lobį — 
ant savo pečių?

tave, savyje pratęsti...

III.

Savo ugnimi, 
apdeginsi mane — —

savo putojančia, raudona banga 
per greitai
prilenksi prie žemės...
« ; ••
Ir ateis diena,
kada tavo šviesą užtemdys ašaros —

♦ » ♦

L

Medi, 
vasaros pirmasis.
Pasinėręs

dangaus
ritmuose...

Upė dar tavęs neužgesino.

2. ■' •

Kai į tave žiūriu — •: 
mano skausmas žydi.

PLAUKIKĖ

■ L

pasiilgimas tavęs 
užlieja mane 

sūriomis bangomis-..

2.

tada, aš turiu stovėti
labai ramiai.

labai ramiai.
(giliai kvėpuoti)
kad išlaikyčiau galvą viršum vandens.

etės Sorajini Naidu eilėraščio 
“Mano mirusi svajonė” pabaiga, 
labai artima Tininio sielos balsui: 

Grįsk atgal, o manoji svajone, 
l savąjį kapą sniego miškuos, I

Kur kadaise, prieš septynetą 
amžių,

Tave paslėpė vaikas skaudančia 
širdžia.

Kas tau liepė atsikelti iš savo

tamsybių?
Aš įsakau tau iš čia pasišalinti
Tu neniekink altorių, kuriuos 

aš tau pastačiau
Savosios širdies gelmėse.

Į Antano Maceinos 
laiškus atsiliepiant

(Atkelta iš 2 pusi.)

ko, kad žmogus gimsta su kūnu ir 
siela, kad jis, anot T-o, visas iš 
gamtos, o teologas sako, kad nors 
žmogus gimsta iš gamtos, tačiau iš 
tikrųjų jį sukuria visą Dievas, nes 
be Jo ir antrinės priežastys neveik
tų.

Pastaruoju metu teko pastebėti, 
kad panašiai kalba ir žinomas te
ologas K. Rahneris. Anot jo, taps
mas yra kilimas nuo žemesnio į 
aukštesnį lygį, nuo “mažiau” į 
“daugiau”. Tačiau ribota būtybė 
negali pati padidinti savo būties. 
Tik Dievas yra visokio tapsmo pa
grindas. Kiekvienas vystymasis, 
kiekviena nauja būtybė kyla ne da
linai iš antrinių priežasčių ir dali
nai iš Dievo, bet visa iš antrinių 
priežasčių dėl evoliucinio dinamiz
mo, kuriuo Dievas jas apdovanoja. 
Dėl to Dievo kūrybinė veikla nėra 
mūsų (tiesiogiai) patiriamas daly
kas. Ji visada perduodama mums 
tarpiškai per sukurtas būtybes. Ta
čiau . kiekvienos sukurtos būtybės 
egzistencija ir vystymasis visiškai ir 
tiesiogiai priklauso nuo Dievo kū
rybinės veiklos, kaipo nuo jų trans
cendentinės kilmės ar priežasties 
(transcendentinis priežastingumas). 
Taikant tą “tapsmo” teoriją evoliu
cijai, galima sakyti, kad žmogus su
kurtas ne dalinai evoliucijos jėgų 
ir dalinai Dievo, bet visas evoliuci
jos jėgų ir visas Dievo visiškai skir
tingame lygyje. Dievas yra trans
cendentinis ir tiesioginis vise evo

liucinio dinamizmo pagrindas. Dėl 
to žmogaus sukūrimas su visomis 
jo dvasinėmis galiomis neturėtų bū
ti laikomas išimtimi, nepaprastu ar 
stebuklingu įvykiu, kuris gerai pa
rodo tikrą tapsmą ir savęs peržen
gimą (selftranscendence). Dievo 
kūrybinė veikla išsiskleidžia, kur tik 
yra tikras vystymasis ir evoliucija. 
Taip Rahnerio teoriją trumpai at
pasakoja aukščiau minėtos knygos 
Theology of Evolution autoriai 
(65 p.).

Tačiau šitokia Rahnerio pažiūra 
gerai derinasi ne tik su Teilhardo 
pažiūra, bet ir su gamtamokslio 
evoliucijos hipoteze. Greičiausiai to
ji hipotezė ir bus abu šiuos teolo
gus paveikusi, nes “religinės pažiū
ros neegzistuoja izoliacijoj nuo kitų 
pažiūrų apie pasaulį ir mus pačius. 
Religiniai įsitikinimai yra orga
nizuojami ir derinami su dabar gy
venamu pasaulėvaizdžiu (...) Nau
jos mokslo teorijos gali padėti per- 
interpretuoti kai kurias teologines 
doktrinas ir gali padėti jas giliau 
suprasti” (ibid. 12).

Iš to, kas pasakyta, matome, kad 
gali būti dvi kiek skirtingos dvasios 
ir medžiagos santykio sampratos — 
fenomenologinė arba tikrovinė ir 
metafiziškai teologinė. Pirmoji sako, 
kad dvasia, būdama šioje tikrovėje 
visada susijusi su medžiaga, yra 
tampančio (teologiškai Dievo ku
riamojo) pasaulio fenomenas. Ne 
tik žmogaus kūnas, bet ir jo siela 
kyla iš antrinių priežasčių (iš 
gamtos), bet tų priežasčių veikdin- 
tojas yra Dievas ir dėl to jis yra 
viso žmogaus Kūrėjas. Antroji sam
prata teigia, kad žmogaus dvasi*

Vytautas 0. Virkau, originaliųjų ex librisų kūrėjas
S. AUKŠTAITIS

Chicagos Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje balandžio 17 
d. vakare buvo atidaryta Lietu
vos grafikų įspūdį darantį ex lib
risų (knygos ženklų) paroda. Vir
šutiniame muziejaus aukšte, me
no ekspozicijoms skirtose patal
pose, stropus kolekcionierius Gin
tautas Vėžys eksponuoja savo 
gausų rinkinį, duodamas progą 
tinkamoje aplinkoje susipažinti 
su keliasdešimties dailininkų šio
je srityje sukurtais pavyzdžiais. 
(Šios parodos, deja, nepalydi ka
talogas ar kitoks surašymas, lei
džiąs autorius bei jų darbus, jei 
neaptarti, tai bent užfiksuoti).

Prieš atidarant parodą, Gintau
tas Vėžys supažindino susirinku
sius su anglų kalbon išversta pir
maujančio mūsuose kolekcionie-

(siela) nėra šios tikrovės fenome
nas, kad ji tiesiogiai kiekvienam 
gimstančiam žmogui siunčiama iš 
dangaus, kad tuo būdu Dievas, ne
sitenkindamas savo sukurtu pa
sauliu bei jo dėsniais (antrinėmis 
priežastimis), nuolat intervenuoja 
stebuklais. Kuri iš tų dviejų sam
pratų yra apgaulinga, kuri neap- 
gaulinga vienybės vizija — teks, tur 
būt, kiekvienam apsispręsti indivi- 
duliai. “Tegul kiekvienas esti pil
nai'įsitikinęs savo nuomonės tikru
mu” (Rom. 14, 5).

(Bve dMfiM)

Vytautas O. Virkau Ex libris

riaus Vitolio Vengrio rimta ir iš
samia apie lietuviškus ex librisus 
(naujame “Metmenų” numeryje 
spausdinama) studija.

Greta Lietuvoje gyvenančių 
menininkų, parodoje su savo eks
ponatais dalyvauja ir vienas 
Amerikoje besireiškiąs dailinin
kas, Vytautas O. Virkau, plačiai 
pažįstamas tapybos, grafikos ir 
scenos apipavidalinimo darbais. 
Atskirame pastove išstatyti dvy
lika jo kūrybos ex librisų, įgy
vendintų jau šiais, 1974 metais. 
Šie grafikos dalykai išsiskiria ryš
kiu savarankškumu bei naujo- 
viškeStle, ar bent originalesne 
knygos ženklo gaminimo techni
ka. Gi ex librisas, berods, yra net 

nelauktas Vytauto O. Virkau kū
ryboje tarpsnis.

Minimi ex librisai yra skirti 
poetų (Liūne Sutema, Kazys 
Bradūnas, Henrikas Nagys), in
telektualų (Angelė Šimaitytė, Vy
tautas Kavolis, Kazys Janulis, 
Vytautas Vepštas) knygų rinki
niams. Ir lietuvių bičiuliams 
(Astrida Ivaška, Ivar Ivask) šil
tu jausmu atsilyginta. Atskiras 
autoriaus sentimentas reiškia
mas Lietuvos institucijoms (Vil
niaus Universiteto biblioteka, 
Kauno Botanikos sodas) ir reži
sieriui Juozui Miltiniui, Panevė
žio Dramos teatro steigėjui. Pa
starieji trys ex librisai turi lyg ir 
atliepi Viktoro Petravičiaus dar 
Vokietijoje sukurtai Lietuvos 
istorijos personažams tos pačios 
paskirties grafikai. Betgi Petravi
čių inspiravo praeitis, o Virkau 
rodo nuolankumą žymiajai Vil
niaus retų knygų bei manuskrip
tų saugyklai ir sentimentą šir
džiai artimiems augalams. O taip 
pat, asmeniniai gal net nepažįs
tamam, meno tikslų Teatro kū
rėjui Aukštaitijos “sostapilyje”.

Vytauto O. Virkaiu ex librisų 
technika ir priemonės: tušas, 
pieštukas, vadinamieji collage 
(klijavimas) ir frottage (kai 
efektas pasiekiamas trynimo bū
du). Moterims skirtuose knygos 
ženkluose linijos ypatingai leng
vos, elegantiškos. Vyrams daž-

Vytautas O. Virkau Ex libris

niausiai taikomos siurrealistinės, 
abstraktiškos kompozicijos, rie
besnės dėmės. Šriftai arba surink
ti spaustuvėje, įvairūs, ar daryti 
ranka. Dailininkas neatsisako 
floros užuominų, įkvėpimo ieško 
žieduose ir lapuose. Veik visi ex 
librisų formatai siekia 3x4, pieši
nys būna centre ar apima visą 
plotą. Negalima neatžymėti pui
kaus atspausdinimo.

Minimi ex librisai akį patrau
kia jau parodos pastovyje, jie bus 
tikslūs ir knygose, nes savininkų 
vardas ir pavardė nėra paslėpti 
kompozicijos rebusuose, įvairiais 
budais suskaldyti arba nugrūsti į 
kampus, sudarydami kartais gal
vosūkį, kaip šias mįsles lengvai 
iššifruoti. Pas Virkau bibliotekos 
ar knygų rinkinio turėtojai pieš

tų kompozicijų nėra nuslopina
mi.

Užsieniuose gyveną lietuviai 
dailininkai ex librisų kūrybai ski
ria, palyginti, ne per didėlį dė
mesį. Šiuo atveju ne vien produk
tyviausiu, bet ir kūrybingiausiu 
tenka laikyti paryžietį Žibuntą 
Mikšį, daugelio stiprių bei išra
dingų ofortų nepalyginamą meis
terį. Jo vario raižiniai pasižymi 
ne tik dailumu ir skoningumu, 
bet ir knygų rinkinio savininkų 

taiklia, ryškią charakteristika. 
Amerikoje nemažai ex librisų 
įvairia technika yra sukūręs dar 
grafikas Algirdas Kurauskas.

Vytauto O. Virkau šioje meno 
arenoje pasirodymas gali būti 
vien džiaugsmingai sveikintinas.

Vytautas O. Virkau Ex libris
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Kompozitoriui prof. Vladui Jakubėnui 70 metų

KAZYS BRADŪNAS

Lietuvių tautos nemažos da
lies egzodo metai, nors ir laisvoje 
ir svetingoje Amerikoje, būtų 
daug sunkesni ir mažiau pras
mingi, jeigu čia su visais negy
ventų mūsų rašytojai, mūsų me
no ir mokslo žmonės, mūsų kom
pozitoriai. Jei mes čia būtume be 
jų, okupantas turėtų gerokai tei
sybės, pravardžiuodamas mus 
nuvytusią tautos šaka. Bet kol 
rašytojas mūsų tarpe rašo, kol 
kaimynas lietuvis mokslininkas 
gilinasi į savo tautos ir visos žmo
nijos problemas, kol dailininkas 
rengia savo naujausių darbų pa
rodą, o aktorius kreipiasi į mus 
čia pat sėdinčio dramaturgo žo
džiais ir kompozitorius drauge 
su visais klausosi savo naujos 
kantatos, ar-operos premjeros, tol 
esame šaka žaliuojanti, žydinti ir 
nešanti vaisių bendran lietuvių 
tautos aruodan.

Dėl tokio kūrėjų buvimo drau
ge su visais mes ir ne tėvynėje 
galime jaustis gyveną pilnutiniu 
tautiniu ir kūrybiniu gyvenimu, 
prasmingu ir išeiviškajai bend
ruomenei, ir savo tautai, ir mus 
priglaudusiam kraštui, ir visai 
žmonijai. O jaustis išeivijoje ne 
vien duoneliautoju, o ir kultūri
nių vertybių daržininku, yra tik
tai giliai subrendusios tautos pri
vilegija ir bruožas.

Kad mes jau to esame -pa
siekę ir ta privilegija naudojamės, 
akivaizdžiausiai man liudija ju
biliato profesoriaus Vlado Jaku- 
bėno pavyzdys. Profesoriui š. m. 
gegužės mėn. 15 dieną sueina 
70 metų. Jeigu jis imtų ir šian
dien iš Chicagbš išsikeltų kur 
nors į Floridą ar Arizoną, iš kar
to pajustume, kad lietuviškoji 
Chicaga kažką prarado, kas jai 
bravo taip įprasta, kas jai kelda
vo tam tikro kultūrinio subren
dimo ir kultūrinio tvirtumo jaus
mą.

Ir labai gerai, kad jubiliatas 
liekasi Chicagoje ir kad Chicaga 
dar gali, reikšdama kompozito
riui pagarbą, surengti jo kūrybos 
vakarus ir nuolat jo kūrinius gir
dėti čia įvairiuose koncertuose. 
Prasmingesnio artėjančio 70 me
tų jubiliejaus paminėjimo ir ne
galėjo būti, kaip praėjusių metų 
rudenį Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo rėmuose Chicagoje sureng
tas didžiulis jo šakotosios kūry
bos koncertas. Džiaugėmės kad 
pats kompozitorius galėjo šiame 
koncerte dalyvauti ir padiriguoti.

Plati ir įvairi muzikinė kompo
zitoriaus kūryba siauruos laikraš
tiniuos rėmuos tiesiog neaptaria
ma. Jau vien itak kūrinių vardų il
ga virtinė surašyta Lietuvių En
ciklopedijoje. Vlado Jakubėno kū- 
Tyba dar laukia plačios akademi
nės studijos. Būtų tiesiog pareiga 
išeivijoje tokią parašyti ir išleis
ti.

Brangus ir mielas prof. Vladas 
Jakubėnas yra ne vien kaip kom
pozitorius, bet ir kaip aplamai 
didžios kultūros žmogus, toli gra
žu neatsiribojęs nuo visuomeni
nės aplinkos.

Ir kada tik Chicagos gatvėje 
pamatau iš savo Volkswageno iš
lipantį kompozitorių prof. Vladą 
Jakubėną, kada jį sutinku kuria
me nors koncerte Jaunimo cent
re, arba kada nors vakare jis už
suka mano pastogėn, užnešda- 
mas “Draugo” kultūriniam prie
dui parašytą to ar kito muziki
nio pastatymo recenziją, visada 
pergyvenu labai stiprų pagarbos, 
dvasinės ramybės ir tvirtumo 
jausmą. Su tuo žmogum pabūti 
visada yra kažkaip gera. Bet ko
kiu savo įkyrumu jis pašnekovo 
niekada nevargina, tuščiai po
kalbio netęsdamas, kalbėdamas 
tik apie reikalą logiškai ir trum-

Prof. Vladas Jakubėnas Nuotrauka Vytauto Maželio

pati. Kai, metams bėgant ir amžiui 
didėjant, mes daromės vienas ki
tam gerokai irzlūs, kaimynų nuo
dėmėmis besirūpiną ir neatlaidūs, 
tai prof. Vladas Jakubėnas kitų 
ligomis visai neserga. Niekada iš 
jo nesu girdėjęs apkalbinio žo
džio kito adresu. Tai didelės dva
sios ir didelės savitvardos žmo
gus. O tačiau ir šilto jausmo jam 
nestokoja, kuris plazdėte plazda 
neretame jo kūrinyje. Kai vienas 
kitas iš mūsų jau artėjam į tokį 
amžių, kada sutiktam pažįsta
mam beveik įprasta skųstis savo 
negalavimais, tai prof. Vladas Ja
kubėnas ir čia tiesiog yra stoiško 
kantrumo žmogus. Pastarieji me
tai sveikatos prasme Profesoriui 
tikrai nebuvo lengvi. Tačiau ne
atsimenu ir iš kitų negirdėjau, 
kad Profesorius pirmasis pradėtų 
šnekėti apie savo negalavimus. 
Nuostabą man kelia ir sutarto 
žodžio laikymasis. Kai redaguo
damas “Draugo” kultūrinį priedą 
esu jau beveik apsipratęs su bend
radarbių pažado netesėjimu, su 
užsakytų ir sutartų raštų vėlavi
mu, tai Profesorius visada čia 
tikslus ir punktualus kaip laik
rodis. Jeigu jau pažadėjo recenzi
ją, tai esu visada tikras, kad su

tartą dieną ir net valandą recen
zija bus.

Ir, Dievuliau, kokia mūsų 
spėuda dar galėtų būti kultūrin
ga, nieko neužgaunanti, bet tei
sybę pasakanti, jeigu visi įsteng
tų taip tyra širdimi rašyti kaip 
prof. Vladas Jakubėnas!

Kūrybingos sukakties proga 
linkime kompozitoriui, profeso
riui Vladui Jakubėnui sveikatos ir 
muzikinio įkvėpimo.

LIETUVIS — JAV GYDYTOJŲ 
PREZIDENTAS

Dr. Jurgis Wiiltrakis, baigęs Lo
jolos universiteto medicinos mo
kyklą ir praktikuojąs St Charles 
mieste, išrinktas JAV vidaus li
gų chirurgų sąjungos prezidentu.

RADIJO IŠRADĖJO 
SUKAKTIS

Vatikano radijas iškilmingai 
paminėjo Gugliomo Marconi 
100 metų .gimimo sukaktį. Vati
kano radijo stotis yra vienintelė, 
kurią tas radijo išradėjas pats su- 
projektaiVo ir pravedė jos pasta
tymą.

šeštadienis, 1974 m. gegužės mėn. 11 d.

Ketvirtosios Pabaltijo studijų konferencijos programa
Visa akademinė programa vyksta 

Illinois Universiteto patalpose — 
Chicago Circle Center, kurios yra
prie Halsted ir Polk gatvių. Konfe
rencijoje gali dalyvauti visi besido
mintys Pabaltijo klausimais. Sve
čiai, atvykstą automobiliais, maši
nas gali pasistatyti universiteto 
Parking Lot No. 4, kuris yra prie 
Halsted ir Polk gatvių kampo.

TREČIADIENIS, 1974 M. 
GEGUŽES MfiN. 15 D.

REGISTRACIJA
19:00-22:00, Ramada Inn, Suit 
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KETVIRTADIENIS, 1974 M. 

GEGUŽES MEN. 16 D.
REGISTRACIJA

9:00, Illinois Room Lobby
KONFERENCIJOS ATIDARYMAS 

11:00, Illinois Room — 323 
Pirm.: Tomas Remeikis, Calumet 
College, AABS viceprezidentas. 
Atidaromieji žodžiai:
Vytautas Vardys, University of 
Oklahoma, Programos komiteto 
pirm.
Rimvydas Šilbajoris, Ohio Statė 
University, AABS prezidentas 
Warren B. Cheeton, Chancellor, 
University of Illinois at Chicago 
Circle
BALTŲ LITERATŪRA: PROZA 

13:00-15:30, Room 501
Pirm.: Valters Nollendorfs, Univer
sity of Wisconsin. Madison

‘Vaino Vahing ir sovietinė proza 
Estijoje”, George Kurman, Westem 
Illinois University.

“Janio Rainio įtaka į rašytojus 
šiandieninėje Latvijoje”, Arvids 
Ziedonis, Jr„ Muehlenberg College.

“Bandymai stiliumi sovietinėje 
prozoje Lietuvoje”, Rimvydas Šil
bajoris, Ohio Statė University. 
NACIONALIZMAS; PABALTIJO 
PERSPEKTYVOJE

13:00-15:30, Illinois Rootm —322 
Pirm.: Edwin Draine, University of 
Illinois, Chicago

‘Technologija ir nacionalizmas”, 
Walter Rand, City College of New 
York.

“Nacionalizmas, kaip mažų tautų 
stiprybės šaltinis”, Vilpis V. 
Sveiks, Jersey City Statė College.

“Pabaltijo ir Centrinės Azijos 
respublikos: palyginamosios per
spektyvos į dabartines demografi
nes ir socialines tendencijas”, Ray- 
mond Baker, Williams College. 
Komentatorius: Francis Murane, 
University of Wisconsin Stevens 
Point.
ANGLIJA, VOKIETIJA IR PA
BALTIJO VALSTYBES

13:00-15:30, Room 509 
Pirm.: Taras Hunczak, Rutgers 
University.

“Anglija ir Pabaltijo valstybės”, 
David M. Crowe, University of 
Georgia.

“Chamberlain ir Pabalttijo vals
tybės”, Aimi Kibena - Zechano- 
witch, Ottawa, OnL

“Generolas Hans von Seeckt ir 
Pabaltijo klausimas”, Julius Slavė
nas, SUNY, Buffalo. 
DOKTORANTŲ FORUMAS

13:00-15:30, Room 510

Pirm.: Ralph Larson, Indiana Uni
versity.

“Socialinė stuktūra ir liaudies 
mentalitetas caristinėje Lietuvoje: 
modernaus lietuvių nacionalizmo

kultūrinis kontekstas”, Arūnas Ali
šauskas, John Hopkins University. 

“Suomių Katele ir Pabaltijo ata- 
tikmuo”, Arthur Johnson, Indiana 
University.

“Ankstyvųjų vid. amž. prekybos 
kelių iš Baltijos j Juodąją jūrą bib
liografiniai klausimai”, Deborah 
Houston, Indiana University.

‘‘17 a. švedų-suomių kolonizacija 
rytiniame Delaware upės krante, 
Don&ld Bjarnson, Indiana Universi
ty.

"Mokslinė biblioteka Suomijoje: 
istorija, išsivystymas, specialūs 
rinkiniai”, Keith Westover, India
na University.
PABALTIJO KRAŠTAI PRIEŠ 
1000 M. PR. KR.

15:30-17:30, Illinois Room — 3.22 
Pirm.: David B. Miler, Roosevelt 
University.

“Baltijos - Adrijos gintaro pre
kyba: Bronzos amž. santykių studi
ja”, Joan Todd, California Statė 
University, San Jose.

“Viduramžių prekybos keliai ir 
pietvakarių Pabaltijys: Dauguvos 
vaidmuo 9-10 amž.’’, Thomas S. 
Noonan, University of Minnesota.

Komentatorius: William Urban, 
Monmouth College.
ŽEMfiS ŪKIS IR TRANSPORTA- 
CIJA PABALTIJO RESPUBLIKO
JE

15:30-17:30, Room 510
Pirm.: Juris Dreifelds, Scarborough 
College.

‘‘Agro - miestai Estijoje”, Elmer 
Jarvesoo, University of Massachu- 
setts.

‘‘Dabartinės transportacijos pro
blemos Lietuvoje”, Povilas Mažeika, 
US Oceonografic Office, ir Leonas 
Kačinskas, Economic Studies Cen
ter Washington.

“Centrinis bankas neišsįvysčiu- 
siame krašte: ar Latvija turėjo 
centrinį banką”, George J. Neima- 
nis, Niagara University.
SOCIOLOGIJA IR. DVIKALBIŠ- 
KUMAS

15:30-17:30, Room 501
Pirm.: Algis Norvilas, St. Xavier 
College, Chicago.

“Sovietinė sociologija Pabaltijo 
kraštuose”, Antanas Musteikis, 
D’Youville College, Buffalo.

‘‘Dvikalbiškumo studijos Lietuvo
je”, Algis Norvilas, St. Xavier Col
lege, Chicago.
Komentatorius: Donald E. Wright, 
St. Xavier College, Chicago.

Vilniaus universiteto, įsteigto 1579 m., centriniai rūmaL

SKAIČIAVIMO MAŠINŲ PANAU
DOJIMAS PABALTIJO HUMANI
TARINIUOSE TYRIMUOSE 

15:30-17:30, Room 509
Vadovauja Antanas Dundzila, Pur- 
due ‘"niversity, Calumet.
ILLINOIS UNIVERSITETO 
KANCLERIO PRIĖMIMAS DALY
VIAMS

17:30-18:30. Room 605
SUSIPAŽINIMO VAKARAS 

20:30-, Ramadą Inn, Regency
Room

PENKTADIENIS, 1974 M. 
GEGUŽES MEN. 17 D.

REGISTRACIJA
9:00 Illinois Room Lobby

PABALTIJO LITERATŪRA: POE
ZIJA

9:00-11:30, Illinois Room,—322 
Pirm.: Gunars Salins, Union Col
lege, N. J.

“Senos temos iš naujo išgyventos 
naujojoje lietuvių poezijoje”, Biru

tė Ciplijauskaitė, University of 
VVisconsin, Madison.

“Estų poeto George Marrow sap
nų poezija”, Ivar Ivask, University 
of Oklahoma.

‘‘Istorijos pajutimas naujojoje 
latvių poezijoje”, Valda Melngaile, 
Boson College.
BALTŲ KALBOTYRA: I

9-11:30, Room 501
Pirm.: William R. Schmalstieg, 
Pennsylvania Statė University.

“Besikeičiančių garsų kiekybinė 
analizė: keletas implikacijų baltų 
istorinei fonologijai”, Julės F. Le
vin, University of California, River- 
side.

“Latvių k. kilmininko konstruk
cijų sintaksė”, T. G. Fennell, the 
Flanders University of South Ąust- 
ralia.

“ ‘Balten’ ir ‘Baltisch’,”, Wolf- 
gang Laur, Schleswlg, Germany,

“Analitinės latvių kalbos tenden-
(Nukelta į 5 pusi.)
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ACCOUNTS

PER ANNUM
$5000 or more 

minimum
30 months

HIGH RATES
PAID OUARTERLY ATBRIGHTON
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HIGHEST RESERVES
4071 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60632 .
TEL.: IA 3-8248

(ĮVEST OF CALIFORNIA. AVĖ.)
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PER ANNUM

I=

certificates 
$5000 or more 
4 year min.

PER ANNUM
$5000 or more

2 year min.

IHtlIMiinilUUIIUIHUHIlIlMlHlin?

mus 
galite 
pasirinkti 
Dividendų 
mokėjimo 
planą.

HOLE!
Jk ♦ 

We have a 
savings plan 
for your 

financial future 
... and you’ll likę 
saving with us. 
Ask your f riends 
and neighbors 
aboutSt. Anthony

PAS MUS NE VISI DARBININKAI YRA LIETUVIAI, BET KJEKVĮENAME 
SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.

Annual 
Yield

Guarferly 
Yield

Mon'hly 
Yield CLASSES OF SAVINGS:

Minimum 
Depoeir

Per
Centafie

7427 7.«» 7.371 4 year* CERTIFICATE of DEPOSITS 510400.00 7'/.%

7.354 7.144 7.111 4 year* CERTIFICATE of DEPOSITS s 5400.00 7% •

7.013 4.m 4443 tnn CERTIFICATE DEPOSITS 5 5400.04

4412 4.444 4.444 1 year* CERTIFICATE ef DEPOSITS 5 5,000.00

4.541 4.307 S.JM 1 year CERTIFICATE of DEPOSITS 5 1,004.04

LMS PAIO-UP SAVINGS PASSBOOK S 100.04

S.1M OPTIONAL SAVINGS PASSBOOK 5 10.40 5%

j MEMBER.F.S.LI.C.WASHINGTON, D.C.

tll-OIl-V 1447 South 49th Court Cicero 60650
■ (Ptf Telephone 656-6330 and 242-4395

▼ -R J. A £9 JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Vedėjas

Op en Mon. 9-8, Tuet,-Thur«, Fri. 9-5. Sot. 9-1; Closed Wed. & Sun.
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cijos’*, David G. Guild, University 
or Edinburgh.
SUOMIJA PRIE$ PIRMĄJĮ PA
SAULINĮ KARĄ

9:00-11:30, Roam 510
Pirm.: Jolin W. Hakola, University 
of Maine.

"N. I. Bobrikov ir rusifikacijos 
politika Suomijoje, 1898-1914 m.”, 
Alexis Pogonelskin. Yale Universi
ty.

“Stolypino Suomijos politika", 
Mary Schaeffer Conroy, Chicago, 
III.

“Koni Zil'acus ir pastangos ap
jungti rusų priešvalstybinį judėj;mą 
1904 m.”, William R. Copeland, 
University of Helsinki.

Komentatorius: C. Leonard Lun- 
din, Indiana University.
PABALTIJO BIBLIOGRAFIJOS 
PROBLEMOS

9:00-11:30, Room 509
Pirm.: Kari L. Ozolins, Gustavus 
Adolphus College.

"Lietuvių bibliografija praeityje 
ir dabartyje”, Jonas Balys, Library 
of Congress.

“Lietuvą liečianti medžiaga Kana
dos ir Amerikos bibliotekose", 
Adam Kantautas, University of Al
berta.

“Estų bibliografijos problemos, 
ypač kitataučiam mokslininkams”, 
Marju Parming, New Haven Free 
Public Library.

“Trumpa latvių bibliografijos už 
Latvijos ribų po 1945 m. apžvalga”, 
Benjamins Jegens, Northern Illinois 
University.
PIETŲ SESIJA

11:30-13:00, Illinois Room-324 
Pirm.; Mardi Valgeman, Herbert H. 
Lehman College, CUNY.

“Mažesnių kalbų ir kultūrų atei
tis humanistinėse programose 
Amerikos institucijose”, Nicholas 
Moravcevich, University of Illinois 
at Chicago Circle, Slavų Departa
mento galva.

Reikalinga iš anksto rezervuoti 
vietą.
BALTŲ LITERATŪRA: DRAMA

13:00-15:30, Illinois Room-322 
Pirm.: Mardi Valgemae, Herbert H. 
Lehman College, CUNY.

‘‘Liaudiškumo momentai sovieti
nėje dramoje Latvijoje”, Alfrede 
Straumanis, Southern Illinois Uni
versity.

“Egzilėa gynyboje”, Kostas Os
trauskas, University of Pennsylva- 
nia.

“Teatras ir menai dabartinėje 
Estijoje”, Hellar Grabbi, “Mana” 
redaktorius.
BALTŲ TAUTOTYROS PROBLE
MOS

13:00-15:30, Room 509
Pirm.: Vaira Vikie-Freibergs, Uni
versity of Montreal.

"Neigiami palyginimai suomių ir 
estų tautosakoje”, Felix J. Oinas, 
Indiana University.

“Gamtos mitas ir socio-kultūrinis 
kontekstas dainose”, Stephen Rey- 
nolds, University of Oregon.

“Ciklinis ir linijinis laikas tradi
cinėje Ir modernioje latvių poezijo
je,” Vaira Vikis-Freibergs, Univer
sity of Montreal
KALAVIJUOČIAI, HANSĄ IR PA- 
BALTIJYS VIDURAMŽIUOSE 

13:00-15:30, Room 510
Pirm.: Thomas L. Hogan, S. J., Lo- 
yola University, Chicago.

“Hansa, Pabaltijys ir Europos 
taika”, William L. Winter, Centrai 
Connecticut Statė College.

"13 amž. kova dėl Pabaltijo ir jos 
įtaka į kalavijuočių invaziją Rusi
jon”, Nicholas Kreismanis, Holy 
Name College.

“Kalavijuočių Gotlando kompani
ja 1398-1408”, Raymond Schmandt, 
St. Joseph’s College of Philadel- 
phia.
Komentatorius: James A. Brudage,

r

Rygos universitetas, įsteigtas nepriklausomos Latvijos

mavimas Estijos ir Latvijos parla
mentuose tarp 1919 m. ir 1939 m.”, 
Michael Garleff, Kiel University, 
Vokietija.

“Mažų valstybių interesų gyni
mas suomių užsienio politikoje”, 
George Maude, University of Tur
ku, Suomija,
PIETŲ SESIJA

11:30-13:30, Illinois Room-324 f 
Pirm.: Rimvydas Šilbajoris, AABS 
prezidentas.

"Skilimas tarp inteligentijos ir 
valdžios Rusijos Imperijoje devy
niolikto šimtmečio viduryje, ypač 
Pabaltijo regione”. Nicholas V.. 
Riasanowsky, University of Cali- ■ 
fornia, Berkeley, American Asso
ciation for Advancement of Slavic 
Studies prezidentas.

Reikia iš anksto užsisakyti bilie
tus.
BALTŲ LITERATŪRA: PROZA I 

13:30-15:45, Illinois Room-322
nilnojaus valstybinio universiteto Chicago Circle Center komplekso detalė. 
Čia S. m. gegužės 16-19 d. vyks Baltiškųjų studijų puoselėjimo draugijos (As
sociation for the Advancement of Baltic Sudles) ketvirtoji konferencija.

University of Wisconain, Milwau- 
kee.
MODERNIZACIJA, RUSIFIKACI
JA IR VALDŽIOS SISTEMATIZA- 
CIJ.A RUSUOS IMPERIJOS PA
BALTIJO REGIONE 1861-1914 M.

Apvalio stalo diskusijos.
13:00-15:30, Room 501

Vadovauja: Edward C. Thaden, 
University of Illinois. Chicago.

Dalyvauja: Andrejs Plakans, 
Boston College; Edward Chmie- 
lewsky, University of Tennessee; 
Michael Haltzel, Hamilton College; 
C. Leonard Lundin. Indiana Uni
versity; Toivo Raun, California 
Statė University, Long Beach; Ge
orge L. Yaney, University of Mary- 
land.
BALTŲ LITERATŪRA: VERTI
MŲ PROBLEMA

15:30-17:45, Room 510
Pirm.: George Kurman, Western 
Illinois University ir Arvids Ziedo- 
nis, Jr., Muehlenberg College. 
Diskusijų dalyviai:

Valtens Nollendorfs, University 
of Wisconsin, Madison; Juris Sile- 
nieks, Carnegie-Mellon University; 
Alfrede Straumanis, Southern 1111- 
nois University.

Diskusijose pabrėžiamos organi
zacinės problemos, bendrai leidžiant 
vertimus iš baltų literatūrų
PABALTIJO BIBLIOGRAFIJOS 
PROBLEMOS: ATVIROS DISKU- 
SUOS

15:30-17:45, Room 509
Dalyviai:

Kari L. Ozolins, Gustavus Adol- 
phus College; Jonas Balys, Library 
of Congress; Adam Kantautas, 
University of Alberta; Marju Par
ming, New Haven Free Public Lib
rary; Janis Gaigulis, AABS; Earl 
W. Jennison, Muehlenberg College. 
PABALTIJO MOKYKLOS IR VI
SUOMENE 19 A. PABAIGOJE IR 
20 A. PRADŽIOJE

15:30-17:45, Illinnois Room-322 
Pirm.: George L Yaney, University 
of Maryland.

“Šeimos sudėties analizės galimy
bės Pabaltijy 19 amž.”, Andrejs 
Plakans. Boston College.

"Estijos pradinių mokyklų mo
dernizacija 1860-1905 m.”, Sylvia P. 
Forgus, Toronto, Ont.

“Mokyklos Latgalijoje ir pastan
gos sukurti latgalių tautines mo
kyklas 1900-1918 m.”, Leonard Lat- 
kovski, Jr., Hood College, Md.

Komentatorius: Toivo Raun, Ca
lifornia Statė University, Long 
Beactį.
PABALTIJO KRAŠTAI MODER
NIŲ LAIKŲ PRADŽIOJE

15:30-17:45, Room 501
Pirm.: Romas Misiūnas, Williams 
Collėge.

“Švedija ir Lenkijos padalini
mai”, R. Arnold Barton, Southern 
Illinois University.

“Leningrado švediškas pirmtakū- 
nas”, Ernst Ekman, University of 
California, Riverside.

Komentatorius: Francis Bow- 
man, University of Southern Cali
fornia
PLENARINE SESUA

19:30-21:00, Illinois Room-323 
Pirm.: Sigurd Grava, Columbia 
University.

"Pabaltijo Respublikų vaidmub 
Sovietų Sąjungoje”, Vytautas Var
dys, University of Oklahoma.
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BALTŲ LITERATŪRA: PROZA
9:00-11:30, Room 501

Pirm.: Rimvydas Šilbajoris, Ohio 
Statė University.
“Ilze Skipsna darbų pagrindinių 
motyvų studija", Dzin tars Freima- 
nis, Rhode Island College.

“Pagrindiniai Mykolo Sluckio 
prozos elementai”, Ilona Gražytė, 
College Ahuntsic, Montreal.

“Kai kurie naujesni kritikos rin
kiniai Estijoje”, Alexander Aspel, 
University of Iowa.
PABALTIJO KRAŠTAI ANTRA
JAME PASAULINIAME KARE 

9:00-11:30, Room 509
Pirm.: Vasyl Marcus, Loyola Uni
versity, Chicago.

"Kultūrinė vokiečių valdžios poli
tika Reicho komisariate Ostlande 
1941-44 m.”, Hans-Dieter Han- 
drack, Ebenhausen/Isar, Germany.

"Katalikų Bažnyčia ir sovietinė 
valdžia Pabaltijo valstybėse 1940- 
41 m.”, Dennis J. Dunn, Southern 
Texas Štate University.

“Centro, šiaurės Centro ir Rytų 
Europos rezistencijos prieš vokiečių 
ir rusų ekspansiją psichologiniai 
aspektai”, George Szemler ir Ri
chard S. Hartigan, Loyola Univer
sity, Chicago.

Komentatorius: Julius Šmulkš
tys, Indiana University, Fort Way- 
ne.

Pirm.: Ilona Gražytė, College 
Ahuntsic, Montreal.

“Modernizmas Estijoje: Mati Unt 
proza”, Maire J. Kurrik, Barnard 
College.

“Nesaugumo motyvas dabartinė
je Lietuvos novelėje”, Bronius Vaš
kelis, Lafayette College.

“Vieno pašaukimo balsai: Bels lr 
Rungia literatūrinis latvių tradici
jos panaudojimas”, Valters Nollen
dorfs, University of Wisconsin, Ma- 
dison.
BALTŲ KALBOTYRA H

13:30-15:45, Room 510
Pirm.: David F. Robinson, Ohio 
Statė University.

"Leksiko-statistinių palyginimų 
metodai kalbotyroje”, Hilda Rad- 
zin, St. John’s University, New 
York.

"Baltų pirmo asmens vienaskaita 
su galūne -u”, William R Schmal- 
stieg, Pennsylvania Statė Universi
ty.

“Estų sintaksės įsisavinimas: 
psichologinė studija”. Bill Turn- 
bull, Stanford University.

“Mažvydo 154^ jn. Katekizmas: 
nauja informacija apie Toninės ir 
Vilniaus kopijas”, Gordon B. Ford, 
Jr., University of Northern Iowa.
PABALTIJO VALSTYBIŲ UŽ
SIENIO POLITIKA

13:30-15:45, Roota'501
Pirm.: Ralph Larson, Indiana Uni
versity. _____

"Pabaltijo fchtąntė: fantomas ar 
tikrovė”, Edgar Anderson, Califor
nia Statė University, San Jose.

“Žvilgsnis į Pabaltijo Entantę po 
40 metų", Hugh I. Rogers, Colum- 
bus College.

“Lietuvos neutralumo politikos 
išsivystymas 1938-1939 metais”, 
Tomas Remeikis’; Calumet College. 
Komentatorius: l5onald W. Pien-

kos, University of Wisconsin - M’l-1 de Nemours & Co.; Sigurd Grava, 
vvaukee. Columbia University; William L.
PABALTIJO ISTORIOGRAFIJOS 
IR POLITIKOS KLAUSIMAI

13:30-15:45, Room 509
Pirm.: Michael Haltzel, Hamilton 
College.

“Etninis faktorius bendrose So
vietų Sąjungos istorijose'', Earl W. 
Jennison, Muehlenberg College.

“Mokslas ir politika: Amerikos 
perspektyvos į Pabaltijo klausimą”, 
Janis Penikis, Indiana University 
at South Bend.

Komentatorius: Edward C. Tha
den, University of Illinois, Chicago. 
PABALTIJO KRAŠTAI 19-to AM
ŽIAUS PABAIGOJE: TAUTINES 
SĄMONES IŠKILIMAS

15:45-17:45, Illinois Room-322 
Pirm.: Franklin Walker, Loyola 
University, Chicago.
“Lietuvių nacionalizmo iškilimas”, 

Jack J. Stukas, Seton Hali Univer
sity.

“Radikaliosios latvių inteligenti
jos iškilimas”, Jan A. Trapans, 
Berkeley, Calif.

“ ‘Baltische Monatschrlft’ ir vo
kiečiu tautinis sąmoningumas po 
1860 m.”, Irma E. Eichhom, Cali
fornia Statė University, San Jose.

“Pabaltijo vokiečių nutautėjimas 
19 amžiuje”, Manfred Helinan, Uni
versity of Muenster, Vokietija.

Komentatorius: Arūnas Ališaus
kas, The John Hopklns University. 
PABALTIJO STUDIJŲ PARAMOS 
ORGANIZAVIMAS: APVALIO 
STALO DISKUSIJOS

15:45-17:45, Room 501
Dalyviai:

Herbert Valdsaar. E. I du Pont

Winter, Centrral Conn. Statė Colle
ge; Rimvydas Šilbajoris, Ohio Statė 
University.
EKOLOGINES BALTIJOS JŪROS 
PROBLEMOS

15:45-17:45, Room 501
Pirm.: Povilas Mažeika, US Ocea- 
nographic Office.

"Baltijos jūros užteršimo proble
ma: apžvalga”, Janis J. Skujlns, 
Utah Statė University.

"Vandens pasike'timas Baltijos 
jūroje”, Povilas Mažeika, US Ocea- 
nographic Office.
VIDURAMŽIŲ BALTŲ KULTŪRA 
IR VISUOMENE

15:45-17:45, Room 509
Pirm.: Raymond Schmandt, St Jo
seph’s College, Philadelphia.

“Dviejų ankstyvi} Baltijos kroni
kų literatūrinė technika”, Peter 
Auksi, University of Westem On- 
tario.

"Nusikaltimas ir bausmė: vidur
amžių praktikos stud’ja” Peter Re- 
bane, Pennsylvania Statė Universi 
ty, Ogontz.
Komentatoriai: James A. Brunda- 

ge, University of Wisconsin, Mil- 
waukee ir William Urban, Mon- 
mouth College, UI.
BANKETAS

19:00-24:00, McCormick Inn
23rd at the Lake

Kokteiliai 19:00-20:00
Vakarienė 20:00
AABS Prezidento Rimvydo Šilba- 

jorio žodis.
Atžymėjimų įteikimas.
Šokiai prie kontinentinės muzi

kos.

Tartu universitetas Estijoj, įkurta* 1632 m.

LIETUVIS DAILININKAS IR
KOMPOZITORIUS M. K ČIUR
LIONIS: ŠIMTMEČIO GIMIMO 
SUKAKTUVIŲ PROGA 

9:00-11:30. Illinois Room-322
Pirm.: Mindaugas Nasvytis, Cle- 
veland Statė University.

“Čiurlionio laikai"’, Aleksis Ran- 
nit, Yale University.

"M. K. Čiurlionio abstrakcijos 
šaknys”, Joana Vaštokienė, Trent 
University.

“Čiurlionio muzikos ir meno 
ryšio problema”, Darius Lapinskas, 
Chicago, III.
PABALTIJO KRAŠTAI TARP NA
CIONALIZMO IR REVOLIUCIJOS 

9:00-11:30, Room 510
Pirm.: Emanuėl Nodel, Western
Michigan University.

“Liepos 30-to ‘autonomijos’ kon
ferencija 1917 m. Latvijoje", And- 
rew Ezergailis. Ithaca College.

"Estų Maapaev 1916 metais”, 
Olavi Arens. Culumbia University.

“Mažumų atatovų koalicijų for

šimtmetis nuo 
NIEDERMANNO GIMIMO

Neuchatelio universiteto rek
torius, Rygos, Ženevos ir Besan- 
cono universitetų garbės dakta
ras M. Niedėrmannas buvo eilės 
lituanistinių studijų autorius. Jis 
pirmas Šveicarijoje universitete 
buvo įvedęs lietuvių kalbos 'kursą. 
1921 metais lankėsi Lietuvoje, 
bendravo su prof. K Būga. Gynė 
Lietuvos reikalui Šveicarijos 
spaudoje. Rūpinosi lietuviais 
tremtiniais, bendradarbiavo Lie-I

. tuvių rašomosios kalbos žodyne, 
leidžiamame Gari Winter leidyk
los Heidelberge. Niedenmannas 
buvo to žodyno vyr. redaktoriu
mi iki 23-čio sąsiuvinio. Buvo gi
męs 1874 m. gegužės 19 d., taigi 
šiemet sueina 100 metų nuo jo 
gimimo. Mirė prieš 20 metų: 
1954 m. sausio 12 d.

PLOKŠTELES, GAUNAMOS "DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE

JŪREIVItĮ KELIAI Modernūs kūriniai, atliekami Tamošiūno orkestro

Plokštelės nnvndlnlmn* Artistai Kaina
ANOJ PUSĖJ NEMUNĖLIO Dainos J plokštelę Įrašytos Lietuvoje $5.00
AURELIA A Jūratė Paukštelis (Stereo) $5.00
DAINOS Aldona Stempužienė 700

(Mono) 600
DAINOS LIETUVAI Salomėja Cerienė 4.00
GINA ČAPKAUSKAS dainuoja (stereo) 6.00
LABĄ RYTĄ New Yorko Lietuvių vyrų choras "Perkūnas

Choro vadovas V. Strolia (Stereo) 6.00
LIETUVIŠKA KAMERINĖ MUZIKA Izidorius Vasyliūnas, 2 pi. $15.00
LIETUVIU TAUTINIAI ŠOKIAI (Išleido L. Bendr. Kultūros Fondas) (Stereo) 500

(Mouo) 4.50
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS VATIKA
NE PAŠVENTINIMO IŠKILMĖS (Išleido Liet. Vyčiai) 5.00
OI. TOLI, TOLI. Philadelphitos Lietuviu choras “Viltis' (Stereo) 6.00

(Illinois valstybės gyventojai prie tų kainų Dridėkite 5% taksų mokesčiams ir 25 centus persiuntimui )

. . ir solistų 5.0C
RADIO VAKARUŠKININKĖS DAINUOJA (S. Barčus) 4.95
SVAJONIŲ ŽEMĖ N. Ščiukaitė $6.00
ŠILUVOS MARIJOS KOPLYČIOS PAŠVENTI
NIMO IR RELIGINIO KONCERTO MOMENTAI 5.00
ŽIRGINĖLIAI 5.00
DAINOS A. Trečiokas 5.00
grįšim, grjšim Kvartetas Vilti? (Stereo) 5.00
MUZIKA FRANZ LISZT Pianistė Julija Rajauuskas (Stereo) 6.00
KETURI AUTORIAI: Poezija ir ptvza III-sis 5.00
LITERATŪROS VAKARAS IV-sis 500
SEK PASAKĄ Laima Rastenytė 5.00
RINKINYS 25 A. Dvariono muzika 5.00

26 A Sabaniauskas dainuoja 500
27 P. Dėdė-Graužinis- Volteraitt 500
28 Karo muz orkestras ir kit' 5.00

(Mono) 5 00
L. T. M. ANSAMBLIS "ČIURLIONIS 30’ • ••»••• f • a 10.00
LIETUVIU KOMPOZITORIŲ DAINOS Stasė Kllmaitė (Mono i 500
LIETUVIŠKOS GIESMĖS Algerd Brazis ir Žibuoklės (Stereo) $500
MES ŽENGIAM SU DAINA New Yorko Vyrų oktetas (Stereo) 5.00
MANO ATSIMINIMAI LIETUVOS L. Juodytė ir gitara (Hi-fi) 5.00
DAINUOJAM SU LEONE L. Juodytės dainavimas (Hi-fi) 5.00
DAINOS IR ARIJOS Janina Nomeikaitė-Armonienė (Stereo) 5.00
VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY L. Stukas, Žibuoklės, Rūtos ir
BĖS 50 METU MINĖJIMAS parapijų ansambliai (Stereo) 5.00

Užsakymus siųskite: DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 
Chicago, III. 60629

moskvitch 
STATION WAGON

US $3643.00 
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAG0N

US $3910.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

US $2200.00 
ZAPAROZHETS ZAZ 968 E 

Naujas US $2353.00

412 IE
ŲS $3490.00

408 1E
US $3210.00

426 IE

moskvitch

UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

SIŲSTI

Į LIETUVĄ 
dabar, kaip niekad anksčiau 

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė.
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai įeiti J krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių, 
o gal net daugiau.
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius jrodvmą. Specia
lių rublių pažymėjimus galima 
paversti J reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu.
SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS
Pažymėjimai pristatomi maž 
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra $2.55. 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NĖRA JOKIŲ KITŲ 
MOKĖJIMŲ.
REIKALAUKIT MŪSŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO
KATALOGO

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas ankštas

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

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI 
Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas 

Pasirinkite iš šių naujų 
modelių

ZHIGULI VAZ 2101 
US $3440.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103

US $3947.00
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON

US $3795.00 
EXPORT MODEL 
MOSKVITCH

REIKAIAUKIT 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ. 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS IS USSR 
REIKALAUKITE MŪSŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO
MES TURIM 25 METŲ 
PATYRIMĄ
ŠIAME BIZNYJE IR 
TAIP PAT TURIM 
TŪKSTANČIUS 
PATENKINTŲ KLIENTŲ.
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Nauji leidiniai
• AIDAI, 1974 m. kovo mėn. mūsų mokslininkės - archeologės 1 

Nr. 3. Mėnesinis kultūros žuma-1 ’ 
las. Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Mass. 02122. Lei
džia lietuviaipranciškonai. Leidė
jų atstovas žurnalo reikalams — 
T. dr. Leonardas Andriekus, 
O.P.M. Administruoja T. Benve- 
nutas Ramanauskas, O.F.M., 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Žurnalo metinė prenume
rata $1000

Naujas numeris pradedamas 
Juozo Ereto straipsniu “Kinija — 
priešas virsta draugu.” Straipsnis 
paimtas iš šveicarų naujosios ge
neracijos mėnesinio žurnalo 
“Team”. Tai smalsumą kelianti 
šių dienų aktualija su žvilgsniu 
ateitin. Antanas Rubšys rašo taip
gi šiandienine tema “Naujasis 
testamentas ir mitas”. Prof. Pra
no Skardžiaus 75 metų sukaktis 
(jos paraidžiui neakcentuojant) 
prasmingai paminima paties pro
fesoriaus pasipasakojimu “Mano 
gyvata ir darbas". Domas Jasaitis 
rašo apie dr. Antaną Trimaką, 
minint dešimtmetį nuo jo mir
ties. Rytprūsių ateities problemą 
svarsto Martynas Brakas. Groži
nei literatūrai šį -kartą atstovauja 
Vladės Butkienės eilėraščiai ir 
šių dienų gyvenimą užgriebianti 
ir susimąstyti verčianti taikliai 
Aloyzo Barono sumegzta istorija 
“Pakelėje”. • :-

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
akis užkliūva už tokių antraščių. 
“Iš gyvenimo neišdildoma religi
ja”, “Penktoji dailės paroda Nevv 
Yorke”, “Muzikologų ir literatū
ros istorikų dėmesiui”, ‘'Kultūros 
židinys New Yorke,” "Paprastas 
poetinio žodžio išpažinėjas — Vla
das Šlaitas”, "Lietuvių poezija vo
kiškai” Švaisto novelių knyga.

Žurnalas iliustruotas K. Žoroms- 
kio, a Elenos Urhaitytėp, A. Eis- 
kaus, I. Griežės ir Pr. Lapės dailės 
darbų nuotraukomis.
• Marija Gimbutas, THE GODS 
AND GODDESSES OF OLD 
EUROPE 7000 - 3500 BC. Myths, 
Legends & Cults Images. With 
252 platės, 171 line dravvings and 
8 maps. University of Califor
nia Press. Berkeley and Los An
geles 1974. Printed in Great 
Britain. Tnė prepasration of 
this volume vvas generously 
supported by the Samuel H. 
ĮCress Foundatian. ISBN: 
0 - 520 - 01995 - 4. Lihrary of 
Congress Catalog Card Number: 
73-82323. No. of pages: 303. Pri
ce: $20.00. For further informa- 
tian: Publicity Department Uni- 
Vėrsity of California Press, 2223 
Fulton St, Berkeley, Calif. 94720; 
50 East 42nd St., Room 513. New 
York, N. Y. 10017.

Tai vėl viena nauja, didelio

'knyga. Dr. Marija Gimbutienė
■ yra viena iš labiausiai į tarptau- f 
' tinius mokslo klodus prasimušu
sių mūsiškių. Jau kuris laikas dr.

1 Marija Gimbutienė Kalifornijos 
valstybiniame universitete Los 
Angeles (UCLA) yra archeologi
jos profesorė, dėstanti čia Euro-’ 
pos archeologijos kursus. Laiks 
nuo laiko yra taipgi kviečiama į-1 
vairių Europos universitetų ir 
Šiaip mokslo institucijų skaityti 
ten paskaitų ar dalyvauti vienuos 
ar kituos archeologiniuos kasinė- i 
jimuos. Visa eilė jau anksčiau jos 
išėjusių veikalų įvairiuose pasau
linėj archeologijos leidiniuos nuo
lat yra nurodomi kaip tos ar kitos 
problemos šaltiniai. Tarptautinės 
mokslininkės vardą dr. Marija 
Gimbutienė tvirtai išsikovojo su 
šiomis savo knygomis: “The Pre- 
historic of Eastem Europe”, 
“Bronze Age Cultures of Centrai 
and Easterh Europe”, “The 
Balts”, “The Slavs” ir kt. Visuos 
juose bene įpirmą kartą gana pla
čiu mastu užgriebiama ir lietuvių 
tautos priešistoriniai amžiai bend-
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Dr. Marijos Gimbutienės naujo ar
cheologijos veikalo viršelis.

ruošė plataus regiono rėmuose. O 
stambus veikalas “Thė Balts” jau 
net specialiai gilinasi j baltų, pro- 
istorę ir ją plačiai atskleidžia tarp- 
tauftiniame mokslo forume.

Naujausioje, čia minimoje kny
goje autorė labiausiai gilinasi į 
Balkanų įpusiasialio ir aplamai 
Pietų Europos proistorę, kur jau 
kone prieš devynis tūkstančius 
metų galima užtikti stiprius kul
tūros įprasiveržimus, buvusius aks
tinu vėlesniam graikų pasauliui 
ir visai Vakarų civilizacijai.

• Alfonsas Šešplaukis, DER KA- 
TECHISMUS DĖS MARTIN 
MAŽVYDAS VON 1547. Das 
erste litauiscne Buch im Lichte

formato, puošniai Kleista žymios der neueren Forshung. Sondėr-

EKSKURSIJOS | LIETUVA 1974 METAIS
Gautos 4 papildomos grupės. Skubėkite registruotis.

I

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganizavęs 10 gru
pinių kelionių { Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, kuris pirmasis pradėjo 
organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ 
GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ PALYDOVAS.

VISOS GRUPES LIETUVOJE PRALEIS S DIENAS (1 dieną Kaune)

Užpildyots grupes: birželio U ir 17 d. ir liepos 8 ir 31 d.

BIRŽELIO 27 D. 
LIEPOS 23 D.
RUGPIŪČIO 4 D
RUGSĖJO 1 D.

SPALIO 2 D.

— E Chicagos — $1070.00, iš New Yorko — $955.00
— E Chicagos — $1085.00
— Iš Chicagos — $1,050.00; E New Yorko — $945.00
— 15 dienų:

iš Chicagos — $963.00; iš New Yorko — $857.00
20 dienų su Roma:
E Chicagos — $1,085.00, iš New Yorko — $980.00

— E Chicagos — $898.00; E New Yorko — 792.00

PRICES & AIR FARES SUBJECT TO CHANGE. RATES QUOTED BASED 
ON TARIFFS AND EXCHANGES IN EFFECT APRIL 1, 1974.
Taipgi mūsų biuras organizuoja keliones | Havajus — vieną š. m. rugpiūčio 
menes), kitą vasario menes) 1975 m. Patariama registruotis dabar.
DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue

Chicago, lllinois 60643 Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalingus iškvietimo 
dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po visą Ame
riką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, parūpiname 
reikalingas vizas.

Jonas Rimša Saule (aliejus)
Dailininko darbų paroda šiuo metu vyksta Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. 
Uždaroma kitą sekmadienį — gegužes 19 d.

j
druck Gutenberg Jahrbuch 1971, 
Mainz.

Atspaudas šešių didelių, dvi- 
skilčių puslapių.

• VILTIS, 1974 m. gegužės 
mėn. Anglų kalba leidžiamas žur
nalas skiriamas įvairių tautų folk
lorui. žurnalas iliustruotas. Kiek
vieną kartą kuriuo nors būdu už
simenama ir lietuvių tautodailė, 
tautosaka bėi tautiniai šokiai. 
Žurnalą redaguoja ir leidžia V. F. 
Beliajus, P. O. Box 1226, Denver, 
Colorado 80201. Žurnalo metinė 
prenumerata $ 5.00.
• MŪSŲ ŽINIOS, 1974 m. ge

gužės mėn. 5 d. Nr. 9 (51). Lie
tuvių jėzuitų ir Jaunimo centro 
Chicagoje dvisavaitinis biuletenis. 
Adresas. 5620 S. Claremont Ava, 
Chicago III. 60636. Biuletenį re
daguoja Danutė Vakarė, atsakin
gas redaktorius: Alg. Kezys, S.J.

Numeris tekstais ir iliustracijo
mis liečia “Margučio” koncertą/ 
L. B Vidurio Vakarų apygardos 
suvažiavimą, Vytauto O. Virkau 
parodą, LKMA premijų įteikimą, 
Čiurlionio filmą, susitikimą su 
dail. V. K. Jonynu ir kt.
• XXIV 1974. Dvidešimt ketvir

tųjų Šiaurės Amerikos lietuvių 
žaidynių New Yorke leidinys. Re
daktorius — Kęstutis Cerkeliūnas. 
Leidėjas — XXIV žaidynių New 
Yorke organizacinis komitetas. 
Viršeliai Kęstučio Cerkeliūno 
(nuotraukos Vyto Valaičio). 
Leidinys 16 psl., papuoštas nuo
traukomis- ir vinjetiniais pieši
niais.
• SALEZIEČIŲ BALSAS, 1974 

m. Nr. 1. Leidžia lietuviai sale
ziečiai. Redaguoja kun. M. Burba, 
SDB. Meninė priežiūra V. Alėk- 
sandravičiaus, SDB. Redakcijos 
ir administracijos adresas: Litu- 
ani Don Bosco, Via Colonna 2,! 
00044 Frascati (Roma) — Italia. 
Kišeninio formato, 46 psl. ilius
truotas leidinys.
• KRIVŪLĖ, 1974 m. kovo mėn. 

Nr. 1 (12). Leidžia Vakarų Eu
ropos Lietuvių sielovada. Spaus
dinama tris kartus per metus — 
kovo, liepos ir spalio mėn. Re
daguoja kun. P. Celiešius, 8939 
Bad Woerishofen, Kirchen str., 
W. Germany. Leidinys 32 psl.. 
iliustruotas.

• ŠVIETIMO GAIRĖS, NR. 
10 (14), 1974 m. Lietuviškojo 
ugdymo žurnalas mokyklai ir 
šeimai. Leidžia JAV LB Švietimo 
Taryba. Redaguoja Petras Mal- 
deitkis, 2615 N. 39th St., Phoenix, 
Arizona, 85008. Redaktoriaus pa
vaduotojai: Juozas Masilionis ir 
Antanas Rinktinas. Administruo
ja Stasys Rudys, 415 Plum Street,

timo Gairės” išeina du kartus 
per metus. Metinė prenumerata 
3 dol. Spausdina Imimiaculata 
Press, Putinam, Conn. 06260.

Žvilgsnis į naujo numerio tu
rinį: P. P. “Kas toliau dirbs lie
tuviškose mokyklose?”, Dir. Algis 
Norvilas “Psichologo žvilgsnis į 
lituanistinį auklėjimą išeivijoje”, 
Dr. A. Liaugminas “Šeima ir mo
kykla išeivijoje”, Rimas Černius 
"Lietuvių literatūros dėstymas: 
įtiksiąs, būdai ir programa” , L. 
Dambriūnas “Kelios pastabos lie
tuvių kalbos mokymo klausimu”, 
Ignas Malėnas “Skiemenų meto
das, kai dar neturėta elemento
riaus”, Juozas Plačas “Žaidimai 
— mokymo priemonė”, Dr. Ne
ris Ankuvicnė “Psichoaktyvinių
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“Švietimo Gairių” naujo numerio 
viršelis

vaistų įtaka”, Antanas Rinkimas 
“PLB Švietimo kelias 1968-1973 
metais”, Juozas Masilionis “Jau
nimas pasisako”, Petras Maldei- 
kis “Disciplinos klausimas ame
rikiečių pedagoginėje* literatūro
je”, Stasys Rudys “Švietimo tary
bos pranešimai”, J. Kavaliūnas 
“Pasaulio lietuvių bendruomenės 
lietuviškojo švietimo 
Knygos, Lietuviškojo auklėjimo 
aktualijos, Juozas 
“Nauja lietuvių literatūros pro
grama”, Aukštesniųjų lituanisti
nių mokyklų lietuvių literatūros 
programa.

Žurnalas visa savo medžiaga h 
jos parengimu daro rimtą įspūdį. 
Straipsniai aktualūs ir naudingi 
ne vien pedaigogams-mokyto- 
jams, bet ir kiekvienam švieses
niam žmogui, norinčiam pasekti 
visas kultūrinio gyvenimo sritis 
mūsuose ir plačiame pasaulyje. 
Naujiena yra papildytoji lietuvių 
literatūros programa aukštesnio
sioms mokykloms, kursą praple- 

įčiant ir Jaunesniaisiais išeivijos 
Michigan City, Ind. 46360. “Svie-’ rašytojais.

reikalai”,

Masilionis

JAV 200 METŲ SUKAKTIS IR PARAMA MŪSŲ KŪRYBAI
JAV-bės smarkiu tempu ren

giasi 1976 m. švęsti savo 200 me
tų nepriklausomybės sukaktį. 
Numatoma plati kultūrinė prog
rama. Ja rūpinasi The National 
Council for Arts. Tai iš 26 as
menų susidedąs patariamasis or
ganas prie National Endowment 
of Arts.

Į Si taryba kultūrinėje srityje 
jau padarė keturis reikšmingus 
ėjimus: sudarė specialią komisiją, 
patvirtino 5 mil. dolerių sąmatą 
(iš viso 1974 iždo metams susi
darys 15 mil.); 1975 metams nu
matyta net 25 milijonai dolerių. 
Pagaliau — numatytosios sumos 
paskirstytos valstijoms, kad jos 
turėtų lėšų sudaryti atitinkamus 
štabus vietoje 200 m. sukakties 
minėjimo programoms.

Numatytas lėšas norima pla
čiai paskleisti. Muziejai gaus pa
ramos darbo plėtimui ir remon
tams. Tačiau pagrindinis dėme
sys bus kreipiamas į dabartį ir a- 
teitį, ne į praeitį. Ypač norima 
veikti trimis kryptimis: pripaži
nimas ir išsaugojimas turimo 
kultūrinio paveldėjimo; pripaži
nimas kūrybinio momento da
barties JAV kultūriniame gyve
nime ir — plėtimas kultūrinių 
horizontų ateities generacijoms. 
National Endowment ypač krei
pia dėmesį į kūrybinių užmojų 
vystymą.

Vienas projektas apima 13 di
džiųjų Amerikos orkestrų, ku
riems stengiamasi gauti naujų 
kūrinių sukakties minėjimui. Ki
tu projektu siekiama gauti dvi 
naujas kompozicijas 18-kos mies
tų orkestrams. Tuo būdu vien 
šie du projektai duos pagrindo 
sukurti 15 naujų muzikos kom
pozicijų, kurias gros 31 orkestras. 
Tos simfonijos praturtins JAV 
muzikinį lobyną ir sustiprins 
bendravimą tarp įvairių JAV Or
kestrų.

Tačiau muzikinių kūrinių, iy- 
šium su JAV sukaktimi, atsiras 
žymiai daugiau. Jau daug anks
čiau National Endowment pasky- 
kyrė lėšų 125 kompozitoriams, 
libretistams ir vertėjams, kad 
juos paskatintų kurti naujus vei
kalus 1976 m. sukakčiai. Be kitų 
dalykų, numatoma operinė tri
logija, paremta Abraomo Lin
kolno gyvenimu.

Bus palaikomas glaudus ryšys 
tarp to Endowment ir įvairių 
meno institucijų valstijose. Bus 
televizijoje ir filmuose stengia
masi turėti daugiau medžiagos 
apie JAV autorius, architektūrą 
ir kitą kultūrinį gyvenimą. Taip 
pat bus rūpinamasi etniniu me
nu, muzika, drama, rankdarbiais, 
šokiais, net ir kulinarijos menu, 
tautiniais drabužiais. Kelios ba
leto bendrovės, šokių grupės ga
vo užsakymus atgaivinti kai ku
riuos ankstybesnius numerius ar 
pasiruošti su naujais. Bus prave
dami kai kurie specialūs tyrimai, 
pvz. Menų centrui East St Louis

pavesta ištirti negrų įnašą į 
amerikiečių šokį.

Apie tuos (lalykus pranešda
mas, “New York Times” apgai
lestauja, kad per mažai dėmesio 
kreipiama į kai kuriuos praeities 
meno dalykus, pvz. kodėl nepas
tatoma pirmoji amerikiečio 
kompozitoriaus - William Hen
ry Fry - sukurta opera “Leono
ra”. Ji pirmą kartą buvo pastaty
ta Philadelphijoje 1845 m. birž. 
4 d. Jos melodijos esančios dau
giau panašios į Donizetti kūri
nius, tai svarbus istorinis kūrinys. 
H.C Schonberg minėtame UN.Y. 
T.” dienrašty primena, kad yra 
daug vietų Amerikoje, kur turi
mas specialus muzikinis paveldė
jimas, reikia atkreipti į tai dėme
sį, ir, jeigu bus rasta kas vertin
go, paskleisti po visą kraštą; no
rima, kad minėjimas ne tik rem
tųsi naujais kūriniais, bet ir iš
keltų praeities kūrybos ryškiuo
sius laimėjimus.

Iš viso to pranešimo matyti, 
kad JAV sukakties minėjimo 
proga domimasi ir etniniais kū
riniais, norima juos labiau iškel
ti ir išryškinti, kad kūrybinė JA 
V mozaika būtų spalvingesnė. 
Tai sudaro galimybių ir lietuviš
kai kūrybai paramos susilaukti. 
Kadangi pasiruošimo darbai jau 
energingai vykdomi, tai reikėtų 
nedelsiant tokias galimybes pa
tyrinėti. Tai gal geriausia galėtų 
atlikti atitinkamos specialybės 
mūsiškiai, gyveną arčiau JAV 
centro — Washingtono. Gal bū
tų galimybių ir mūsų operai kai

ko susilaukti, ypač kad turime 
savų naujų, tegu ir ne taip ilgų, 
operinių kūrinių.

Čia iškelti sukaktuviniai už
mojai muzikos srityje, tačiau jų 
bus ir kitose meno šakose. Ne
delsiant reikėtų patyrinėti, ar ir 
kitur lietuviams nebūtų galimy
bės iš tų, kaip jau dabar žinome, 
40 milijonų dolerių paramos kū
rybiniams užmojams. Reikėtų 
pavarstyti duris National Coun- 
cil for Arts, National En- 
dowment for Arts, o ir paties 
centrinio minėjimo komiteto. 
Kanados lietuviai pradėjo gau
siau gauti Valstybinę paramą sa
vo etninės kultūros reikalams. 
Nepražiopsokime atsirandančių 
galimybių JAV-se. J. Pr.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

V

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 Se., Oakley Ava, Chicago 

Tet Virginia 7-7258-59
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Pardavimai ir taisymas 
2646 W. 69th St, TeL REpublic 7-1941 f
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CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION •• 

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

SPACEPLENTY OP FREE PARKING

TONY POWELL 
(Povilonis)

=

REAL ESTATE BROKER 

Associated with

REGNIER REALTY
GOSI Archer Avenue

Chicago, lllinois 60638

TeL 582-1700 — Res. 785-1968

7%
Mokamas už 4 m. 

certifikatus. 
Minimum $5,000

Mokamas už 1 m. 
certifikatus.

Minimum $1,000

PINIGAI {NEŠTI na

5 ¥4%
Mokomas už 
investavimo - 

sąskaitas

15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO i t) 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

ANTRAD. ir PENKTAD.
VALANDOS: SESTAD. 9 v. r. iki 12 v. d 

PIRMAD IR KETVIRTAD

9 v. r. tkl 6 v. v.
Trečlad: uždaryta

9 ▼. r. LU 9 v. t.
■g
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1974 Flymoufh, Duslet ONLY S2511
LeBaron 2-Door Hardtop

Save up to $1,500.00 on new 1973’s

BALZEKAS
CHRYSLER PLYMOUTH VALIANT IMPERIAL

4030 So. Archer GOODYEAR 
TIKĖS Tel. VI 1-ISIS

E
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Šeštadienis, 1974 m. gegužės mėn. 11 d. DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATORA

Kultūrinė kronika
POETAS ANTANAS 

GUSTAITIS CHICAGOJE

Jo humoristinės poezijos vaka
ras, skaitant pačiam autoriui, 
Lietuvių žurnalistų centro valdy
bos rengiamas šiandien (gegu
žės II d.) 8 vai. vak. Jaunimo 
centre.

MIRĖ ENCYCLOPEDIA 
BRITANICA LEIDĖJA

Helen Hemingvvay Benton, 
buvusio senatoriaus W. Benton 
našlė, po jo mirties tapusi En- 
cyclopedia Britanica leidėja, mi
rė gog. 3 d. Phoetiixe, Ariz., su
laukusi 72 m.

NAUJAS DARIAUS
LAPINSKO MUZIKINIS

SPEKTAKLIS

Produktyvus ir kūrybingas 
kompozitorius Darius Lapinskas 
rytoj .('gegužės 12 d.) 3 vai. po
piet Jaunimo centro didžiojoj sa
lėj vėl pasirodys su savo nauju 
pastatymu, pavadintu “Dariaus 
ir Girėno spektaklis”. Dalyvauja 
aktorius Liucijus Alenskas, mez
zo-sopranas Elena Blandytė, teno
ras Leonas Baltrus ir Jaunimo 
Fausto Strolios. Rengia Aero klu
bas.

URBANISTINIO 
PLANAVIMO PARODA

Kilnojamoji urbanistinio pla
navimo paroda Chicagos Moks
lo ir pramonės muziejuje bus at
daryta birž. 14 d.

GRANT PARKO KONCERTAI

Šiemet bus 40-tas Ginant parko 
koncertų sezonas Chicagoje. Jis 
prasidės birž. 22 d. ir baigsis rugp. 
25 d. Jairn vadovaus naujas ve
dėjas St. Adkerman. Programą 
atliks Grant Parko simfoninis or
kestras. Pradžia šeštadienį ir sek
madienį 7 v. v., trečiadienį ir 
ipenktadienį 8 v.

Jonas Rimša Bolivijos indėnai (aliejus)

pateikiami klausimai, nurodoma, 
kaip vesti diskusijas, dedami 
skaitytinos medžiagos sąrašai. Sie
kiama, kad visi tie svarbieji pa
saulėžiūriniai klausimai nepra- 
belgtų mūsų mintimi praeinamai, 

. bet tapti} įsisavinti, sudarydami 
mūsų pastovią pasaulėžiūrą. Kny
ga ypač skiriama tėvams, kad dis
kusijų metu pasiruoštų atžalyne; 
ugdyti religinę pasaulėžiūrą ir ja' 
paremtą dorovę. Veikalas naudin
gas. J. Pr.

Kai kurie medikamentai gali net kinta, bet specialistai perspėja 
turėti įtakos į laukiamojo vys- kūdikio laukiančias kuo mažiau 
tymąsi berniuku ar mergaite, vartoti vaistų, o jeigu ir iškvla 
Hormonai veikia į laukiamojo reikalas, tai reikia su gydytoju 
enzimus. Dar nėra viskas išaiš- gerai apsvarstyti.

SIUNTINIAI | LIETUVA

FILMAI, SKAIDRĖS IR 
GARSINIAI JRAŠAI 

RENGIAMAM “POEZJOS 
PAVASARY CHICAGOJE”

Kultūrinių vakaronių sezono 
užbaigai gegužės 31 'ir birželio 1 
d. Jaunimo centre, Chicagoje, 
rengiama ipoezijos šventė prasi
dės .penktadienį (gegužės 31 d.) 
8 vai. valk. pirmakartiniu tokiu 
mūsų lietuviškosios ipoezijos 
montažu. Montažo paruošai yra 
angažuota visa eilė aktorių ir kū
rybingo jaunimo, taipgi fotogra
fai J. Dovydėnas ir Kastytis Izo- 
kaitis. Jau sukanti atitinkami fil
mų gabalai, daromos reikalingos 
nuotraukų skaidrės, įrašomi juos
toma muzikiniai efektai bei rink
tiniai mūsų poetų tekstai.

DAVf’ toNO RIMŠOS PARODA 1 “* Pasirodymo didžiojoje lietuvių L»A1L. KIIVIMJS r.VKOLJA , snaullnie_ 1924 Kaune “Lietuvos”
CHICAGOJE

Vakar Čiurlionio galerijoje ati
daryta Jono Rimšos tapybos dar
bų paroda. Parodą surengė “Mar
gutis”. Ji bus atdara iki gegužės 
21 d. Lankymo valandos savait
galiais nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. 
vak., darbo dienomis nuo 7 vai. 
vak. iki 9 vai. vak.

ZITOS SODEIKIENĖS 
DARBAI COUNTRYSIDE 

ART CENTER GALERIJOJE

Chicagos priemiesčio Arl- 
inigton Hits galerijoje gegužės 10 
d. atidaryta dviejų dailininkių 
paroda, pavadinta “Paintings 
and Environment”. Tai ameri
kietės Tina Wolfer Gulley ir lie
tuvės Zitos Sodeikienės kūryba. 
Vietos laikraštis “The Herald” 
parodos proga gegužės 3 d. laido
je spausdina pasikalbėjimą su 
abiem dailininkėm, greta pride
dant ir jų nuotraukas.

ANTANO PETRIKONIO 
PARODA CHICAGOJE

Paroda atidaryta nuosavoje 
dailininko galerijoje, 3215 W. 
63nd St., Chicagoje, gegužės 4 d., 
tęsis Bki birželio 22 d. Atdara vi
sas 7 savaitės dienas. Išstatyta 
daug aliejaus, akrilio ir akvarelės 
darbų. Šioje parodoje A. Petriko- 
tnio kūryba labai įvairių užmojų 
ir labai nevienodo lygio. Greta 
realistinių, batalinių istorijos te
mų regime ir visai giynus abst
raktus, greta tikslių peizažų mato
me ir vien formų kontūrais bežai
džiančias akvareles.

POEZIJOS ANTOLOGIJA 
“TRETIEJI VAINIKAI”

Šio vaido poezijos antologiją 
suredagavo Paulius Jurkus, Ana
tolijus Kairys ir Pranas Naujo
kaitis. Jau rastas jos leidėjas, ir 
tekstas renkamas M. Morkūno 
spaustuvėje, Chicagoje. Tikimasi, 
jog antologija pasirodys už 2-3 
mėnesių. Antologijoje dalyvauja 
50 išeivijoj rašančių, nepatekusių 
| K. Bradūno. Redaguotąją “Lietu
vių ,pp«rija HI”.

Poete Gražina Tulauskaitė
Šiais metais sueina lygiai 50 metų 

1 nuo poetčs Gražinos Tulauskaltės pir- 
I mojo pasirodymo didžiojoje lietuvių 
| spaudoje. 1924 m. Kaune “Lietuvos” 
dienraštyje buvo išspausdintas jos 
pirmasis eilėraštis. Ji yra buvusi pir
mosios Lietuvių rašytojų draugijos val
dybos nare ir vienintele iš jos tebegy
venanti laisvajame pasaulyje. Ir ligi 
šiol vienintele iš moterų tremtyje lai
mėjusi tos draugijos poezijos premi
ją, kuri jai visuotiniu narių balsavimu 
buvo paskirta 1958 m. už lyrikos 
kinį “Rugsėjo žvaigždės”.

ARCHITEKTŪROS PARODA

‘Illinois technologijos instituto 
planavimč ir architektūros stu
dentų darbų paroda vyks nuo geg. 
12 iki rugp. 9 d. Crown salėje, 
3600 So. Statė St., Chicagoje.

NAUJAS ST. LOUIS UNIV. 
PREZIDENTAS

Nauju jėzuitų vedamo St. Louis 
universiteto prezidentu išrinktas 
kun. D. C. O’Gonnell, SJ.

R. McCALL PARODA

Dailininko R. T. McCall ta-į 
pybos paroda įvyks Mokslo ir pra
monės muziejuje, Chicagoje nuo 
geg. 15 d. iki liepos 15 d. Alieji
niuose paveiksluose dailininkas 
vaizduoja tolimųjų erdvių temas.

rin-

NAUJA GALERIJA 
PLANETARIUME

Nauja astronominėmis temo
mis meno galerija gegužės 11 d. 
atidaryta Chicagos planetariume, 
įėjimas visiems laisvas.

MOKYKLŲ STATISTIKA

JAV katalikų pradžios ir aukš
tesniosiose mokyklose šiuo metu 
yra 3,629,628 auklėtiniai.

' ' I

Vytautas O. Virkau Ex libris

BERNANOS BIOGRAFIJA

PAVOJUS PRIVAČIOMS
KOLEGIJOMS

Mokslo įstaigų išlaidos taip 
išaugo, kad yra pavojus, jog gali 
užsidaryti privačios kolegijos ir 
universitetai. Taip pareiškė De- 
Paul universiteto ekonomikos 
prof. R. Chalecki. Illinois vals
tijoje 1973 m. 202,000 studentų 

ko- 
ir

ces, Ine., iP. O. Bo$ 102, Ann 
Anbor, Mich. 48107. Redagavo 
kun. G. Kosicki.

Pasaulėžiūrinės diskusijos
Prie Notre Dame universiteto 

veikianti leidykla Fides išleido 
naują knygą “Things 'Go Bet'ter 
Wiith Peace” (1973 m., 122 psl., 
kaina 1 dol. 50 et.). Veikalo au
torės — dvi domiiniinkonės sesrys: 
Paul Maly Janssens ir Pauletta 
Overfbeck. Veikalas skirtas išryš
kinti draugystei, malonei ir nuo
dėmei, .nuodėmės vaidmeniui 
bendruomenėje, sąžinei ir atsi
vertimui, išpažinčiai, atgailos is
torijai ir prasmei, pirmai vaikų 
išjpąžiinčiai.

Tačiau šie klausimai aiškina
mi ne paprastu skaitybos būdu, p 
čia duodama medžiaga grupinėms 
diskusijoms. Pirma išdėstomi pa
grindiniai tuo klausimu dalykai,

Vaistai, narkotikai 
ir naujagimiai

Mokslinis žurnalas “Science” 
savo 1974 m. balandžio numery 
paskelbė tyrimų duomenis: 
“Drugs during Pregnancy: Do 
They Affect the Unbom Child?” 
Pranešime atkreipiamas dėme
sys į tai, kad pastebimi gausūs 
defektai naujagimiuose: net 2 
procentai naujagimių kenčia nuo 

i tų defektų ir net apie 20 procen
tų visų laukiamų kūdikių gimsta 
negyvi persileidimuose, kurie 
įvyksta dėl didelių gemalo ne
normalumų. Visos priežastys dar 
nėra išaiškintos, tačiau specia
listų pasitarime prieita išvados, 
jog reikia perspėti kūdikio lau
kiančias moteris, kad, būdamos 
tokiame stovyje,, jos kiek tiktai 
galima susilaikytų nuo bet kokių 
vaistų, ar tai gydytojų prirašytų, 
ar pačių pasirenkamų. Tiesa, kai 
kurios ligos, kaip širdies sutri* 
kimai, infekcijos, reikalingos 
vaistų,, kaip siekiant išgelbėti gy
vybę motinos, taip ir laukiamojo, 
tačiau reikia gerai apsvarstyti, 
koks pavojus didesnis, ir vaistus 
naudoti su dideliu atsargumu.

1. MOŠŲ BENDROVĖ veikia nuo 1947 metų. Kiekvienais metais mes 
persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siuntinių.

2. MOŠŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Mosk- 
vlč, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit oficialiomis kai
nomis.

JEIGU JOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
sime reikalingus dokumentus.

3.

4.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATĖ ST., CHICAGO, ILL. 60604 

TEL. WA 2-9354

. ir mūsų skyrius:

2618 VVEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629 
TEL. WA 5-2466

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

lankė vadinamas community 
legijas, 180,000 vaidines 
136,000 privačias.

Prancūzų rašytojo Georgas 
Bėmanos gyvenimą, kūrybą ir jo 
laikus nušviečia nauja knyga: 
“Georgės Bema/nos: A Biogra- 
ph-y”. Autorius — R. Speaight, 
išleido Liveright, kaina 8 dol. 95 
et.

NAUJA SROVĖ 
SIELOVADOJE

Vietomis nemažai gyvumo pa
rodo pentakostalistų sąjūdis, pasi- 
reiškiąs ypatingesniu karštumu 
maldoje, pasitikėjimu ta jėga, ku
rią atneša Šv. Dvasia. Šis sąjū
dis pradeda plačiau paliesti ypač 
jaunąją dvasiški ją. Viena to žy
mė yra neseniai iš spaudos iš
ėjęs veikalas: “The Lord is my 
Shepherd”. Tai kolektyvus dar
bas, susidedąs iš penkiolikos ku
nigų straipsnių. Visi Jie yra au
tobiografinio pobūdžio: pasipasa
kojimai, kaip Jie anksčiau yra bu
vę drungnesni, bet įsitraukę į mi
nėtąjį sąjūdį užsidegė nauju uo
lumu ir gilesniu dvasiniu gyveni
mu. Kai kurie gal kiek ir per toli 
nueina, pvz. pasitikėdami įgauta 
gydomąja jėga.

Vis dėlto šio leidinio skaity
mas atneša vidinės šilimos ir kny
ga ypač rekomenduotina kuni
gams, vienuoliams ir 'kitiems, be
siilgintiems gilesnio dvasinio gy
venimo. Leidinys turi 129 psl, 
kainuoja 1 dol. 75 et Išleido 1973 
m. Charismatic Renewal Servi-

KONCERTINES 
YPATINGAS 

GITARAS 
EB 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYMU 

IR
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermak Rd.
CICERO, ILL. 60650

Tel. — 652 - 8200

I

VAZNELTŲ PREKYBA 

Dovanos įvairioms progoms 
2501 W. 71 St., Chicago, III. 60629

Tel. (312) 471-1424

DAŽAU
LANGUS BEI GARAŽUS 

IS LAUKO 
Nebrangiai 

436-7041

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
m MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998 

Chicago, Illinois, 60629

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
TRAVEL ADVISORS 0F AMERICA 

su lietuve Loretta Kasiene ruošia ekskursijas į 
Lietuvą 1974 m. Visos grupės skrenda Skandinavian 

Airlines iš Chicagos tiesiog į Kopenhagą.
19
16
19
16
16
19
16

WAGNER & SONS

1. — Gegužės 19 d.,
2. — Birželio 16. d.,
3. — Birželio 30 d.
4. — Liepos 14 d.
5. — Liepos 28 d.
6. — Rugpiūčio 11 d.
7. — Rugsėjo 8 d.

dienų — $1,049.00 
dienų ■— 
dienų — 
dienų — 
dienų — 
dienų — 
dienų —

995.00
1,145.00
1,049.00
1,049.00
1,195.00

985.00

ŽEMĖS REFORMA PIETŲ 
AMERIKOJE

Iš spaudos išėjo nauja studija: 
“Agrarian Reform in Latin Ame- 
rica”. Autorius R. J, Alexander, 
išleido Macmillan. Kaina 5 dol. 
95 et

Tmcvriters. Addlng Machlnea and 
Checkwrl(ers

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 60 m. patlkirnaa patarnavimas 
5810 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

Kreipkitės —

TRAVEL ADVISORS
I

AMERICA, INC.
180 No. Miichigan Avė., Room 328 

Chicago, III. 60601 Tel. 346-0102
Lorettą Kasienę ten rasite visą dieną šeštad; antrad ir ketv. nuo 5 iki 7 

v. v. Taip pat namuose:

6953 S. Washtenaw Avė., Chicago, III. Tel. 776-0180

OF

FRANK’S TV and RADIO, INC.
RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

3240 SO. HALSTED STREET TEL. - CA 5 • 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS JVAUGIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

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

L a i d o t u v Iū Direktoriai 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4330 South Californnia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

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

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUI-
TtYI MODKRNUKO8 KOPLYCUM

2633 West7lltSt. Telef GRo v enh III 6-2345-4 j
1410 S. 50th Ava., Cicere TOwnhall 3-2108-09 j

AHUT1 AUTOMOBILIAMS STATYTI >

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Uetuvlq Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-8401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2814 W. 28rd PLACE TeL Virginia 7-6672
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1218
11028 SouttavMt Highvvay, Paine Hills, DL Tai. 974-4410 ,

PETRAS BIELIŪNAS
1848 S. CALIFORNIA AVĖ TeL LALsyette 8-857

POVILAS L RIDIKAS
3854 & HALSTED STREET TėL YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8818 8. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1188-89

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. SOtk AVĖ, CICERO. HJL TsL OLympic 2 1008
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MENININKU ŠEIMA IŠLYDINT
valdybon, nepamainoma paren
gimų vadovė. Organizacijoms va
dovauti nėra lengva, kai mūsų 
visų ambicijos padidėjusios, jaut
rumas mažiausiam subrazdėji- 
mui taip pat didelis. Bet Alei tai 
nesudarė jokios problemos, nes 
jai niekad nepritrūko kantrybės, 
takto, supratimo, tolerancijos. Su 
ja dirbti tikrai malonu, nes ji tik
rai apdovanota intelekto bruo
žais. Visada apsupta būrio drau
gų, gerbėjų, kurie jos tikrai ilgai 
neužmirš.

Menininkas, plačia ta žodžio 
prasme, yra kiekvienos tautos 
kultūros veidrodis, ir nelaiminga 
ta tauta, kuri negali jais pasidi
džiuoti. Menininkas yra tas, ku
ris visur ir visada kviečiamas, 
mielai laukiamas, jo nemeluota 
širdies kalba klausytojo taip len
gvai suprantama. Bet kokia me
no išraiškos forma klausytoją ra
mina, guodžia, graudina ir džiu
gina. Tik pagalvokime, kokios 
būtų buvę liūdnos pirmųjų atei
vių čia šiame krašte dienos, jei 
nebūtų buvę savų menininkų. 
Prie jų, kaip prie atramos stul
pų, glaudėsi pavargęs po sunkaus 
darbo mūsų tautietis, ieškodamas 
dvasinio poilsio, lengvo žodžio, 
juoko. Argi A. Pocius, A. Vana
gaitis, J. Olšauskas, M. Rakaus
kaitė, P. Stočkiūtė ir daug, daug 
kitų, kurių šiąja proga neįmano
ma išvardyti, nebuvo tie milži
nai, tie bokštai, tos pilys, kurių 
artumoj buvo taip gera, ramu?..

Ir šiandien, ir rytoj, ir iki gy
venimo pabaigos menininko pa
skirtis tokia pat — gydyti pavar
gusias sielas. Laiminga ta lietuviš
ka kolonija, kuri turi savo tarpe 
nors vieną ar net kelis tokius 
“daktarus”, be kurių pagalbos 
nevyksta nei vienas didesnis įvy
kis, minėjimas, jubiliejus. Bet kas 
galėtų pralenkti lietuvišką šia
me krašte sostinę —Chicagą? 
Čia chorai, ansambliai, orkestrai. 
Čia, pagaliau, visos lietuviškosios 
išeivijos pasididžiavimas — Chi
cagos Lietuvių opera. Čia gyvena 
ir visa eilė dramos artistų, ope
ros ir baleto solistų. Čia ir kompo
zitoriai, dirigentai. Atrodytų, kas 
čia tokio, jei viena šeima, pakė
lus sparnus, palieka Chicagą? 
Taip, tikrai, kitu atveju nei nepa
stebėtum, nei pasigestum. Deja. 
Operos sol. A. Kalvaitytės ir jos 
vyro baleto sol. S. Velbasio išvy
kimas yra tikrai didelis kultūri
nis nuostolis visai Chicagai. Juo
du abu yra tie kudirkiškieji stul
pai, kuriems pajudėjus, deja, jų 
vietoje kitų jau nebus. Ir nebus 
dėl to, kad nyksta mūsų jėgos, 
retėja gretos. O tai ir kelia didelį 
rūpestį, nusiminimą ir... liūdesį.

Solistę Alę Kalvaitytę antrasis 
karas ir okupacija išbloškė iš tė
vynės, darbo teatre pačiame jos 
meninių pasiekimų viršūnėje. 
Chicagos Lietuvių operoj ji dai
navo tik “Trubadūruos” (Verdi), 
atlikusi juose neužmirštamą či
gonės vaidmenį. Pasirodžiusi dar 
visoj eilėj koncertų, nulipa nuo 
scenos tikrai per greit. Kodėl? 
Tai — ji tik viena gal galėtų at
sakyti. Ir pensijon pasitraukia 
žymiai anksčiau, nei metai reika
lauja, nes darbovietė išsikelia to
li užmiestin. Ir nuo dabar mie
la Alė visą nuo namų ruošos at
liekamą laiką atiduoda visuome
nei, organizacijom. Kelerius me
tus iš eilės ji važinėja į Muziko
logijos archyvą, pagelbsti prof. J. 
Žilevičiui tvarkyti begales doku
mentų.

Anksčiau aktyviai dalyvavusi 
Scenos darbuotojų draugijoje, vė
liau, jai kiek aptilus, savo orga
nizacinius sugebėjimus atiduoda 
Moterų federacijos Chicagos sky
riui. Čia jį nuolat perrenkama

Nedidelis jos labai artimų 
draugų būrys š. m. gegužės mėn. 
2 d., E. Songinienės sukviestas, 
susirinko E ir G. Songinų bute 
“surprise” atsisveikinimui. Prie 
labai puikių vaišių (paruoštų E. 
Songinienės ir M. Macevičienės) 
susėdo mieli ir artimi bičiuliai: S.

Velbas.'s, E. Songinienė, M. Ma- 
cevičienė, M. Kriaučiūnienė, J. 
Kerelienė, E. Gudaitienė, A. Vel-
basienė, G. Songinas, S. Statke- 
vlčienė, P. Vaitait'enė ir E. Tra- 
pikienė. Trumpi abiejų šeiminin
kių atsisveikinimo žodžiai, įteik
tos dovanos, malonūs pokalbiai 
liks ilgai prisiminimuose.

Daug gražių dienų saulėtoj 
Floridoj. Chicagos visuomenė 
palydi Jus abu su gailesčiu, o ar
timieji bičiuliai su ašara...

L. Baltrušaitienė

E moterų veiklos
• ALIAS (Am. Liet. inž. ir 

arch. sąj.) Moterų pagalbinis vie
netas šaukia susirinkinią gegu
žės 19 d. 3 v. p. p. Valės ir inž. 
Stasio Jokūbauskų naujuose na

muose (11617 Highwood Dr., Pa
los Park). Po susirinkimo Zita 
Carneckaitė-Rahbar supažindins 
su moterų išsilaisvinimo sąjūdžiu 
(vad. Women’s Lib) ir praves 
diskusijas. Ji kalbės tema “Mote
rų teisės dabar ir ateity”. Zita yra 
kandidatė MBA Chicėgos uni
versitete. Ji dirba kaip projektų 
įvertinimų skyriaus vedėja moks
lo knygų leidykloje. Taipgi yra 
patarėja įvairiom knygų leidyk
lom Chicagos apylinkėje. Zita tu
ri masterio laipsnį ir dirba dvie
jose organizacijose — Chicago 
Women’s' Publishing ir National 
organization for Women. Narės 
kviečiamos kuo gausiau dalyvau
ti. Vienetui vadovauja Vilhelmi
na Lapienė su energinga valdy
ba: Irena Bemotavičiene, Irena 
Kereliene, Brone Nainiene ir Jo
ana Stulpiniene.

1974 m. Gintaro baliaus debiutantė 
Rūta Bobelytfi, 17 m. amžiaus, dr. Ka
zio ir Dalici3 Bobelių dukra. Rūta lanko 
Elgin akademiją, kurioje baigs 4 metų 
mokslą per 3 metus. Ji yra studentų 
tarybos valdybos narS; dramos, teni
so, tinklinio, prancūzų kalbos ir slidi 
nčtojų klubų narė. Išrinkta mokyk
los tradicines šventes — Homecomln; 
— princese ir yra ypatingai moksle 
pasižymėjusių Amerikos studentų dr- 
jos nare. Prlkauso Nerijos jūrų skau
tėms; Gintarių kandidate. Sporto klu
bo “Neris”, Fillae Lituaniae ir tauti
nių šokių grupes nare. Birželio mėnesį 
baigs Chicagos aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą. Tolimesnes studijas tęs 
Denver universitete, Denver, Colorado, 
siekdama medicinos daktares profesi
jos; yra gavusi fakulteto stipendinį pri
pažinimą už jos akademinį pasižymė
jimą. Gintaro bailus įvyks birželio 22 
d. Conrad Hilton viešbutyje.

— L.D.K. Birutės dr-ja šaukia 
skyrių atstovų suvažiavimą kartu 
su ramovėnais gegužės 25 ir 26 
dienomis Liet Tautiniuose na- 

i muose, Chicagoje. Pirmąją dieną 
10 v. atidarymas ir posėdžiai. 25 
d. vakare — iškilmingas pobū
vis Liet. Taut namuose. Meni
nėje programos dalyje — Drū
tyčių trio ir šokiai (Ąžuolo Stel
moko muz.). 26 d. šv. Mišios Jė
zuitų koplyčioje. Vėliau iškilmės 
prie žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
paminklo, vainikų padėjimas. Po 
to, posėdžiai ir metinis Chicagos 
skyriaus narių susirinkimas, ku
riame bus renkama nauja valdy
ba. Dr-jai aktyviai vadovauja il
gametė pirmininkė Marta Babit- 
kienė.

Jaunos motinos kas ketvirtadienį suvežą vaikučius, paruošia jiems pietukus, 
kad tarpusavy lietuviškai kalbėtų, pažaistų, padraugautų ir lietuviškų dainų 
padainuotų. Tokioje lietuviškoje aplinkoje Los Angeles mieste (North Rldge 
priemiesty), Calif., Rūta (Raulinaityte) Mulokienė valgydina savo dukrelę Un
dinę ir jos draugus

MOTINOS DIENA
Nėra nei laiko, nėra nei sau

lės... Kas pasakytų, kada motinos 
diena užbaigta... Nuo išvalymo 
namų ir paklojimo lo,vų... Iki su
šukavimo mažylėlių garbanotų 
galvų... Paruošiant pusryčius, pie
tus, vakarienę... Ir į tarpą pyra
gėlius ar kokią uogienę... Parneš
ti maisto, nupirkti vaistų iš kam
pinės krautuvės... Parbėgus iš- 
blizgint grindis visų kambarių ir 
virtuvės... Sutvarkyti viską, pra
plaut ir išmazgot... Tada laidy
ti (išprašyti) ir sulopyti juos... 
Ji netgi vis pluša sode ir darže... 
Kurių darbų lenkiasi visi ramia 
sąžine... O, kai visi šiemos nariai 
sumiega... Išsiėmusi biudžeto 
knygą ir tą suveda.. Nėra nei lai
ko, nėra nei saulės.. Kas pasaky
tų kada motinos diena užbaig
ta. ' ' J. J. M.

Tik mano motina padarė ma
ne tokiu, koks esu. Ji buvo taip 
tikra ir taip įsitikinusi, niekad 
nesuabejojusi manimi. Aš jau
čiau, kad turiu kam gyventi... ir 
to kažko neturiu nuvilti. Mano 
motinos atminimas visados bus 
man palaima.

Thomas A. Edison

Marija lilena Giedraitytė, 1974 m. 
Gintaro baliaus debiutantė, 17 m. am
žiaus, gyvenanti Marųuette Parko apy
linkėje, yra Antano ir Alvinos Gied
raičių dukra. Marija Giedraitytė lan
ko Marijos aukštesniąją mokyklą Lr 
Jonės komercinę mokyklą. Ji priklau
so “Vyčių” tautinių šoklų grupei, Mar
ųuette Parko chorui; yra dalyvavusi 
tautybių festivalyje, Navy Pier. Ji dai
nuoja, skambina gitara; yra muzika- 
linės grupės “Stonecreek” narė. Su 
savo 2 sesutėm sudaro dainuojantį 
Trio — “Tik Mes”

Chicagos Lietuvių moterų klubas 
pristatys visuomenei gintarėlę Mariją 
Eleną Giedraitytę birželio 22 d. Conrad 
Hilton viešbutyje.

1974 m. Gintaro baliaus debiutantė 
Nancy Kay Norbutaitė, 17 m. amžiaus, 
Adolfo ir Evelyn Norbutų dukra, gy
venanti Evergreen Park, Illinois. Nan
cy Norbutaitė lanko Evergreen Park 
aukštesniąją mokyklą, kur Ji priklau
so tarptautiniam dramos klubui, disku
sijų, viešo kalbėjimo, prancūzų kal
bos,, rašytojų ir mokslų klubams bei 
mokyklos reprezentaciniam chorui. 
Yra laimėjusi pirmą vietą Illinojaus 
dainavimo konkursuose. Pasiekė aukš
čiausią akademinį atžymėjimo lygį — 
National Merit Finalist. Yra garbės 
studentų draugijos narė. Šoko jaunųjų 
“Vyčių” tautinių šokių grupėje. Dai
nuoja “Pirmyn” chore; narė SLA lr 
Balzeko muziejaus moterų vieneto jau
nuolė. Nancy pasirinko biologijos stu
dijas Valparaiso universitete. Ji de
biutuos birželio mėn. 22 d. Conrad 
Hilton viešbutyje, Chicagoje.

T

Kajetonas Skiėrius-Sklėrys (1876-1932) Motina ir duktė bažnyčioje

KAS YRA MOTINA?
Kur nors tarp mergaitės jau

natviškos energijos ir moterų gy
venimo auksinių metų gyvena 
nuostabus ir mylintis asmuo, ži
nomas kaip “Motina”.

Motina yra įdomus mišinys 
kantrybės, švelnumo, supratimo, 
drausmės, darbštumo, tyrumo ir 
meilės.

Motina gali būti vienu ir tuo 
pačiu laiku kartu “vienpusiškos 
meilės aukos patarėja” savo ken
čiančiai dukrelei ir “futbolo va
dovas” savo atletiškam sūnui.

Motina yra vienintelė būtybė 
žemėje, kuri gali verkti, kai ji yra 
laiminga, juoktis, kai jos širdis 
plyšta, ir dirbti, kai ji jaučiasi 
serganti.

Motina yra švelni, kaip avi
nėlis, ir stipri, kaip milžinas.

Motina yra bejėgiškumo pa
veikslas savo vyro artumoje ir iš
radingumo stebuklas, kai ji yra 
visai viena.

Motina turi angelišką balsą,

Žymiųjų vyrų 
pasisakymai 
apie motinas

Kai Dievas pamąstė apie mo
tiną, Jis turėjo susijuokti didžiai 
patenkintas, ir skubiai tai įrėmi
no — taip brangų, taip gilų, taip 
dievišką, taip pilną sielos, jėgos 
ir grožio, tą nuostabų paveikslą.

Henry Ward Beecher

Motinos rankos yra padarytos 
iš dieviško švelnumo, o saldus 
miegas laimina vaiką, gulintį jo
se.

Victor Hugo

Motina yra vis dėlto motina, 
švenčiausias padaras žemėje.

Samuel Taylor Coleridge
Gera motina verta šimto mo

kytojų.
Herbert 

Ii kairės į dešinę Jean Vance, seselė Rosana, Sasys Balzakas Jr. ir Kazys 
Baltramaitis.

lyg būtų viena dangiško choro 
narių, kai ji tyliai dainuoja 
Brahmso Lopšinę kūdikiui, švel
niai, bet saugiai supamam ran
kose, o tačiau tas pats balsas ga
li nuskardėti ligi pat pamiškės, 
kai ji šaukia savo berniukus va
karienei.

Motina kerpančiai sugeba bū
ti beveik visur tuo pačiu laiku, ir 
ji viena venintelė kažkaip suge
ba įsprausti į vieną vidutinišką 
dieną nepaprastai daug gyveni
mo. ; ‘

Motina yra “atgyvenusi ar at
silikusi” bręstančiai jaunuolei — 
į paneles išeinančiai mergaitei; 
tiktai “Mama” mažai mokinukei; 
ir paprastai, bet vaikiškai šiltai 
“Mamytė” dar vos iš kūdikio iš
siritusiai mergytei.

O tačiau nėra didesnio 
džiaugsmo gyvenime, kaip iš
skirti tą nuostabią moterį ir ga
lėti sušukti visam pasauliui:

— Tai yra mano motinai —

Lietuviai 
apie motinas

Jeigu tai būtų mano galioje, aš 
visose istorijose, virš visų didvy
rių vardų, ugnimi išrašyčiau vie
ną žodį — MOTINA.

N. Mazalaitė 
Išmokei Tu mane dėlioti

. šventą kryžių 
ir palydėjai iš margų laukų. 
Dabar, kai spūsteri čia juodos 

valandos sugrįžę, 
O, motini be Tavęs sunku, 

sunku.
K. Inčiūra 

Pasaulį, mama, myliu kaip 
brolį, 

Bučiuoju žemę, myluoju 
uosį, — 

Nuklydęs jaunas pasaulio 
toliuos, 

. Tavęs taip, mama, Tavęs 
ilgiuosi. 

Ant. Paplauskas

1$ MOTERŲ PASAULIO

— Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus moterų vienetas, pade
dant Jean Vance, laidotuvių di
rektorei, ruošia jaunoms mergai- 
tėms-studentėms, norinčioms 
gauti stipendiją tęsti mokslus, 
humanitarinio ir meno mokslų 
srityse programą. Marijos aukšt 
mokyklos mokinės, vadovaujant 
seselei Rosanai, pastaruoju laiku 
įsijungė į šį konkursą su savo 
meno darbais. Vienas teisėjų bu
vo Kazimieras Baltramaitis, Bal
zeko muziejaus meno rinkinių ir 
archyvo kuratorius. Stipendijos 
laimėtoja yra Donna Mataitytė, 
gyv. 2507 West 66 Str. Pagyrimo 
lapai atiteko Denise Shepers, gyv. 
910 West 37 str. ir Irenai Ast
rauskaitei, gyv. 3700 West 71 str. 
Stipendija ir diplomų įteikimas 
trims jaunoms studentėms įvyks 
moterų vieneto priešpiečiuose 
Grand Ballroom Sheraton Inn, 
Oak Lawn restorane, 9333 South 
Cicero, Oak Lawn, gegužės 11 
d. 11 v. 30 min. ryto. Iškilmin
gų pusryčių metu paskaitą skai
tys Mrs. Ralph G. Newman 
“The General’s Lady... Mrs. 
Ulysses S. Grant”. Tai bus pir
moji paskaita bet kada skaityta 
apie prezidento žmoną. Norin
tieji šiose iškilmėse-svečių pri
ėmime bei paskaitoje dalyvauti 
prašomi skambinti tel. 246-6384. 
Bilietų kaina: 7.50 dol. asmenui, 
galima gauti ir prie įėjimo. Jean 
Vance yra stipendijų fondo pir
mininkė. Lucy Dargienė, Teo
dora Kuzienė ir Izabelė Baltra- 
maitienė — narės. Šis moterų 
vienetas stipendijas skiria vieną 
kartą j metus.

— Moterų klubo susirinkimas. 
Lietuvių moterų federacijos Chi
cagos klubo narių susirinkimas ir 
motinų bei močiučių pagerbimas 
įvyks š. m. gegužės 12 d. 3 vai. 
30 min. popiet. Tautiniuose na
muose, 6422 So. Kedzie Avė. 
Meninę susirinkimo dalį išpildys 
narių dukros ir vaikaičiai.

Bus padarytas pranešimas 
apie sėkmingai praėjusį Velykų 
stalą, apie abiturientų pristaty
mą, kuris įvyks š. m. gegužės 19 
d. Sabre Room restorane ir apie 
G. F. of W. C. konvenciją, ku
rioje mūsų klubui atstovaus bu
vusi ilgametė pirmininkė M. 
Krauchunienė.

Kadangi į konvenciją susiren
ka 52-jų tautų rinktinės atstovės, 
yra gera proga jas supažindinti 
su Lietuvos padėtimi. Ankstybes- 
nėse konvencijose lietuvės labai 
gražiai pasireiškė. Mūsų atstovė 
jau ruošia tautinio meno paro
dėlę, prie kurios bus prijungtas 
Lietuvos žemėlapis ir informaci
nė medžiaga.

Yra moteris, vardu Annemarie 
Renger, kuri, sakoma, esanti įta
kingiausia ir galingiausia mote
ris Europje. Kas ji?

Annemarie Renger, vokiečių Bun
destago prezidentė, lanko Kindergar- 
ten — vaikų darželį.

Įtakingiausia Ir galingiausia 
moteris Europoje

A. Renger, 54 m. močiutė, yra 
V. Vokietijos perlamento posė
džio pirmininkė, esanti antroji 
po prezidento svarbioji asmeny
bė krašte. Ji yra pirmoji moteris, 
vadovaujanti Bundestag, žemes
niems rūmams, Bonnoje. Jos ži
nioje yra 1,600 asmenų, jų tarpe 
jos sūnus Rolf, 25 m. amžiaus, 
kurį ji išaugino, kai jos vyras žu
vo II pasauk kare. Prieš pora 
metų A. Renger antru kartu ta
po našle. Blondinė, gerai nuau
gusi ir žavi, madame politikė sa
vo kolegų juokaujant yra vadi
nama kaip “Miss Bundestag”.
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