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Prasiveržti pasaulio 

intelektualiniu klodan
Pokalbis su "Lituanus" redaktorium dr. Tomu Remeikiu

RELATYVAUS ŽEMAIČIŲ JAUNUMO KLAUSIMAS

Jaunosios mūsų šviesuolių 
kartos pastangų vaisius — ang
lų kalba leidžiamas “Lituanus” 
žurnalas — šiais metais lyg ir 
pradeda antrąjį savo gyvavimo 
etapą su realiai ambicingu už
moju — lietuviškomis proble
momis prasimušti į angliškai 
kalbančio pasaulio intelektuali
nį klodą. Tai žingsnis, kurio 
mūsų išeivijai lig šiol vis tvir
čiau nepavykdavo žengti, vis 
lyg trūkdavo savimi pasitikin
čios drąsos, vis lyg ir stokojo 
pačių lietuvių šviesuolių, kurie 
ir šio krašto intelektualų tarpe 
jaustųsi kaip žuvis vandenyje. 
Čionykštė mūsų išeivija atrodė 
lyg ir pasitenkina tokia pozici
ja, apie kurią studijinės ameri
kiečių institucijos negali pasa
kyti nieko gero, nei blogo, žo
džiu buvo lyg ir apsiprasta su 
pilkųjų vidutiniokų vardu.

Tačiau jaunajai mūsų dabar
ties kartai, kilstelėjus galvas 
aukščiau, jau nenorima pasiten
kinti, sakytume, tradiciniu lie
tuvio kuklumu. Tad ir svei
kintinas ryžtas lietuviškąsias 
problemas iš mūsų siaurų sa- 
vuotės salių ir draugijų išnešti 
plačiau į tuos šio krašto sluoks
nius, kurie lemia ir kurie atei
tyje. gal būt, lems pasaulio ci
vilizacijos, o kartu ir mūsų tė
vynės likimą.

Tad, akcentuodami jaunosios 
mūsų šviesuolių kartos pastan
gas, besidriekiančias ne tik į 
dabarties, bet gal ir į tolimos 
ateities perspektyvas, kaip tik 
Vasario šešioliktosios išvakarė
se kreipėmės į naująjį ‘'Litua
nus’' redaktorių, ryškų jauno
sios kartos atstovą dr. Tomą 
Renicikj su visa virtine klausi
mų, kurie, tikimės, labiau nu
švies taip begaliniai mums svar
baus žurnalo nūdieninę situaci
ją ir jo redakcijos bei leidėjų 
planus.

— Girdėjome, kad pastarosio
mis dienomis Chicagoje buvo 
lyg ir reorganizacinis pasitari
mas “Lituanus” redakcijos, ad
ministracijos ir aplamai tų, ku
rie labiausiai serga “Lituanus” 
žurnalo išlikimu ir vaisingiau
sia jo kryptimi. Sakykite, Re
daktoriau, kurios priežastys ver 
tė kaip tik dabar susibėgti ir, 
gal būt, lemiamai palukštenti
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“Lituanus’’ žurnalo likimą?
— “Lituanus” leidžiamas jau 

dešimti metai. Per tą laiką žur
nalas išaugo iš informacinio - 
biuleteninio studentijos laikraš
tėlio į plačios apimties žurnalą, 
tiek skaitytojų, tiek jo tikslų 
prasme. Žurnalo leidimas šian
dieną reikalauja plačios orga
nizacijos ir jau profesionalinių 
pajėgų. Su iki šiol turėtu orga
nizaciniu pagrindu vargu ar 
žurnalas galėtų toliau tobulėti. 
Atsirado tad reikalas sudaryti 
atitinkamas sąlygas žurnalo to
lesniam klestėjimui.

Kita lygiai svarbi priežastis, 
vertųsi peržiūrėti žurnalo lini
ją ir pobūdį, yra “Lituanus” 
bendrinė svarba. Manau nekly- 
siu, sakydamas, kad šiandiena 
“Lituanus” yra vienintelis lei
dinys objektyvioje ir kritiškoje 
plotmėje pristatąs pasauliui lie
tuviškus reikalus, kultūrinius, 
politinius ir socialinius klausi
mus. šiandieną tai įgauna ypa
tingos reikšmės, nes kasdien 
daugėja Vakarų pasaulio biblio
tekose ir mokslinėse bei politi
nėse institucijose sovietijoje pa
ruošti veikalai, kurie iškreiptai 
pristato Lietuvą liečiančius

Dr. Tomas Remeikis

klausimus. Toje padėtyje būti
na ir ypatinga politinė misija — 
duoti atkirtį sovietiniam šališ
kumui. Iš kitos pusės, lietuvių 
išeivijos sukurtos kultūrinės 
vertybės pasiliktų tik mūsų pa
čių tarpe be "Lituanus” tarpini- 
kavimo. Stokojant kitų kelių, 
žurnalui tenka misija ir išeivijo
je atsiektiems kultūriniams lai
mėjimams praskinti kelius į 
platesnį pasaulį.

Turint gi tokius uždavinius 
prieš akis, yra svarbu nuolatos 
pasvarstyti, kaip efektyviai šią 
misiją atliekame. Buvo prieita 
nuomonės, kad reikalinga toliau 
žurnalą tobulinti, kelti jo lygį, 
kad jis taptų autoritetingu 
mums rūpimų klausimų svarsty- 
toju. Atsižvelgiant, kad žurna
las jau dabar yra skiriamas ne 
masinei informacijai, o daugiau 
elitiniams sluoksniams, moksli
nėms ir politinėms institucijoms, 
iškyla aiškus reikalas žurnalo 
turinį iškelti į intelektualinę 
plotmę. Tik tikrai aukšto lygio 
turinys išskirs “Lituanus'

Lietuvos valstybės ženklas — Vytis D.L.K. Žyg bnanto Augusto kilime - gobelene XVI šimtmetyje

visos eilės mažumų leidžiamų 
žurnalų ir žurnalėlių ir suteiks 
svorį keliamų klausimų atsaky
mams. Trumpai — visas žurna
lo leidimas turi būti suprofesio- 
nalintas. To siekti ir buvo pa
siryžta.

Žurnalo leidimas ką tik nusa
kytiems tikslams siekti yra tik 
viena iš galimų priemonių. Iki 
šiol buvo apleistas mokslinio 
pobūdžio monografijų ir diser
tacijų leidimas anglų ir kitomis 
kalbomis, mokslinių konferenci
jų rengimas, ir bendrai, tyrimi- 
nei veiklai nebuvo rimtesnių 
galimybių išsimušti iš mūsų 
išeiviškos aplinkos. Žurnalo lei
dėjai ir redaktoriai priėjo nuo
monės, kad tokios veiklos rėmi
mas ir, reikalui esant, net orga
nizavimas yra reikalingas ne tik 
išeivijos kultūrinei - politinei mi
sijai įgyvendinti, bet ir žurnalo 
puslapiams kompetetingos me
džiagos parūpinti. Atseit, yra 

Naujas romanas kasdieninėje "Draugo" atkarpoje
jauno mūsų rašytojo plataus mosto kūrinys

Ateinančią savaitę dieninėje 
“Draugo” atkarpoje bus pradė
tas spausdinti Kazio Almeno ro
manas “Upė į rytus, upė į šiau
rę”. Romano autorius yra jau
nas mūsų rašytojas, išaugęs 
grynai išeiviškoje lietuvių lite
ratūros dirvoje. Jo autorius jau 
kuris laikas įdomiais savo kū
rybos gabalais reiškiasi mūsų 
periodinėje spaudoje. “Upė į 
rytus, upė į šiaurę” yra pirma
sis ne tik platesnės, bet jau tik
rai plačios apimties Kazio Al
meno užmojus, kuris, tikimės, 
jau pirmaisiais romano skyriais 
prirakins skaitytojų dėmesį.

Patį romano pobūdį nėra leng
va trumpoje informacijoje ap
tarti. Tai bus kartu istorinės 
praeities ir nutrūktagalviškų 
nuotykių pynė, bet kartu tai bus 
ir giliai tragiška pastovių ir 
skausmingai besikeičiančių cha
rakterių studija, tai bus taipgi 
istorinėn tieson atremti devy
niolikto šimtmečio pradžios lie
tuvio, europiečio, ruso ir anų

iš laikų Amerikos žemyno dvasios

pasiryžta ir šia kryptimi spar
čiau judėti.

— Kaip pramatėte spręsti lė
šų “Lituanus” .eisti problemą?

— Jau yra pramatytas žur
nalo finansinis vajus šių metų 
rugsėjo mėnesyje. Vajus bus 
vykdomas dviem kryptim. Pir
ma, bus išvystyta akcija pakel
ti prenumeratorių skaičių bent 
iki 4,000. Jei to atsiektume, žur
nalas turėtų pastovesnę finan
sinę bazę. Šis skaičius nėra fan
tastiškas, nes prenumeratorių 
bus ieškoma ir tarp Amerikos 
lietuvių, ypač antrosios ir tre
čiosios kartos tarpe. Žinoma, ša
lia prenumeratorių 'bus renka
mos ir aukos. Antra, yra pra- 
matoma ėrganizuoti alumnus į 
rėmėjų būrelius. Kiekvienas mū
sų alumnas raštiškai pasižadėtų 
duoti žurnalui tam tikrą sumą. 
Jei šis vajus pasisektų, turėtu
me užtektinai nuolatinių įplau
kų ne tik žurnalui leisti, bet ir 

portretai, finalinėje romano 
scenoje simboliškai ateitį palie
kant tik sveikam lietuviškajam 
kamienui.

Romano veiksmas, prasidėjęs 
1815 metais Šateikių bažnytkai
myje, Žemaitijoje, žaibiškai rie
da per spalvingą anų metų Eu
ropą iki Atlanto pakrantės 
Prancūzijoje, tada skrodžia aud
ringąjį vandenyną, ir klaidžio
ja beribėse šiaurės Amerikos 
prerijose bei laukiniuose kalny
nuose, kol visi mazgai atsiriša, 
ir visos mįslės įmenamos toli
mojo Pacifiko pakrašty.

Fizinis ir dvasinis ano laiko
tarpio kontekstas romano au
toriaus, atrodo, yra išstudijuo
tas taip, kad nemeluotai jaučia
ma epochos tikrasis veidas ir 
autentiškas jos pulsas, plakąs 
didžiuliame, beveik normaliai 
dviejų knyginių tomų veikale.

Kazio Almeno “Upė į rytus, 
upė į šiaurę” mus džiugina dar 
ir tuo, kad tai yra pačios jau
niausios mūsų rašytojų kartos 
atstovo kūryba. Ją turėdami 

platesnę jo mokslinę veiklą or
ganizuoti ir finansuoti.

— Vaikšto žinios, kad ir žur
nalo formatas bus pakeistas. 
Koks jis bus ir kurie motyvai 
verčia šitai daryti?

— Šių metų pirmasis žurnalo 
numeris išeis knyginio formato. 
Manome, kad toks formatas yra 
patogesnis, daugiau tinkąs aka
deminio pobūdžio leidiniui kaip 
ligšiolinis.

— Kaip vertinate posėdžiuose 
prieitus sprendimus ir kiek yra 
realiai paremtos viltys jų prak
tiškam įvykdymui?

— Esu įsitikinęs, kad tik pa
sirinktoji kryptis atsako į išei
vijos reikalavimus, jos užduotį, 
tik pasirinktoji kryptis pilnai 
pateisina įdedamą leidinin ener
giją ir išleidžiamas sumas.

Žinoma, to nebus galima at
siekti be platesnio organizaci
nio užnugario leidimo bei reda- 

(Nukelta į 3 psl.) 

prieš akis, šviesiau galime žvelg
ti į laisvojo pasaulio lietuvių li
teratūros ateitį, tai užtikrini
mas, kdd mūsų literatūra čia 
dar nemirs su vyresniąja rašy
tojų karta. O tai kartu yra ir 
atsakas lietuvių tautos okupan
tui, kuris savo propagandoje 
laisvajai lietuvių literatūrai jau 
seniai yra supylęs kapą. (k. p.)

Kazys Almenas

Neminint čia nieko bendro 
su istorine tiesa neturinčio 
marksistinio mūsų tautos pra
eities darkymo, visai natūra
lu, kad mes patys ryškiuosius 
lietuvių tautos laikotarpius ar 
jų lūžtvinius įvykius kartais 
aiškinamės gana įvairuojan
čiais niuansais. Jeigu net tokia 
dar taip, rodos, netolima praei
tis kaip Lietuvių tautinis atgi
mimas ar net ir šį savaitgalį 
minimas Vasario šešioliktosios 
aktas mūsų istorikų raštuos 
vienur kitur įgauna ir įdomiai 
niuansuotą interpretacijos spal 
vą, tai ką bekalbėti apie se
nuosius, dar priešistorinius lie
tuvių tautos kelius, čia dar nė 
nepajudinta tiek neišaiškintų 
klausimų, kad šios srities spe
cialistams ir šia sritimi besi
domintiems problemų, atrodo, 
užteks metų metams, jei ne 
šimtmečiams. Sakysim, viena 
tokių yra ir žemaičių jaunumo 
mįslė.

Kurią nors problemą tada 
galima laikyti išspręsta, kai 
sprendimas atitinka jos sąly
goms. Dėl to geras problemos 
sąlygų pažinimas yra svarbus 
tarpsnis bet kokiose studijose. 
Atrodo, kad sąlygos kartais 
pačią problemą apsunkina, la
biau ją komplikuoja ir prob
lemos sprendime greičiau veda 
atgal, negu pirmyn. Tačiau tai 
yra tik išorinis įspūdis. Iš tik
rųjų, sąlygų pažinimas ne ap
sunkina problemos sprendimą, 
bet veda į jį. Taip kaip mate
matikoje be sąlygų yra neįma
nomas nei pats uždavinys, nei 
jo sprendimas, panašiai filoso
finiuose svarstymuose teisin
gas klausimo pastatymas yra 
pirmoji ir pagrindinė sąlyga 
problemos sprendimui. Negana 
to, matematikoje uždavinio 
sąlygos, gerai išstudijuotos, 
nurodo sprendimo kryptį. Taip 
pat ir filosofiniuose svarsty
muose klausimo pastatymas 
savyje slepia ir jo sprendimą.

Visa tai galioja, kai mes 
svarstome apie lietuvių tautos 
kilmę ir norime susigaudyti 
jos proistorės vingiuose. Šiai 
problemai taipogi labai svarbu 
jos pastatymas, arba atkreipi
mas dėmesio į tas sąlygas, 
kurios problemą apriboja. Ne
atsižvelgiant į realias šios 
problemos sąlygas, galima 
apie lietuvių tautos praeitį ir 
jos susidarymą sukurti įvai
rių hipotezių ir teorijų, bet 
negalima sakyti, kad jos būtų 
patikimos. Tik tada mūsų teo
rijos bus įtikinamos, kai mes, 
jas kurdami, atsiremsime rea
liomis, nors pirmu žvilgsniu ir 
pačią problemą apsunkinančio
mis aplinkybėmis.

Viena iš tokių sąlygų, kurią 
mes čia norime iškelti, iš tik
rųjų yr£i tokia, kuri problemą 
nemažai komplikuoja. Toji są
lyga, grubiai tariant, yra ta, 
kad žemaičių kalba, kalbinės 
raidos požiūriu, yra toliau pa
žengusi negu aukštaičių tar
mės. Nors, žiūrint geografinės 
logikos, turėtų būti priešingai. 
Kiekvienam, pasižiūrėjusiam į 
žemėlapį, aišku, kad žemaičiai 
yra senesni šio krašto gyven
tojai negu visos aukštaičių 

bangos, kurios juos supa. Ta
čiau žemaičių kalba nėra išlai
kiusi kai kurių reikšmingų 
formų, kurias turi aukštaičiai.

Dr. P. Jonikas savo Lietu
vių kalbos istorijoje iškelia po
rą žemaitiškų skirtingumų. 
Pirmasis iš jų yra išlaikymas 
minkštųjų garsų t ir d ten, 
kur aukštaičiai įsivedė č ir dž, 
pvz. svets, tretB. (60—61 psl.). 
Kitas žemaičių kalbos savu
mas yra dvibalsių ie ir uo iš
virtimas ei ir ou. Dr. Joni
kas yra nuomonės, kad ir šie 
skirtumai, ypač šis pastarasis, 
nėra labai seni.

Šalia to, mes negalime ne
atkreipti dėmesio į tai, kad vi
sai žemaičių kalbos dvasiai, 
pirmu žvilgsniu į ją žiūrint, 
yra labai būdingi šie dalykai:
1. jos kirčio dažnas atsiradi
mas ant pirmojo skiemens (pa
našiai kaip latvių kalboje) ir
2. sutrumpėjimas galūnės. Šių 
dviejų reiškinių sąryšį ir jų 
reikšmę vokiečių kalbos raidai 
yra iškėlęs W. Schmidt savo 
veikale “Rassen und Voelker 
dės Abendlandes”. Remdama
sis Guentenu, jis mano, kad 
laisvo indogermaniško kirčio 
praradimas vokiečių kalboje 
bus įvykęs antroje pirmojo 
tūkstantmečio pr. Kr. pusėje. 
(II tomas, 227—8 psl.) To pa
sėkoje įvyko ir galūnės nutru- 
pėjimas.

Žinoma, mes čia ne vokiečių 
kalbą studijuojame, dėl to pa
liekame nuošaly tolimesnius, 
nors ir įdomius, tų svarstymų 
išvedžiojimus. Mums čia svar
bu yra pastebėti ryšys tarp 
praradimo kintamo muzikinio 
akcento ir galūnės nutrupėji- 
mo, o taipgi ir šių abiejų reiš
kinių svetimumas indogerma
nų kalbos dvasiai. Šių reiški
nių negalima nepastebėti že
maičių kalboje. Dėl to žemai
čių kalbą tenka laikyti toliau 
pažengusia suprastėjimo rai
doje negu aukštaičių kalbas. 
Ir medžiaginė bei apskritai et
nografinė žemaičių kultūra 
yra pažangesnė už aukštaičių. 
Neminint visos eilės galimų 
iškelti faktų, reikia paminėti 
tik šį. Kai Saulės kautynėse 
Mindaugo aukštaičiai kovojo 
mediniais ginklais, tai žemai
čių karių rikiuotė Durbės kau
tynėse, pasak Eiliuotosios kro
nikos, žibėjo kaip stiklas. 
(Nauburas, Taut. Praeit 2 
nr. 210 psl.) Tarp šių dviejų 
kautynių yra tik 24 metų lai
ko tarpas.

Visa tai turint prieš akis, 
kyla klausimas, kaip galėjo 
atsitikti, kad jaunesnių formų 
kultūra (žemaičiai) galėjo at
sirasti apsupta bent iš dviejų 
pusių (iš trečios yra jūra, o 
su šiaurėje gyvenančiomis tar
mėmis žemaičiai turi nemažai 
bendro) senesnės (aukštaitiš
kos) kalbos kultūros? Tai yra 
klausimas, kurį verta patyri
nėti. Ir negalima būtų sakyti, 
kad lietuvių tautos ir kalbos 
proistorės problema yra pasta
tyta ant sprendimui įmanomo 
pagrindo, kol į šį klausimą nė
ra atitinkamai atsižvelgta.

V. Bgd.



Katalikybes ir budizmo kontaktai
Taikos oazė Rytuose. — Kodėl budis tai sunkiai tampa krikščionimis? — Jau 
atėjęs pasitarimų laikas tarp didžiųjų pasaulio religijų. Bažnyčios uždaviniai 

Rytų šalyse.

Didžiuliame Azijos kontinente 
yra kraštų, apie kuriuos spau
da tik retkatčiais teužsimena, 
ir apie kuriuos žmonės labai ne
daug teturi supratimo. Kambo- 
dija yra vienas tokių kraštų: ji 
guli tarp Thailando (buv. Sia
mo), Laoso ir pietinio Vietna
mo; gyventojų turi šiek tiek 
daugėliau už Šveicariją, apie 
šešis milijonus, o užimamu plo
tu yra lygi dviem trečdaliam 
Italijos. Tai žemės ūkio kraš
tas, išilgai išraižytas Mekongo 
upės. Tarp karų ir kovų Laose 
ir Vietname Kambodija yra tai
kos ir giedrios nuotaikos šalis. 
Mums svarbiausias dalykas yra 
tai, kad tai veik vienų budistų 
gyvenamas kraštas su nediduke 
katalikų bendruomene, besinau
dojančia pilna religine laisve.

Savo žinioms papildyti ryžo
mės pravesti apklausinėjimą 
tarp Visuotinio Bažnyčios susi
rinkimo tėvų apie santykius 
tarp katalikų ir nekrikščionių 
trose Afrikos - Azijos kraštuo
se. Šituos klausimus verta iš
kelti ir juos plačiau pasvarsty
ti. Savaime suprantama, kad 
niekas kitas nėra geriau šiuo 
reikalu painformuotas už vys
kupą įves Ramousse Kambodi- 
jus sostinėje Pnom Penh. Jis 
prieš dešimtį metų buvo ten 
nuvykęs kaip misionierius iš Pa
ryžiaus Misijų centro Rytams, 
ir prieš’ kelis mėnesius konsek
ruotas Pnom Penh vyskupu. Be 
kitko, jam tėra tik 35 metai 
amžiaus, tai bene pats jauniau
sias Visuot. Susirinkimo vysku
pas.

KAMBODIJOS BUDIZMO 
ORGANIZACIJA

Paprašiau vyskupą, kiek ga
lima trumpiau painformuoti 
apie santykius tarp katalikų ir 
Rytų kraštų budistų.

i- Budizmas nėra vientisa re-, 
ligija,- kaip katalikybė, — pra
dėjo vyskupas. — Kievienoje 
Rytų šalyje budizmas yra tau
tinė' religija, įvairiais žvilgs
niais skirtinga nuo kitų kraštų. 
Klausimas, kurį Jūs man užda- 
vėt, yra perdaug bendras, ir aš, 
pvz., nevisai žinau, koks yra 
budizmas kitose šalyse, kaip 
(tifone, Burmoje ir t. t.

— Pastaraisiais metais yra 
buvę maždaug tarptautinio po
būdžio suvažiavimai ir, berods, 
yTa sudaryta pasaulinė budistų 
Organizacija...

' — Tiesa, 1950 metais Ceilone 
buvo sudarytas Pasaulinis bu
dintų centras, kuriam dabar pri
skirtos įvairių kraštų budistų 
Bendruomenės, praktiškai tačiau 
tebeveikiančios visiškai autono
miškai. Centras buvo sutelkęs 
pasaulio masto budistų kon
ferencijas, kurių paskutinioji 
įvyko 1961 m. lapkričio mėn. 
Phom Penhe. Tačiau šitie susi
tikimai vyksta daugiausia tarp 
akademikų ir aukštesniojo laips
niu budistų. Pnoh Penhe 1961 
rrr. buvo suvažiavę 120 delegatų, 
kurtų tarpe matėsi atvykusių ir

TAUTOS ISTORIJOS PABIROS
VINCENTAS

JJLV lietuvių teatrui 75 m.
Teatras atliko labai didelį vaid

menį lietuviškoje kultūroje. Vai- 
(flniihai Lietuvoje taip buvo išpli
tę, kad vaidino ne tik salėse, bet 
ir kluonuose (klojimuose). Tačiau 
įdomus faktas, kad šie vaidinimai 
pradžią gavo ne Lietuvos lietuvių 
tarpe, bet užsienyje. Yra žinių, 
kad BačkauBko rūpesčiu buvo su
rengtas vaidinimas “Žydas spąs
tuose” Mfthanoy City, Pa., 1889. 
H. 17. Tačiau senoji Amerikos 
lietuvių karta laiko, kad pirmasis 
vaidinimas JAV įvyko tų pačių 
rtretų grudžio 31 d. Plymouthe, 
Pik, parodant Antano Turskio ke
turių veiksmų komediją “Be su- 
menės arba kaip ant svieto eina
si”. Šio vaidinimo žiūrėjo 400 žiū
rovų. Vaidino Antano Turskio 
1889 m. įkurtoji Dramos vaidilų 
draugijai, 

iš Europos ir net Amerikos. Ši
tose pasaulinio masto konferen
cijose paliečiami bendro pobū
džio klausimai: budistų misijos 
Vakaruose, šventųjų tekstų stu
dijos, steigimas tarptautiniu 
mastu studijų centrų ir t. t. 
Praktiškai galima teigti, kad 
vieno krašto budizmas nuo kito 
krašto yra skirtingas, tad ir 
kalbėti apie bendrus jo santy
kius su krikščioniškuoju pasau
liu beveik neįmanoma.

— Gerai, tai kalbėkime apie 
Kambodiją. Kokie santykiai yra 
tenai katalikų Bažnyčios su to 
krašto budistais?

— Kambodijoje budizmas yra 
valstybinė religija, kaip tai nu
sako aštuntasis konstitucijos 
straipsnis, kuriame taip pat pri
menama, kad “sąžinės laisvė 
yra absoliuti ir jokie suvaržy
mai jai netaikomi, kas liečia 
viešosios tvarkos išlaikymą”. 
Kambodijoje, kaip ir kitose ša
lyse, pvz., Thailande, budizmas 
ir tauta sudaro tartum vieną 
vienetą, o ne du skirtingu da
lyku vienos ir tos pačios esmės. 
Vyriausia budizmo galva yra 
pats karalius arba valstybės 
galva, kuris skiria tikybos vir
šininkus ir ypatingai dviejų 
krašte esančių ordinų viršinin
kus, būtent — Mohanikay (Di
dysis ordinas) ir Thommayutt 
(— Ištikimybė įstatymui) .

— Kokie skirtumai yra tarp 
šitų dviejų budistų ordinų?

— Keliais žodžiais atsakyti į 
klausimą nebūtų lengva, o iš ki
tos pusės mūsų reikalui tai ne
turėtų didesnės reikšmės, — tę
sė vyskupas toliau savo atsaky
mus korespondentui. — Didysis 
ordinas tame krašte yra seniau
sias ir save grindžia kambodiš-

Orfejaus grįžimasSandra čipkienė
IS parodos Čiurlionio galerijoje
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Kl. Prielgauskas Peterburgo lie
tuvių' archyvuose atradęs davinių, 
kad ten buvęs vaidinimas 1892 
m., o B. Sruogos tvirtinimu- vaidi
nimų Maskvoje ir Peterburge bu
vę žymiai anksčiau, bet jie buvo 
nevieši. Peterburge 1895. III. 31 
buvo suvaidintas veikalas “Žentas 
dėl parodos”. Prūsų lietuviai tais 
pat metais vasario 17 d. suvaidi
no "Kauno pilies išgrlovimą, o Ry
goje 1898. II. 14 pastatė "Žentas 
iškilmei”. Gi 1899. VIII. 20 suvai
dintas J. Vilkutaičio - Keturakio 
“Amerika pirtyje” Palangoje.

Taigi pirmasis vaidinimas lietu
vių suvaidintas buvo JAV krašte, 
tada Rusijoje, Prūsijoje, Latvijo
je ir tik po to Lietuvoje.

Dr. J. Šliupas 1885 m. rengėsi 
pastatyti New Yorke, išvertęs iŠ 
vokiečių kalbos, Karolio F. Gutz- 
kovo tragediją "Patkulis”. šis vai
dinimas neįvyko, bet veikalas bu-

ka tradicija, tuo tarpu kai Iš
tikimybė įstatymui yra artimes
nė Ceilono budizmui. Pirmajam 
ordinui priklauso didžioji krašto 
žmonių dalis, kai tuo tarpu ant
rajam — mažuma. Abu tie or
dinai yra priklausantys kara
liui ir vienam jo paskirtam vir
šininkui, o abiejų ordinų virši
ninkai tarpusavy yra viens nuo 
kito nepriklausomi. Didysis or
dinas turi 52,000 vienuolių ir 
2,743 pagodas — vienuolynus, 
kai Ištikimybė įstatymui teturi 
1,460 vienuolių ir 107 pagodas...

— Ar Jūs, Ekscelencija, tu
rėjote šiokį tokį sąlytį su Kam
bodijos budizmo vadais?
. .— Tik keletas mėnesių, kai 
esu vyskupas... Kaip Katalikų 
Bažnyčia, taip ir budistai bei ki
tos religinės bendruomenės turi 
čia artimą ryšį su Kulto minis
terija, tokiu būdu mūsų santy
kių klausimai su valstybe yra 
aptariami ir rišami bendru su
tarimu. Čia turiu pabrėžti, kad 
Kambodijoje visuomet buvo re
liginė taika pilna to žodžio pras
me, ir niekad, net ir praeityje, 
mažiausios religinės bendruome
nės nebuvo persekiojamos. Prin
cas Noradom Sihamouk, dabar
tinis valstybės galva, yra mo
dernus žmogus, apsišvietęs ir 
liberalių pažiūrų, tikrai susirū
pinęs savo tautiečių pažanga. 
Bažnyčios ir socialinės veiklos 
atžvilgiais, kurią mes tenai ple
čiame, jis visuomet rodė savo 
įvertinimą ir draugingumą. Lie
pos 19 d. turėjau progos, kai 
perėmiau savo diocezijos valdy
mą, su juo susitikti; jis nuo
širdus, kalbėjosi su manimi tik
rai draugiškai.

— Kaip, Ekscelencija, būtų | 
galima paaiškinti tai, kodėl tuo Į čios
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vo 1887 m. atspausdintas. Tai ir 
bus draminės literatūros pati pir
moji spausdinta knyga. Pirmasis 
originalus veikalas — “Kova po 
Grunwaldu” — išleistas 1892 m. 
Chicagoje, kurio autorius nežino
mas.

Įdomu konstatuoti, kad čia su
sikūrė ir visos populiarios tauti
nio teatro formos: drama, kome
dija, tragedija, muzikinė komedi
ja, operetė ir netgi opera. Sceni
nių veikalų kūryba ir jų įgyven
dinime Amerikos lietuviai buvo 
pradininkai. "Pensylvahijos vals
tybė buvo mūsų teatro lopšys. 
Philadelphia, Baltimore, Brookly- 
nas prasiveržė pirmieji, tomis ko
lonijomis pasekė Bostonas. Nuo 
Atlanto vandenyno tautinio teat
ro bangos persimetė Chicagon ir 
į šio didmiesčio apylinkes.

Naujųjų ateivių atsiradimas 
pradėjo naują etapą: scenai pa
statė didelius reikalavimus. Nuo
latinio teatro sukurti nevyksta, 
nors kelis kartus buvo daromi 
rimti bandymai.

Sandra Cipkienė Vasara
Iš parodos Čiurlionio galerijoje

metu, kai Kambodijoje tarp ka
talikų ir budistų tarpsta sutari
mas, kitose šalyse, kaip Vietna
me ir Ceilone, Iškyla tokie prie
šiškumai?

— Kokia padėtis yra Ceilone, 
nežinau, bet kas liečia Vietna
mą, man rodos, tarp katalikų 
ir budistų nėra jokių klausimų; 
pastarojo meto riaušės rodė ne
sutarimą tarp vyriausybėB ir bu
distų tik politinio, o ne religinio 
pobūdžio klausimais.

PRIBRENDĘS REIKALAS 
STUDIJUOTI IR EITI Į 

SĄLYTĮ
— Man rodos, kad tuo metu, 

kai Vietname prasidėjo neramu
mai, Jūs, Ekscelencija, siuntėte 
kreipimąsi Kambodijos budistų 
galvoms?

— Taip, tai ir buvo pradžia 
to sąlyčio su budistais, kurį ke
tinu išplėsti, — atsiliepė vysku
pas. — Kai mirė popiežius Jo
nas XXIII-sis, princas Sihanouk 
ir abiejų ordinų viršininkai pa
siuntė Vatikanui jaudinančias 
užuojautas, ir vietinė spauda 
apie mirusį popiežių rašė susi
jaudinus ir su didele pagarba. 
Pereitą rugsėjo mėnesį, prieš 
išvykdamas į Visuotinį Bažny- 

susirinkimą, pasiunčiau

Šimtmetis lietuviškam 
laikraščiui

M. Akelaitis, rusų persekioji
mas, turėjo pabėgti į užsienį, bet 
1863 m., sukilimui prasidėjus, 
slapta grįžo į Lietuvą ir įsijungę 
į aktyvų darbą. Jis laikinosios su
kilimo vyriausybės buvo paskirtas 
į Užnemunę — Sūduvą organizuo
ti sukilėlių, tiekti jiems ginklus, 
do 1864. H. 1 lietuvių kalba laik- 
maistą ir literatūrą. Čia jis išlei
do 1864. II. 1 lietuvių kalba laik
raštį "Žinia apej Lenku wajna su 
Maskolejs”.

Vysk. M. Valančius 1859 m. bu
vo suprojektavęs leisti savaitinį 
laikrašti “Pakeleiwingas”, bet ru
sų valdžia nedavė leidimo. Taigi 
šis Akelaičio laikraštis ir bus pir
masis Didžiojoje Lietuvoje išleis
tas periodinis leidinys, nuo kurio 
pasirodymo suėjo šimtas metų. 
Čia nekalbame apie apskritai lie
tuviškų laikraščių pasirodymą, ku
rie Mažojoje Lietuvoje pradėjo ei
ti anksčiau: "Nusidavimai” — 
1832 m., "Keleivis” — 1849 m. 

abiejų budistų ordinų viršinin
kams padėkos pareiškimą už 
tuos raštus, pasirodžius spaudo
je, popiežiui mirus, kartu pa
reikšdamas Kambodijos katali
kų užuojautą dėl įvykių Viet
name, kurie taip giliai įsmigo į 
budistų širdis, apgailestauda
mas kiekvieną smurtą ir linkė
damas, kad kaimyniniame kraš
te vėl sugrįžtų taika ir religinė 
laisvė. Mano pareiškimas vėliau 
buvo paskelbtas su palankiais 
komentarais Kambodijos spau
doje.

— Ar Jūs galvojate ateityje 
sueiti į asmeninį sąlytį su tais 
budistų ordinų viršininkais ir

f P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezat Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) Ir t. t.
DRTHOPEDIJOS TEHONIKOS LAB.

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. 9-1. 
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 .. 
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 

uždaryta. Ligoniai priimami
v.Vai.:

vak.
dienĮ ___  . ____ ______tsR
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Res. telef. VVAlbrook 5-5070

Kės. HE 0-1670
DR. K. G. BALU KAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal subItarimą.
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofisas 8148 VVest OSrd Street 
Tel.; PRospect 8-1717 

Ręski.: 8241 VVest 66tb Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 Iki 8.

treč.

DDR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Streeet 
Kampas 68-čloe Ir California 

Vai. kasdien nuo 6—S vai. vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rot. WAlbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elghi 
425 No. Liberty Street, 

Route 25, Elgin, IUInois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 VVest 71st Street

Virti: pirm., ketv. 1-4, vakar, 
antr., penkt. 1-6, treč. Ir šešt 
susitarus.

1-9, 
tik

TeL ofiso HE 4-5758; Rea. HI 5-3225
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9
vai., ponkt. 10 v. r. Iki 9 v. v., 
šeštad. 1* v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECTALYBfi — NERVŲ TR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So: PpHaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8.0873
DR. W. M. EISIH-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6192 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

Ofiso HE 4-1414, Rot. RE 7-0867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71oe Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—1 Ir 6—8 vai. vak. 
šešt.. 1—4 p. p.

Trečiadieniai* atdaryta.

užmegsti galimai dažnesnius 
dialogus?

— Be abejonės, aš šito noriu. 
Pagaliau ir Visuotinis Bažny
čios susirinkimas pataria eiti į 
sąlytį su kitomis religinėmis 
konfesijomis. Man atrodo, jog 
dabar pats laikas tokiems pa
sikalbėjimams, norint kitus ge
riau pažinti ir išvengti bergž
džių įtarinėjimų kad ir tokius 
klausimus, kurie pagaliau vi
siems yra bendri.

— Kokie tie, būtent, bendri 
reikalai?

— Organizaciniai klausimai, 
mokykliniai,. socialinės pašalpos 
reikalingiems teikimas, o taip 
pat ir moraliniai klausimai, kaip 
jaunuolių nutolimas nuo religi
jos, kuriais budistai taipgi yra

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
Šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
.IOKAA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 Iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
ŠeStad. nuo 1 Iki 4 vak
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir Sešt. uždaryta.

Telefonas: GRoveblll 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta-
Ofiso PR 6-1795. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 VVest 51st Street 
Oakley Medical Arte

Pirm., antr, ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 19-12 ir 4-7. Treč. Ir šeš
tad tik susitarus.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad Ir 
penkt. nuo 1—4 p. p., 6-30-8:30
vai. vak. šeštad. 1-4 vak, trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 8-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vak Ir 6—8 vak vak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKO LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVeetern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vak iki 1 vak p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vak vakare. Trečiad. nuo 
11 vak ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vak ryto Iki 8 vak p. p.

Ofiso tek RE 7-1168. 
Rez. tel. 289-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773

Vak: pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. Ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe — vidaus ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vak; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: Pullman 5-6766 
Namų: Beveriy 8-3946

Pričm. vak: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p., 
Išskyrus trečiadieni, 

šeštadieniais 10-5 p. P. 

susirūpinę, nes tai problema, 
kurią ir mes krikšičonys jaučia
me, bent jau čia, Vakaruose.

— Turint vilties, kad bus 
įsteigtas Sekretoriatas nekrikš
čioniškoms religijoms tirti, ko
kie turėtų būti jo uždaviniai, 
kaip Jūs manytumėte, žvelgda
mi į problemą visame Jūsų prak
tiško patyrimo kontekste?

— Kas liečiat budistų pasaulį, 
mums, katalikams, būtų labai 
svarbūs sąlyčiai ir santykiai su 
tarptautinėmis1 budizmo įtaigo
mis, o paskiri susitikimai su 
įvairių kraštų budistais turėtų 
būti sprendžiami bendrai vietos 
vyskupų ir krikščionių. .Mano 
nuomone, reikalinga būtų ska
tinti katalikiškame pasaulyje 

(Nukelta į 4 psl.)

Tel. ofiso HE- 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 VV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. Ir seknlad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine.

VAL.; Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrinti akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA7-7381

Kabinetas uždarytas iki kovo mS- 
nesto.

Rez. tel. PR 9-6730
DR. L. SEIBUTIS

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 VVest 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Michi- 
gan avė. Sulte 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS 
6449 S. Pulaski Rd., Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, III.

TEL 687-2020
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovebill 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1-3 p. p. 

Trečiad. ir šeštad. pagal su tart j.

Offiso telef. į CLlffside 4-2896 
Rezld. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. AsUąnd Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Ti-ečladienlais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadienias nuo i 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA ir MOTERŲ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St

Tel. PRospect 8-1223 nr PR 6-5577 
Ofiso vai.: Ptrm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
PrlimlnSja ligonius tik susitarus. 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p.
Treč. Ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehlll 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 
Šeštadlenias 1 Iki 4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA !IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kaadlen: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 Iki 4v Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-0659

Rez. 6000 SO. Ashland Avenue
Vai. 11 v. ryto Utį 2 ▼. p.p.. 6-7 v.v.



Paryžius, Trokadero muziejus ir neįrištos knygos Giesmė Simeonui
Dr. jone Deveikė apie užmirštąjį mūsų kultūros lobį

Istorikė J. Deveikė - Nava- 
kienė gyvena ir dirba vienoje 
Paryžiaus bibliotekoje. Man rū
pėjo, ar šiuo metu dar galima 
rasti lietuviškų knygų Pary
žiaus Trocadero Etnografiniame 
muziejuje? Mat, 1900 m. balan
džio 15 d. atidarytoje Tarptau
tinėje parodoje Paryžiuje daly
vavo ir lietuviai. Lietuviškoje 
trobelėje (paviljone), be kitų 
eksponatų, buvo išstatyta gana 
daug gražiai išleistų lietuviškų 
knygų. Daugis jų buvo apdova
notos aukso medaliu ir šiandien 
ant jų skaitome užrašą: “Re- 
publiųue Francaise. Exposition 
universelle internationale. 1900”. 
Prancūzų parodos vadovybė 
įvertino 18 lietuviškų knygų. Jų 
tarpe buvo 4 kun. A. Miluko 
leistos, būtent: 1. Dr. J. Ba
sanavičiaus "Lietuviškos trakiš
kos studijos”, 2. Dr. J. Basana
vičiaus “Lietuviškos pasakos”,
3. J. šimtakojo (kun. J. Čapli
ko) "Trakiečių dzūkų dainos" 
ir 4. Kun. A. Miluko "Lietuviš
kas albumas” I—III d. Po pa
rodos čia paminėtos ir kitos — 
18 knygų buvo dovanota Tro
cadero Etnografiniam muziejui 
Paryžiuje.

Susirašinėdamas su mūsų 
gerbiama istorike dr. Deveike, 
užklausiau jos, ar negalėtų mi
nėto muziejaus bibliotekoj pa
tikrinti, ar visos 1900 m. lietu
viškos knygos ten randamos?

1963 m. gale gerbiamoji dak
tarė man atsakė:

Menas yra laisvas užsiėmi
mas, ir kiekvienas žmogus gali 
meną mėgti, juo domėtis. Me
nas, kuris nedaro mums įtakos, 
nieko ir nereiškia. Kai mes kaž
ko ieškome mene, tada paveiks
las ar knyga atkreipia mūsų 
dėmesį specifiškai, tada imame 
domėtis. Tačiau kas moka pieš
ti arba rašyti, dar nereiškia, 
kad tas jau tikras menininkas, 
o jo kūriniai tikras menas. Yra 
dvi aiškios ribos tarp estetikos 
ir amato: menas priklauso dva
siniam gyvenimui, o amatas — 
praktiškam. Menas yra huma
nistinės filosofijos dalis ir kul
tūrinių pastangų rezultatas. 
Vertinamos tiktai estetinės ver
tybės. Žmonija ilgisi ir ieško 
kilnių idealų mene ir gyvenime.

Klasikos ir Renesanso kultū
ros menas buvo skirtas žmonių 
mokymui, švietimui, dievišku
mo ugdymui ir apskritai dvasi
nės komunikacijos reikalams. 
Humanistinė estetika savo reikš 
mės neprarado, bet tarp moder
niosios kultūros entuziastų ir 
visuomenės pasidarė spraga. 
Žmonija negali staiga nusigręž
ti nuo šimtmečiais ugdytos me
no kultūros, tradicijų ir objek
tyvios realybės. Menininkai pa
simetė individualizme ir asme
niškose emocijose, todėl žiūro
vui ir kritikui kyla problema,

“Šįkart vėl užtrukau su at
sakymu; visų pirma — nebuvau 
Paryžiuje, o antra — būtinai 
norėjau nueiti į Trocadero mu
ziejų ir faktinai patikrinti, o 
prie mano dabartinės sveikatos 
tai nėra lengva padaryti... Kai 
jaučiuosi geriau, tai, kaip Jum 
pridedamas sąrašas patvirtins, 
dirbu nesustodama prie Lietu
vos Statuto. O kai blogiau, tai 
dėl kojos didelio skausmo sun
kiai sekasi pajudėti. Nors gy
dytojai tvirtina, kad vanduo iš 
kelio nenoriai nyksta, bet aš 
pati galvoju, jog kelyje gali bū
ti ir Rentgeno nematomas įtrū
kimas, kuris išprovokuoja tą di
delį skausmą. Tokiu būdu ne
galiu išeiti į gatvę.

Visų pirma — Trocadero mu- 
I ziejus. Jūsų klaustos knygos 
ten guli: viskas yra! Bet... ten 

Į nėra mokančio lietuvių kalbos 
I ir todėl taip nevykusiai sukata- 
I loguota, jog ir pats velnias sun

kiai susigaudytų. Kai bibliote
kininko paklausiau apie Jūsų 
minimas knygas, atsakė, jog 
nėra. Tačiau buvau nenuolaidi. 
Paaiškinau, jog tokios lietuviš
kos knygos turėtų būti, nes jos 
po 1900 m. parodos čia buvo 
dovanotos. Pažįstu šio krašto 

Į administracijos privalumus. Vė
liau pradėjo aiškėti. Šios biblio
tekos vyr. direktorius p. Bayle 
pasirodė labai geras, paslaugus 
ir mielas žmogus. Jis ėmė ma
ne prašyti, kad, kiek galėdama, 
jiem padėčiau sudaryti gerą ka
talogą, kadangi lietuviškų ir sla
viškų knygų jie turi nemažą 
kiekį. Tai labai nedidelis daly
kas. Tik noriu Jum priminti, 
jog reikės padaryti knygų ir 
iliustracijų fotografijas, tam 
tikrų vietų ištraukas ir t. t. 
Kad vienu ypu du zuikeliu pa
gaučiau (nušaučiau). Matote, 
kas yra... Daug tų knygų ir 
šiandien neįrištos. Man parūpo 
tas knygaB — mūsų tautos 
brangiausią turtą įrišti. Negali
me reikalauti, kad muziejaus 
vadovybė, disponuodama men
komis lėšomis, turėtų tas kny
gas įrišti, juo labiau, kad tas 
lietuviškas knygas niekas ne
skaito ir jos guli ramiausiai dul
kelėmis apklotos. Atminkime, 
p. Mingėla. tų knygų popierius 
labai trapus, t. vad. medinis. 
Man atrodo, reikės išsiaiškinti, 
kiek tų visų lietuviškų knygų

VL. MINGĖLA, Detroit, Mich.

geras reprezentacinis įrišimas 
atsieitų? Jūs, ten Amerikoj, per 
spaudą užaliarmuotumėt lietu
vius, kad reikia gelbėti nykstan
čias lietuviškas knygas Pary
žiuje. Tai mūsų tautos ku’tūros 
kultūringumo laipsnio įrody
mas! Sukeikite vajų. Aš Jum 
vėliau parašysiu, kiek šioje bib
liotekoje esančiom knygom 
įrišti reikėtų pinigų. Gal 25 dol., 
o gal ir 50 dol.? Svarbu sukelti 
kultūrininkų susidomėjimą sve
timo krašto apsaugai patikėtu 
knyginiu lobiu. Sujudinkite lie
tuvių sąžinę... Sukeikite susido
mėjimą... Laukiu iš Jūsų žinių.

Tiesa, vis pamirštu pranešti, 
kad reikia įspėti p. Balį, jog 
jo veikalų toje bibliotekoje dar 
nėra, tik apie Indiją — tai ir 
viskas. Man atrodo, jog būtinai 
viskas, o viskas, — kas liečia 
lietuvių tautosaką, istoriją, te
nai turėtų būti padėta. Baisu 
man darosi! Iš Lietuvos praei
ties nieko! Tuo tarpu latviai ir
estai viską atsiunčia, ką tik jie knygas įriša. Apsaugokime tau- 
išspausdina ir dar gražiai įri- tos kultūros paminklus!

ša. Kodėl, kodėl visad mes tu
rime būti paskutinieji! Ir apie 
tai, p. Mingėla, išdrįskite per 
spaudą tarti žodį. Pakelkite bal
są!

Įdomu, jog iš Amerikos j bib
liotekas Paryžiuje niekas ne
siunčia periodinės spaudos ir ki
tų leidinių. Tiesa, akademinių 
leidinių teko užtikti. Labai įdo
mu, kad ir Jūsų knygą — ‘Kun. 
A. Milukas’ jau užtinkama Pa
ryžiaus bibliotekose”.

Nepagailėjau pasaulio biblio
tekoms savo knygos, užtat daug 
padėkos laiškų gavau. Ar nega
lėtų ir kiti autoriai bei leidėjai 
tuo pasirūpinti, kad po jų mir
ties knyginis lobis paliktų sve
timų valstybių bibliotekose — 
ten, kur jis mielai priimamas ir 
kaip deimantų prikrauta skry
nia apsaugomas. Reikėtų pagal
voti! Taip pat reikėtų tuos 50 
dol. dr. Deveikei surinkti ir te
gu ji gražiai senas lietuviškas 

Menas ir visuomenė
Kai dailininkai užbėga mums už akių

MIKAS ŠILEIKIS

kai modernusis menas mažai 
teturi socialinės reikšmės, iš
skyrus patį save. Realizmas 
diskredituotas, objekto kultas 
sunaikintas. Menas visuomenei 
užbėgo už akių, o visuomenė ne
suspėjo savo dvasios turiniu 
suimti intelektualinių pastangų, 
kurios yra abstrakčios ir sub
jektyvios. Menininkas, kūrėjas 
pasiliko vienišas plataus pasau
lio fone. Nes menas yra univer-1 
sali architektūra—plastinės este 
tikos organizmas. Iš to organiz
mo funkcijų evoliucijos keliu iš
plaukia naujos meno epochos, 
kaip pvz. iš impresionizmo atsi
radę kubizmas, surrealizmas ir 
t. t. (moderniojo meno epocha). 
Niekas vietoje nestovi, nori, ar 
ne. Platonas vijo lauk iš savo 
ideališkos Respublikos tokius 
menininkus, kurie nieko nega
lėjo duoti ateičiai. Juo žmogus 
apšviestesnis, juo neramesnis 
yra. Intelektas verčia kurti ori
ginalų meną, išsakyti savo jaus
mus, savo tiesą, savo idėjas. 
Mistinio ir simbolinio pasaulio 
idealizuotojas M. K. Čiurlionis 
atliko tai, ką kiti tik dabar pra
regėjo. Van Doren Šekspyrą 
taip apibūdina; Šekspyras pa
sauliui davė tai, ką mes jau pir
miau matėme. Skirtumas yra 
tik toks, kad mes dabar jo kū
rybą daugiau mėgstame ir ver-

Organizuotas protestas prieš 
pasenusias meho formas, atseit, 
prieš realizmą ir amatą, dar ne
reiškia, kad 
yra tikra ir 
prasti ir tai, 
nojimo ir be 
neegzistuoja
tiems perteikiamas simboliais 
arba vaizdais. Be žodžių kalba 
šie menai: tapyba, muzika, 
skulptūra, architektūra, taip 
pat fizinis menas — šokiai (ba
letas) ir t. t. Jos yra žinojimo 
formos, nors savęs neišreiškia 
žodžiais. Estetinė ir emocinė 
pagava priklauso nuo paties 
meno priėmėjo. Vieniems patin
ka spalva, antriems — turinys, 
o kiti iš viso menu mažai arba 
visai nesidomi.

Algirdas Kurauskas Iš ciklo “Ceremonialas” .(popieriaus raižinys)
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Algirdas Kurauskas Atsiskyrėlis (lino raižinys)

T. S. Eliot

Viešpatie, romietlškieji hiacintai žydi puoduose,
Ir žiemos saulė slenka sniego kalvom;
Atkaklus metlaikis stovi vietoje.
Mano gyvenimas, laukdamas mirties dvelkimo,
Yra lengvas, kaip plunksnos pūkas ant mano delno. 
Dulkėsi saulės šviesoj ir atsiminimai užkampiuose 
Laukia vėjo, kurs dvelkia mirties krašto linkui.

Duok mums savo ramybės.
Daugelį metų aš vaikščiojau šiame mieste,
Laikiausi tikėjimo ir pasnthkavau, rūpinausi pavargėliais, 
Priėmiau ir teikiau kitiems pagarbą ir lengvumą.
Niekas nebuvo atstumtas nuo mano namų durų.
Kas prisimins mano namus, kur gyvens mano vaikų vaikai, 
Kai ateis liūdesio laikas?
Jie pasirinks ožkų takus ir lapių namus,
Kai reikės bėgti nuo priešininkų veidų ir priešininkų kalavijų.

Pirm, nei ateis laikas surišimo, rykščių ir aimanavimų, 
Duok mums savo ramybės.
Pirm, nei ateis stotys apleidimo kalnynų,
Pirm, nei ateis motiniškojo liūdesio valanda, 
Mirties metlaikio gimimo proga
Leisk savo Kūdikiui, tyliam ir nepasakytam žodžiui, 
Suteikt Izraelio paguodą
Tam, kuris turi aštuoniasdešimtį metų ir neturi rytojaus.

Pagal Tavo žodį
Jie garbins Tave ir kentės kiekvienoj generacijoj
Su garbe ir paniekinimu,
Šviesa virš šviesos, kopdami laiptais šventųjų.
Ne man kankinių mirtis, ir ne man ekstazė minties ir maldos, 
Ir ne man staigi vizija.
Duok man savo ramybės.
(Ir kalavijas pervers Tavo širdį
Taipgi Tavąją širdį).
Aš esu pavargęs nuo savo gyvenimo ir nuo gyvenimo tų, 

kurie gyvens po manęs,
Aš mirštu savo nuosava mirtimi ir mirtimi visų tų, 

kurie numirs po manęs.
Leisk išeit Tavų tarnui,
Mačiusiam Tavo išganymą.

Iš anglų kalbos Vertė Vladas Šlaitas

tiname. Nieko naujo Šekspyro 
kūryboje nėra, išskyrus tą gro
žį, kurį jis padėjo mums aiš
kiau matyti. Be jo, šito nebūtu
me taip matę. Prancūzai juokė
si iš savo impreslbriizmo pradi
ninkų, bet jie klydo, kai jų dai
lininkai išjudino akademinio 
meno snaudulį, davė galimybių 
naujiems stiliams atsirasti.

Thomas Stearns Eliot yra vienas ryškiųjų šio amžiaus poetų, 
turėjęs didelės įtakos visai pastarųjų dešimtmečių poezijos raidai. 
Eliotas giimė 1888 m. Jungtinėse Amerikos Valstybėse, St. Louis, Mo. 
Tačiau nuo 1915 m. gyvena Anglijoje, o 1927 m. tapo ir britų pi
liečiu. Žinomas ne tik kaip poetas, bet ir kaip dramaturgas ir litera- 
'tūros kritikas.

Prasiveržti pasaulio intelektualų klodan

visa, kas nauja, 
gera. Reikia su- 
kad menas be ži- 
reikšmingų formų 
tol, kol nėra ki

(Atkelta iš 1 psl.) 
gavimo darbe. O tai esame jau 
pradėję įgyvendinti. Nuo šių me
tų pradžios visas žurnalo leidi
mas yra Lituanus Foundation 
valdybos rankose. Lituanus 
Foundation yra lllinois valsty
bės pelno nesiekianti korporaci
ja, su galimybe ateityje gauti 
“tax exemption” aukotojams. 
Jai šiuo metu vadovauja sekan
čios sudėties valdyba: Algis Lu
kas — pirm., V. Adamkavičius, 
Vyt. Černius, V. Kleiza, R. Sta- 
kauskas ir dr. V. Vygandas — 
nariai, V. Dudėnas, T. Remeikis 
ir A. Zapareckas — nariai iš 
pareigos. Kaip matote, žurnalo 
leidimo atsakomybę yra pasi
ėmę alumnai.

Redagavimo darbas yra taip 
pat perorganizuotas. Turiu ma
lonumą pristatyti ir redakcinį 
kolektyvą (skliausteliuose reda
guojamas skyrius): dr. J. Ba
lys (folkloras ir bibliografija), 
L. Dambriūnas (kalbotyra), dr. 
J. Gimbutas (meno istorija ir 
architektūra), dr. J. Girnius 
(mokslo istorija ir filosofija), 
A. Kurauskas (menas), dr. T. 
Remeikis (politika ir teisė), V. 
Trumpa (istorija), dr. I. Užgi- 
rienė (soc. mokslai), Br. Vaške
lis (literatūra1), Pr. Zunde (so
vietinės studijos). Kaip matote, 
redakcija yra gerokai skirtinga 
nuo buvusių. Ieškome konkre
tesnių bendravimo formų ir su 
mūsų mokslinėmis institucijo
mis. Ypač daug galėtų padėti, 
pavyzdžiui, veiklus Lituanisti
kos Institutas.

Esu įsitikinęs, kad čia sumi
nėti kolektyvai yra pilnai pajė
gūs užsibrėžtų tikslų siekti ir 
geroką dalį darbų jau yra ir pa
darę.

— Ar planuojama išleisti ir 
specialius, kuriai nors temai 
skirtus, numerius?

— Kaip ir praeityje, specialių 
numerių, skirtų ar tai ryškes
nei mūsų asmenybei paminėti, 
ar tai aktualesnį klausimą de- 
tališkiau paliesti, nemanome at
sisakyti. Tokie numeriai sudaro 
galimybes nuodugniau klausimą

paliesti, lengviau medžiaga susi
renka ir gaunamas geresnis at
garsis skaitytojų tarpe. Pami
nėtini numeriai, skirti Čiurlio
niui ir pokario rezistencijai. Jie 
susilaukė gana plačios reakci
jos, kurios paskiri numeriai dar 
nebuvo iššaukę. Ir šių metų pir
masis numeris bus ištisai skir
tas Donelaičiui. Amerikiečių po
etas Clark Mills, padedamas Al
girdo Landsbergio, verčia ilges
nę Metų ištrauką. Apie Donelai
tį, jo reikšmę visuotinės litera
tūros istorijoje ir lietuviškoje 
raštijoje svarstys prof. Brazai
čio, dr. šešplaukio, A. Rannito, 
dr. K. Ostrausko, prof. A. Sa
lio, A. Vaškelio ir kitų straips
niai. Šis numeris bus jau nau- 

i jo formato.
— Kurie Jums, kaip Redak

toriui, bendradarbiai yra pa
slaugiausi ir naudingiausi: se
nosios, dar tėvynines kartos at
stovai, ar jaunieji, jau tremties 
metų auklėtiniai?

— Į šį klausimą, manau, at
sako pateiktas redakcinio kolek
tyvo sąrašas ir žurnale bendra
darbiaujančių pavardės. Visų 
kartų mokslininkai, kultūrinin
kai ir politikai rėmė ir remia 
"Lituanus” darbą. Tai gal gra
žiausias kartų bendravimo pa
vyzdys, kurį galime rasti mūsų 
išeivijoje.

— Ar nemanote bendradar
biavimai! pasitelkti vieną kitą, 
reikalui esant, ir ne lietuvį? Jei 
taip — ką, kada, kam ir kaip?

— Be abejo, ne lietuviai bend
radarbiai suteiktų žurnalui ne
mažai autoriteto. Siektina įtrauk 
ti latvių ir estų mokslininkus 
bendresnėm Pabaltijo temom 
svarstyti. Būtų gera įtraukti
Amerikos ir kitų kraštų univer
sitetuose dirbančius lituanistus. 
Esu tikras, kad skyrių redak
toriai tai turi mintyje. Šiuo me
tu, manau, svarbiausia pakelti 
žurnalo turinį į kiek galima 
kompetetingesnę plotmę. Tada 
nebus sunku susilaukti bendra
darbių ir iš pasaulinio masto ne 
lietuvių mokslininkų.

— Esate mūsų jaunosios kar
tos atstovas, jau, galima šaky-

ti, šio krašto augintinis, betar
piškai pažįstąs amerikietį švie
suolį, sakykite, kuo labiausiai 
"Lituanus” galėtų jį sudominti 
ir jam užimponuoti?

— Gyvename specializacijos 
amžiuje. Ir amerikietis šviesuo
lis plakasi tik gana siauroje Ba- 
vo srityje. Amerikos šviesuolis 
dažnai yra “tamsuolis” už savo 
specialybės. Todėl yra sunku 
iššaukti visuotinę reakciją. Jis 
paprastai reaguoja į atskirus 
numerius ir atskiras temas ati
tinkančias jo intelektualiniam 
žingeidumui. Viena iš ryškiau
sių reakcijų, kurių žurnalas yra 
sulaukęs, yra dėmesys menui, 
net paveikslų parduota, žurna
lui tarpininkaujant. Tai rodo, 
kad tam tikras avangardišku- 
mas, kompetentiškumas, nežiū
rint, kurios temos, yra būtinas, 
jei norime sulaukti gyvo atgar
sio. Todėl, manau, darytume di
delę klaidą, jei pasitenkintume 
tik informacinio pobūdžio 
straipsniais. Tik analitinis, drą
sus ir objektyvus žvilgsnis į 
svarstomą klausimą galės pa
traukti jau ir taip smarkiai ko
munikacine medžiaga apkrautą 
Amerikos inteligentą.

— Ar jaučiamas koks nors 
ligšiolinis “Lituanus” poveikis 
į angliškai kalbantį pasaulį? 
Kokiais metodais ir kokiais vin
giais planuojate tą poveikį dar 
labiau sustiprinti?

— Gal ryškiausias ženklas, 
kad žurnalas yra išsikovojęs 
sau poziciją pasauliniu pločiu 
ir todėl, galima sakyti, išvystęs 
tam tikrą poveikį, yra jo pri
ėmimas į daugumą laisvojo pa
saulio mokslinių ir politinių ins
titucijų lentynų, šiaip tiesioginį 
bet kokio žurnalo poveikį sunku 
nustatyti. Tiesa, gauname aps
čiai korespondencijos, rodan
čios, kad žurnalas yra skaito
mas. Tačiau tai dar toli gražu 
neduoda pilno vaizdo. Norime 
pravesti sistemingą skaitytojų 
apklausinėjimą. Tai turėtų nu
rodyti žurnalo silpnąsias puses 
ir sugestijuoti žurnalo įtakos 

praplėtimo kryptis. (k. b.)
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Katalikybes ir budizmo 
kontaktai Azijoje

(Atkelta iš 2 psl.) 
studijas budizmui pažinti. Šian
dien apie šitą didžiulę religiją 
labai mažai teturim žinių bei 
supratimo, nors jos išpažinėjų 
skaičius siekia apie 400 milijo
nų. Tiesa, yra pavienių asme
nų, studijuojančių šią religiją, 
bet neturime vieno tarptautinio 
centro budizmo studijoms, kur 
jį gvildentų įvairūs užsimojimai 
bei leidiniai, kur galėtume nu
kreipti misionierius ir vietinus 
dvasiškius Rytų kraštuose, kad 
jie įsigilintų į budizmo dėsnius, 
gautų nurodymus ir t. t. Ry
tuose Bažnyčiai reikalingi gerai 
paruošti misionieriai, kurie vė
liau galėtų lankyti net budistų 
studijų centrus.

— Ar Kambodijoje yra tokie 
studijų centrai?

— Aišku! Netenka apie bu
dizmą galvoti kaip apie kokią 
liaudies religiją. Pnom Penhe 
yra Budizmo Institutas, kuris 
sudaro puikų studijų centrą 
krašte, turi savo biblioteką ir 
įvairias studijuojančių komisi
jas kurios gilinasi ir daro isto
rijos, teologijos bei šventų bu
dizmo raštų tyrimus. Studijų 
centras leidžia knygas ir žurna
lus tokios vertės, kurios mes 
misionieriai negalime pasiekti 
ar tai dėl to, kad nesame tam 
pasiruošę, arba dėl to, kad esa
me perkrauti kasdieniais reika
lais. Be to, yra Budistų univer
sitetas, lankomas vienuolių ir 
studentų kambodiečių, ir paga
liau kitos žemesnio laipsnio mo
kyklos. Budizmą studijuoti 
mums tenka pirma suėjus su 
jais į sa’vtį, kuris galės padėti 
pažinti jų tikslus, planus, dokt
riną ir moralę.

APAŠTALAVIMO KLAUSI-
SIMAS BUDISTŲ TARPE
— Ar šiuo metu turite atsi

vertimų budistų tarpe?
— Mūsų apaštalavimas kaip 

tik vyksta veik išimtinai tarp 
budistų. Ir šiandien Kambodi
joje turime 55,000 katalikų su 
12 vietinių kunigų, kurių .vienas 
yra khmer, t. y., kambodiečių 
rasės, aukštuosius mokslus išė
jęs Romoje, Tikėjimo propagan
dos institute. Šitas kunigas su
mezgė puikius sąlyčius su bu
distų iškiliaisiais asmenimis. 
Kambodijoje tenka išskirti bu
distus, priklausančius Mažajam 
ratui (o Theravada), nuo tų, 
kurie seka Didžiojo rato kryptį. 
Atsivertimų dažniau pasitaiko 
iš šių antrųjų srovės, bet krikš
tų metų bėgyje nedaug teturi
me.

iW0in0E.L4MS5
TV-RAOI3AI -PUOŠT. RBK 

STEREO FONOGRAFAI-PUO 
ANTENOS - BATCRIOOI 
BŪVINT. PRIETAISAI- 

V/vfca/n f kalni
3321 S. Halu edSt.-CLiFFW< 4-56651

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS 
3415 S. Lituanlca Avė. 
Tel. FRontler 6-1882

.J. M. RUDIS
Lietuvis savininkas

ALYVA
Gyvenamų bei industrinių 

pastatų šildymui.

BANNER OIL CO.
Tel. CO 4-7465

— Kodėl taip?
— Budizmas, kaip jau esu 

išsireiškęs, yra didžiulė religi
ja, ir ypač Mažojo rato srovė 
laikosi tampriai ir pasireiškia 
tomis žmogiškomis dorybėmis, 
kurios visiškai patenkina tuos, 
kurie jos laikosi. Todėl ir atsi
vertimai būna sunkiai atsiekia
mi Theravada kraštuose, t. y., 
Laose, Kambodijoje, Thailande, 
Burmoje ir Ceilone, kai tuo tar
pu Didžiojo rato (— Mąhayana) 
kraštuose, t. y. Vietname, Ki
nijoje, Japonijoje, Korėjoje ir 
Formozoje atsivertimai daug 
lengviau pasiekiami.

— Jūs, Ekscelencija, kalbate 
apie budistų “religiją”... Bet ar 
budizmas nėra ateistinis?

— Filosofiniu žvilgsniu budiz
mas Dievo klausimo visai nelie
čia, jo nesvarsto. Budistų šven
ti raštai apie Dievą nekalba... 
Bet ir kovojančio ateizmo, nei
giančio Dievo esimą, pvz. kaip 
marksistai, nėra. Tik Dievo 
klausimas paprastai budistų ne
keliamas. Esmėje budizmas yra 
žmogiška išmintis, siekiant išsi
laisvinti iš skausmų, potroškių, 
nes nepatenkintas potroškis yra 
skausmo priežastis.

— Reiškia, budizmas turi sa
vy kažką vertingo ir artimo net 
ir mums krikščionims?

— Be abejo. Sakysim, budis
tiška moralė, kurioje yra iškelta 
taipgi įgimtoji moralė. Ji taipgi 
moko nemeluoti, nevogti, neuž
mušti, nedaryti nešvarių veiks
mų ir t. t. Jų vienuoliai turi la
bai aštrius gyvenimo nuostatus: 
neturtas, susilaikymas (celeba- 
tas), abstinencija — pilna blai
vybė...

— Ar šitie nuostatai yra tik
rai užlaikomi?

— Kambodijoje, galiu sakyt: 
taip, — toliau tęsė Ekscelencija 
vyskupas savo atsakymus, — 
Kambodija yra budizmu persi
sunkęs ir didelio religingumo 
kraštas. Tačiau reikia pastebėti, 
kad vienuoliai nesusiriša su vie
nuolynu visam gyvenimui. Jie 
čia būna po kelerius metus ar
ba tik po keletą mėnesių, galė
dami visuomet sugrįžti į pasau
liečių tarpą. Bendrai imant, kai 
jaunuolis pasiekia subrendusio 
žmogaus amžiaus, jis kuriam 
laikui eina į budistų vienuolyną, 
ką yra padaręs ir jų princas Si- 
hanouk... Kita budizmo gera 
ypatybė yra tolerancija ir ven
gimas smurto.

— Tad krikščioniškam apaš
talavimui belieka tik išaiškinti, 
kad Kriskščionybė ištobulina ir 
papildo visa tai, kas budizme 
yra gero, jo nesunaikindama, 
bet jį viršydama.

— Mūsų uždavinys ir yra kaip 
tik toks. Bet visa reikia dary
ti nedelsiant, nes religingumui 
Rytų kraštuose gresia materia
lizmas ir hedonizmas, kurie kaip 
tik ir yra čia atnešti iš Vaka
rų. Kai šitos tautos neteks reli
gingumo, 1 kuris šiuo metu jas 
palaiko, įtikinti juos krikščiony
bės grožiu ir kilnumu vėliau bus 
daug sunkiau. Dažnai pakalba
ma, kad Azija yra neatverčia 
ma, ir praeity tai būdavo aki
vaizdu dėl daugelio priežasčių, 
kurias čia tektų ilgai dėstyti. 
Mūsų laikais Azijos ateitis pa
statyta ant svarstyklių su prak
tiškuoju materializmu ir mark
sistiniu ateizmu, kurie įneša, ar
ba nesulaikomai įneš, krizę į ši
tų tautų amžiais praktikuotą 
religingumą. Bažnyčia turėtų 
pajudėti šitų žmonių link, ta
čiau pajudėti su didesniu užda
viniu ir didesnėmis pajėgomis, 
nes tik tuo būdu galėsime jiems 
pasiūlyti tai, ką jie stengiasi 
nesąmoningai surasti...

Iš 1963. X. 14-15 “Osserva- 
vatore Romano” sulietuvino

dr. P. Mačiulis

Po sniego audros Nuotrauka Vytauto Maželio

PAŽINTIS SU FRANCIS BACON
Įspūdžiai iš parodos Chicagos meno institute

VIDA KRIŠTOLAITYTE

Francis Bacon yra britų ta
pytojas, 54 metų amžiaus, ku
rio paroda šiomis dienomis vyks
ta Chicagos meno institute. Pa
roda tęsis iki vasario 23 d. Pa-

F. Bacon Tapyba
Iš parodos Chicagos meno institute 

veikslų yra išstatyta daug. Vi
sa salė. Nors keletą kartų pa
rodą apžiūrėjau, bet paveikslų 
nesuskaičiau. Katalogo nebėra 
— išparduotas pradžioj. Pa
klausiau vieno iš parodos sargų, 
kiek paveikslų išstatyta — sa
kė 64. Sargai, tur būt, žino, nes, 
manau, kartais iš nuobodumo

Mėsgaliai su bulvėm ir druska

Tapytojo Bacon fonai yra 
rimti, formalūs, apskaičiuotai 
konstruktuoti, Bet kai pažiūrė
sime į paveikslo centrą, gausi
me milžinišką kontrastą: ten 
tiesiog kunkuliuoja žmogaus 
mėsgaliai. Spalva riebi, kaip 
sliekas. Forma nė geometriška, 
kaip fone, bet amebiška, vešli, 
auganti. Žmogaus kūnui varto
jama spalva yra ružava, žalia, 
balta, raudona — skani kaip 
kiauliena šaltą žiemos vakarą 
kumečiams, su juoda duona, 
karštom bulvėm ir tobulu kie
kiu druskos.

Tačiau ne visos šio tapytojo 
figūros yra tokios, mėsą prime
nančios. Yra žmonių pilkais vei
dais tik jų dantys balti, sodriai 
besijuokiantys. Veidai nutrinti, 
sumozoti, lyg per miglą. Yra 
pora gamtovaizdžių lengvų tra- 
pučių, medeliai virpantys, už jų 
matyt keliu pravažiuojančios 
mažytės mašinos ar žolėj su
kniubęs žmogus. Yra keletas ir

galvų portretų. Tos galvos gu
žuotos, ne tik vaiką, bet ir bai
lesnį velnią gąsdinančios.

Tapytojas ir žiūrovas

Francis Bacon nei vieno žiū
rovo nepaliks drungno ar beša
liško. Žiūrovas jo arba neper
neš arba jo kūriniuose paten
kins savo nerimą. Kai kas, į 
jo kūrinius žiūrėdamas, pasipik
tins, pagalvos “sergantis” daili
ninkas — kiti nuo jo negalės 
atsiplėšti, nes jiems Bacon kal
bės tiesą. Laimingi tie, kurie jo 
nesupranta ir gali pro jo pa
veikslus praeiti, nieko nematy
dami, nes jie, kaip maži vaikai, 
gyvenimo nepapiktinti, arba ak
li tam, kas “negražu”, laimingi 
jie, tik grožį aplink save jaus
dami. Bacon gyvenimu nei pa
sipiktina, nei džiaugiasi — jis 
tik rodo savo darbuose tai, kas 
jam yra realybė.

Žmogus ir blogio problema

Žmogus yra jo realybės cent
ras. Žmogus, kuris yra prira
kintas žemėje, žmogus, kuris 
yra kasdienybė. Pasakiška kas
dienybė. Žmogus, kuris verks
mu šaukia, kai aplink jį kiti 
juokiasi. Tapytojas perduoda 
drobėse popiežių vienatvę, po
piežių, į kuriuos žmonijos dau
guma žiūri kaip į gražius eks
ponatus parodoje. Niekas nesu
pranta jų vienatvės ir jų žmo
giško bejėgiškumo. Nes ir dva
siškis žmogui gali tik parodyti, 
kas yra bloga, bet sunkiau žmo
gų sustabdyti nuo linkimo į blo
gį. Gal todėl Bacon vaizduoja 
juos šaukiančius.

Jis rodo Magdeleną, suklupu
sią, nuogą, pridengtą vyrišku, 
modernišku paltu. Magdelena 
šaukia, vyskupai šaukia, auto
portretai šaukia — bet negirdė
ti balso kaip sapne, šauksmą 
savyje žiūrovas turi pats išgirs
ti. Išgirsti savo šauksmą, tada 
supras ir dailininko šauksmą. 
Jo žmonės yra pasigailėtini, bet 
Bacon jų nesigaili — jis juos 
tik rodo.

Negalima tik ranka numoti

Kaip minėjau anksčiau, ne
galima į šį dailininką tik ranka 
numoti arba nežmoniškai jį gar-

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 
valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050
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TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. na. PR 6-1063 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

F. Bacon Magdalena
Iš parodos Chicagos meno institute

binti. Jo kūriniai kiekvienam 
kajbės kitaip. Reikia panašioje 
įtampoje gyVenti, norint jo kū
rybą suprasti. O kitas ir pana
šius dalykus jausdamas, sakys, 
kad taip negalima tapyti, lyg 
ir atimdamas iš dailininko jo 
individualybę, jį mokydamas 
“kaip reikia kurti”. Tada jau 
nebebus Bacon. Pagal Bacon 
tapyba yra atvėrimas žmogaus 
jausmų, o ne tik iliustravimas 
daiktų. Bacon drįsta gyvenime 
į viską atvirai žiūrėti. Jis viską

mato, viską ir rodo, gal ne vie
ną ir papiktindamas savo mato
ma realybe.

Mes galim nekreipti dėmesio 
į Bacon tapyboje rodomus pa
vidalus, į jo braižą. Mes galim 
nepriimti jo tematikos, 'bet mes 
negalim jo paneigt kaip pajė
gaus dailininko, puikiai valdan
čio paveikslo rėmuose sukurtą 
erdvę, spalvą, kompoziciją. Ne
galim paneigti jo kaip dailinin
ko, su neapsakoma įtampa per
duodančio žipogaus emocijų gylį 
ar tuštumą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzljuota lietuvių jmon8 regis

truota U.S. Depart. of Justice
COSMOS PARCEL EXPRESS, 

Corp
3212 S. Halsted, Chicago 8, III. 
Tel. — CA 5-1804 Ir WA 5-2737.
MARUUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2608 W. 60 St., Chicago 29, IU. 

Tel. — WA 5-2787
Didelis pasirinkimas medžiagų Ir 
visų kitų siuntiniams tinkamų 
prekių žemomis kainomis.
Ved®jai: Edv. ir Vyt. Žukauskai. 
Maisto siuntiniai iš DanljOB, akor
deonai Iš Europos sand., šaldytu
vai, automobiliai ir kitos prekes iš 
Sov. Sąjungos sandelių.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ 
10%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies Ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
3208)4 VVest 05 Street,

Chicago 42, Illinoi” 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330
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BODY SHOP
FRANK DAUKŠA

Turiu prityrusių mechanikų. Da
žau, išlyginu ir atlieku automobi
lių motorų pataisymą. Greitai ir 
sąžiningai. Garažas randasi buv. 
automobilių plovykloje Brighton

4714 So. Talman Avė.

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė.

Chicago 29, Illinois

Sekančios durys už Sinclair 
gazolino stoties 
Tel. 376-2134 
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
It kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 82, III. Tel. YA 7-5980

current dividend on investinent bonus
4%% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokame po 16% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p, p, 

Trečlad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

FRANK’S T.V. & Radio, Ine.
3240 S. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas įvairiausių 
televizijos, radio, stereo aparatų. 
Pardavimas ir taisymas.

Savininkai J. Bendoraitls ir P. Endzelis
Telefonas: CA 5-7252

CIZID’C SE LF□ iVIl OSERVICE

Liquor Store
5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHOHES WA 5-8202

FEBRUARY — VASARIO 13, 14 & 15 D. D.

skaičiuoja.
Tapybos technika

Paveikslai yra dideli, vertika
laus formato, daugumoje apie 
7x5 pėdų. Matyti, kad daili
ninkas dažą dažnai deda ant, 
grynos drobės, nes drobė nebal- i 
ta, o lino spalvos. Dažas, deda- j 
mas ant negruntuotos drobės, 
plonai, sudaro labai trapią, ete
rinę, lengvą nuotaiką. Kai kur 
drobėje formos paliktos visai 
nedažytos. Kitur dažas labai 
plonai, vienodai įsisunkęs į dro
bę, neblizga, bet sudaro aiškų 
rėmą, užnugarį paveikslo cent
rui.

Žiūrint į foną, galima matyti 
ten labai nežymių spalvų penė
jimą. Kartais vieniša linija 
braukiama ant tos plonai dažu 
teptos drobės beveik sausu tep
tuku, gal net su liniuotės pa
galba. Bet tas nežymus skirtu
mas tekstūroje, rodąs dailinin
ko subtilumą, sukelia lengvą 
kontrastą ir neleidžia akiai nuo
bodžiauti.

LIETUVIŲ PREKYBOJE T E R R A 
3237 VVest 63rd St., Chicago 29, III., tel. 434-4660 
Gintaras, puošmena ir brangenybės, lietuviškos knygos ir muzi
kos plokštelės, kristalas, stalo sidabras, japonų ir bavarų por- 
celano servyzai, meniškieji odos dirbiniai ir d. kt.

I I 11T TV AND RADIO SERVICE V I n W I I I • V • DAN LIUTIKAS
Ekspertai Visų Gamybų. GREITAS patarnavimaa ) NAMUS ar 

DIRBTUVĖJE. Garantuotos dalys Ir darbas.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL. PHONE: 471-2446

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. J 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara j 
nuo 12 iki 5 valandos.
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COEUR DE FRANCE Grande Fine 
CHAMPANGNE COGNAC

TRYS DEVYNIOS (999) LITHUANIAN 
TYPE BITTERS

ME1STER BRAND V.S.O.P.
GERMAN BRANDY

Fifth

Fifth

Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth

RICCADONNA IMPORTED VERMOUTH
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

CANADIAN HOST LMPORTED 
BLENDED WHISKY Fifth

POPULAR BRAND OF LMPORTED FRENCH
LIQUEI R Blackberry, Apricot or
Cherry Fifth

ZELLER SCHWARZE KATZ 1961 VINTAGE 
GERMAN WINE Fifth

PIERRE CARTIER 1959 VINTAGE
Sauteriie or Haut Sauteriie

SOUTIIERN COMFORT
100 Proof LIQUEUR

$4.29

$3-98

$4.98
$4.89

$1.39

$3-29

$2-79

$1.29

Fifth $1.79

$3.89



LAIŠKAI IŠ
Mielas Bičiuli,

Prašai Kasiulio, jo parodos 
D’Alessio galerijoj, New Yorke, 
proga, o aš kaip tik galvojau 
rašyti apie Guggenheimo paro
dą. Ką darysi. Ką reiškia Gug- 
genheimas prieš Kasiulį...

Ko gero tu norėsi ir Kasiulio 
ir Guggenheimo. Bet pasigailėk 
manęs. Ne, nepasigailėk. Bet 
jau apie abu tai nerašysiu.

Tu manai, kad aš esu priešų 
fabrikas? Juk su kiekviena kri
tika atsiranda ir priešas.

Žinai, norėčiau, kad Kasiuliui 
pradėtų nesisekti. Gal tada jis 
pajustų pulsuojantį gyvenimą ir 
nustotų piešti buržujiškai ma
sei. Tik tu jam to nepasakyk. 
Jeigu aš netikėčiau jo talentu, 
tai iš viso jo neminėčiau. Bet 
kadangi aš juo neabejoju, tai 
man gaila jo darbo.

Gal jau bus dešimt metų, ar 
daugiau, kaip Kasiulis suradęs

NEW YORKO
vieną formulę, gal labai ir labai 
efektyvią vienu momentu, pil
ną kūrybinės fantazijos ir švel
nios poezijos, bet galop pavar
gusią ne tik su mumis, kurie 
ją žiūrime, bet ir su pačiu dai
lininku. Atrodo, kad jo muzikai 
nebegroja, jo pajacai nebesijuo
kia, jo moterys negyvena, jo 
spalvos bespalvės. Bet kam rei
kia taip daug kritikuoti. Zinai, 
kad Guggenheimas parduoda 50 
Kandinskių? Sako, kad neturi 
kur dėti. Gal būt. Juk ir turi 
daugiau kaip 170 Kandinskio 
paveikslų.

Tad ką besakyti, jeigu ir mū
sų Kasiulis nori daugiau nupieš
ti ir dar daugiau parduoti? Bet 
tai smulkmenos. Kyla tačiau 
vienas, svarbus ir pagrindinis 
klausimas: iki kur Kasiulio for
mulė priimtina yra. Juk kiekvie
na formulė, net meninė, turi 
tam tikrą “priimtinumą” iki 
tam tikro laiko. Bet kas gali 

pasakyti, iki kada? Negalima 
neigti, kad Kasiulio formulė bū
tų mirusi ar neefektyvi. Tačiau 
tai anaiptol nepateisina formu
lės kaipo tokios.

Sakoma, kad miškas neleidžia 
matyti medžio. Turiu prieš sa
ve Kasiulio mišką. Viena marga 
spalva. Viena puiki,, graži, nesi
baigianti dekoracija. Nėra gilu
mos, nei kompozicijos. Vienas 
veidas visiems paveikslams. Vie
na linija visam kūnui. Tik vie
na kita spalva staiga pasirodo 
ar švelnesnė, ar stipresnė, ar 
saldesnė.

Kurgi tad yra tas Kasiulio 
žinomumas ? Kasiulis užvaldė 
publiką savo gracija, savo leng
vumu, savo beproblematika, sa
vo gražia tapyba. Visa tai pa
darė jo tapybą prieinamą vi
siems, net tiems, kurie nieko 
nesuparnta ir nejaučia meno. 
Kasiulis tapo masių tapytojas, 
salonų tapytojas, išnaudojantis 
savo talentą, savo meistrišku

mą ir savo lengvumą bendrai 
publikai prieinama tapyba.

Tačiau negaliu pasakyti, kad 
aš jo nemėgstu. Ir dabar jo li
tografija kabo prieš mane. Aš 
tik norėčiau iš jo daugiau, dau
giau, daugiau... Aš norėčiau, 

kad jam kas atsitiktų, sukrėstų 
jo sielą, sujaudintų jo talentą. 
Tada aš jį dar daugiau mėgčiau. 
Tai tiek šiuo kartu.

Tavo Stasys Goštautas

1964. I. 31.

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. vasario mėn. 15 d. I

IR VĖL NETEKOME RAŠYTOJO
New Yorke mirė Stasys Leskaitis - Ivošiškis

Vasario mėn. 10 d. New Yor
ke mirė nepriklausomos Lietu
vos laikotarpyje plačiau pasi
reiškęs žurnalistas ir romano 
“Spūdai” autorius Stasys Les
kaitis. Velionis buvo gimęs 1902 
m. Krosnagrūdos kaime, Ber
žininkų vaisė., Seinų apskrity
je. Baigęs Marijampolės gim
naziją 1922 m., studijavo teisę 
VDU. Vėliau buvo žurnalų “Vai
ras” ir “Kūryba” redaktorius, 
dirbo “Lietuvos Aido” redakci
joj ir kitur. Literatūros ir teat
ro temomis rašė daugiausia 
“Lietuvos Aide” ir “Vaire”.

1937 m. St. Ivošiškio slapy
vardžiu paskelbė romaną “Spū
dai”, kuriame vaizduoja gilios

lietuviškos provincijos miestelį 
su visa jo kasdienybe, kandžio
mis apkalbomis ir tragiškomis 
jų pasėkomis. Romano stilius 
nesivaikąs jokių prašmatnybių, 
o romano veikėjai pavaizduoti 
su giliu psichologiniu įžvalgu
mu. šitas mirusio rašytojo vei
kalas ir lieka mūsų literatūroje, 
kaip lietuviškos žemės ir lietu
vio žmogaus iškarpa epiniuos 
ir natūraliai sodriuos rėmuos. 
Gaila tik, kad išleidęs šį roma
ną rašytojas beveik nutilo, po
kario metais jau plačiau nebe- 
sireiškė nei kaip laikraštinin
kas, nei kaip grožinės literatu- 
ors prozininkas. K. Z.

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Atsargiai ir pavyzdingai tvarkosi jau 40-ti metai. Nuo 1924 metų Chicago Savings laikosi sveikos investavimo politikos. 

Per 40 savo veiklos metų ji niekad nesustojo mokėjusi dividendus savo taupytojams. Šios bendrovės vadovybė . 
ir šiandien tęsia tą pačią atsargią bet protingą santaupų administravimo politiką.

Dabar laikas pirkti arba statyti gyvenamus namus, 
kol kainos vėl nepradėjo kilti. Per paskutinius porą metų 
kainos žymiai sumažėjo, bet šis sumažėjimas yra tiktai 
laikinas. Žinovai tvirtina, kad ateinančiais metais kainos 
ir vėl pakils. Jos gali būti dar aukštesnės, negu buvo prieš 
porą metų. Chicagos Savings bendrovė gali padėti Jums 
įsigyti naują, gerą ir puikų namą. Viršuje esančiame pa
veiksle matomą namą galite pirkti jau pastatytą arba pa
našų namą galite užsakyti pagal savo planus ir nurody
mus.

Paveiksle matome taupytojus darbo dienomis atvykusius į 
Chicago Savings įstaigą. Toki vaizdai įstaigoj matosi kas
dieną. Žmonės čia ateina įvairiausiais reikalais. Be paprasto 
taupymo Chicagos Savings bendrovė teikia taupytojams 
įvairiausius patarnavimus. Pas mus galima depozituoti 
gautus čekius, apmokėti būtiniausias sąskaitas, įsigyti 
pašto ženklų, taupyti vaikų mokslinimui, senatvei, Kalė
doms, vakacijoms ir kitiems tikslams. Tūkstančiai nau
dojasi šiais patarnavimais Kodėl nepabandot jais pasi
naudoti ir jūs.

CHICAGO SAVINGS & LOAN 
BENDROVE, 43 milijonų dole
rių finansinė įstaiga, namus 
perkantiems ar statantiems 
žmonėms yra pilnai pasiruošu
si duoti morgičių prieinamiau- 

siomis sąlygomis, lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Susido
mėjusius kviečiame atvykti | 
Amerikos Lietuvių sostinės cen
trą — Marųuette Parko apylin
kę į CHICAGO SAVINGS & 
LOAN BENDROVĘ ir susitar
ti dėl paskolos.

V.r-
Chicago Savings bendrovės kasdieninis vaizdas darbo metu

Marųuette Park—Amerikos lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

ILLINOIS GRovehill 6-7575

bendrovė per visus 39 savo gyvavimo metus visuomet yra 
išmokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir niekad 
nėra mokėjusi mažesnius, kaip 3% dividendus, tuo tarpu 
kai daugelis finansinių įstaigų yra mokėjusios tik 2% divi
dendus arba net mažesnius.

Štai nariams teikiamas mūsų pilnas patarnavimas:

KANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday ...........  9:00 A.M.-4:00 P.M.
Wednesday .. Closed Ali Day 
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday ............. 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:00 P.M.

• 'Aitollw Ovb
• Coli* g • Bonui Savings
• Homa Mortgag* Loane
• Homa Improvamant Lotine
• Chrlilmoi Club
• Iniurad Fomlly Savingi
• Notory Fublic Sarvice
• Ali typai of Iniufonco
• Frae community roomi for your •rgonliettoa 

maatingi
• Caih chtcki and poy all fomlly bllli with our 

ipecial monty ordar chacki. No lervico chargo 
to mambari

• U. S. Poitol Stomp Machina Sarvice
• Sali and rcdaam U. S. Bondi
• Two largo fra* porking loti
• Drlva-ln Window
• Sava-by-Moil Kiti
• Travelcn Chccki
• Sofa Dcpoilt Boaci



Clevelando vyry oktetas Nuotrauka V. Pliodžinsko

NEPAMIRŠKIME TO, KO YPAČ REIKIA 
MŪSŲ JAUNIMUI

Clevelando Vyrų okteto pirmosios plokštelės proga

kopti, jaunų, energingų, puikios 
klausos, geros muzikinės atmin
ties, turtingos balsinės medžia
gos ir didžiai dainą mylinčių vy
rų vienetas. Manau, nebus klai
dinga sakyti, kad jie visi, įskai
tant ir naują narį Valdą Zido- 
nj, pakeitusį F. Kaminską, yra 
perėję Čiurlionio ansamblio va
dovo A. Mikulskio griežtą ran
ką. Kai kurie iš jų ir dabar yra 
ansamblio eilėse, šis oktetas, 
nors, palyginti, dar jaunas, ta
čiau jau plačiai žinomas viene
tas, sėkmingai koncertavęs vi
sose didesnėse Š. Amerikos lie
tuvių kolonijose. Chicagoje pir
mą kartą oktetą girdėjome ope
ros choro ruoštame baliuje 
prieš porą metų. Pernai — bi- 
rutininkių baliuje, po to Stu
dentų suvažiavime Morrison 
viešbutyje. Šiais metais vasa
rio 22 d., Jaunimo Centre, pa
kviestas šviesos - Santaros, ok
tetas pirmą kartą Chicagoje iš
pildys pilną koncertinę progra
mą.

tu: savo ir draugų malonumui 
prasilavino akordeonu. Vėliau 
irlok'ėsi smuiku pas V. Šimkų. 
Pajutęs didelį patraukimą prie 
džazo ir pramoginės muzikos, 
ėmėsi jos studijuoti, lygiagre
čiai mokėsi harmonijos pas 
prof. Jakubėną. šalia savo pa
grindinių studijų, grojo E. 
Pakšto orkestre, kur atlikdavo 
instrumentalines aranžiruotes 
ir skambindavo pianinu vaka
rais viename studentų lokale. 
Baigęs inžineriją, persikėlė į 
Clevelandą ir įsijungė į Čiur
lionio ansamblį chormeisteriu.

Tolimesniuose okteto p’anuo
se yra numatyta išleisti ir ant
rąją plokštelę, kuri talpintų 
vien lietuvių liaudies dainas. Ti
kimės ją greitai išvysti.

*

Clevelando Vyrų Oktetas I. 
Užrašė John B. Ralis, Custom 
Recording, Chicago, 111. Virše
lis Vytauto Raulinaičio. Cleve-

KURIS GARSESNIS?

Italų garsusis tenoras Enrikas 
Karuzo keliavo kartą per Texas 
Amerikoje. Bekeliaujant jam su
gedo automobilis. Beieškodamas 
pagalbos, jis užsuko į ūkininko 
kiemą. Susipažindamas su ūkinin
ku, jis prisistatė:

— Aš esu Karužas.
Ūkininkas nustebo. Kiek atsiga

vęs po pirmojo įspūdžio, jis sušu
ko:

— Žmona, vaikai, greit eikit 
čia! Čia štai sėdi Robinzonas Ka
ružas, tas įžymusis žmogus, kuris 
stebuklingai išsigelbėjo po laivo su 
dužimo!

SIUNTINIAI 
I 

LIETUVĄ
Dabar laikas siųsti 

savo artimiesiems dovanas 
VELYKOMS 

ir tik per

Kiekvieno kūrėjo tikslas yra 
kurti ir stengtis, kad visa tai, 
kas sukurta, nepranyktų, neiš
diltų, liktų ilgesniam laikui ne
pamiršta, pasiekiama, matoma, 
girdima. Gyvenant svetimame 
krašte, tos mūsų meno ir kul
tūros išlaikymo pastangos tam
pa įvertintos tik saujelės mū
siškių. Retai kam pasiseka pra
siskverbti į plačiuosius vande
nis. Gal, ne visi to ir siekia. Ne
žiūrint mažos auditorijos, mū
sų rašytojai rašo ir spausdina, 
mūsų dailininkai tapo ir ruošia 
parodas. Taip pat ir muzikai 
stengiasi įamžmti savo atkurtus 
muzikinius veikalus. Tik užra
šytieji į plokšteles jų atliktieji 
kūriniai gali paplisti ir pasiekti 
plačiąją visuomenę. Koncerte 
išgirsti veikalai yra tik to mo
mento išgyvenimas, kuris, be 
abejo, yra žymiai stipresnis ir 
tikresnis, ilgiau prisimenamas, 
bet negali būti atkartotas Ta
čiau plokštelė gali būti klauso
ma, bet kuriuo metu, pagal to 
momento nuotaiką ir pageidavi
mus.

Į visokio amžiaus jaunas širdis

Ir štai neseniai į ‘•visokio am
žiaus jaunų širdžių žmones” 
atėjo pirmoji Clevelando Vyrų 
okteto pramoginės muzikos 
plokštelė. Tai retas ir labai džiu
gus reiškinys mūsuose, parei
kalavęs ypatingai daug ryžto, 
kruopštaus ir įtempto, nesuskai
tomų savaitgalių ir nakties va
landų darbo, stambių finansinių 
išlaidų ir daug rizikos. Visa tai 
atlikta grupelės energingų vy
rų, nuo kasdieninių pareigų at
liekamu laiku, kad mes savo 
savaitgalius galėtume šokti ar 
klausyti savo gimtąja kalba pa
lydimos lengvos šokių muzikos.

Oktete dainuoja: Algirdas 
Gylys, Mindaugas Motiejūnas, 
Mečys Aukštuolis, Džiugas Sta- 
niškis, Fabijonas Kaminskas ir 
Vytautas Raulinaitis. Su šiuo 
sąstatu oktetas įdainavo savo 
pirmąją plokštelę, palydint Her- 
bert Kusber orkestrui. Vadovas 
— Rytas Babickas.

Plokštelė talpina 12 šokių: 
tango, beguine, anglų valsą, ča- 
ča, fokstrotų ir calypso. Vienas 
iš jų — “Paskutinis tango’’ — 
parašytas muz. Jakavičiaus (ga
vusio už jį “Draugo" II-ją pre
miją), yra vienintelis lietuvio 
kompozitoriaus (išskyrus tan
go “Mano mažyte"; šio kūrinio 
kompozitoriaus nepavyko su
rasti).

Pakelkime lietuvišką pramoginę 
muziką

Labai gaila, kad lietuviškasis 
pramoginės muzikos repertua
ras, skiriamas šokiui ar leng
vam pasiklausymui, yra ypatin
gai negausus, kaip ir neegzis
tuojąs. Labai liūdna, kad lietu
viai kompozitoriai, kurių turim 
visą eilę, net nebando į šį mu
zikos žanrą pereiti, ar jį savo 
kompozicijomis praturtinti. Čia 
yra vienas iš tiesiausių ir tik
riausių kelių į mūsų atitolstan- 
tį nuo lietuvybės jaunimą. Jiems 
pramoginė muzika ir šokis uži-

V. VAIDOTAS

ma vieną iš svarbiausių vietų 
pramogų sąraše. Jie žymiai grei
čiau pasisavintų lietuviškas dai
nas ir žodžius, girdėdami juos 
šokio ritme. Kaltinimas, kad 
mūsų pramoginės muzikos atli
kėjai — solistai ar mažesnieji 
ansambliai, kaip kvartetai ar 
oktetai, nesirenka savo reper- 
tuaran lietuviškų pramoginių 
veikalų, yra visai nepateisina
mas. Galim tik džiaugtis ir būt 
dėkingi Clevelando Vyrų okte
tui, kad suteikė galimybės mū
sų jaunimui ir širdimi jauniems 
išgirsti bent žiupsnelį pasauli- 
nų garsiųjų pramoginės muzi
kos veikalų savo gimtąja kal
ba, puikiai sukurtais žodžiais. 
Tai okteto administratoriaus 
Petro Kudukio poetinių talentų 
ryškus pademonstravimas, šiek 
tiek remiantis originalais (pa
vadinimai daugumoj versti), jo 
sukurtos yra sekančios plokšte
lės dainos: “Paskutinis tango”, 
“Aš miškui kalbu”, “Paskutinė 
naktis”, “Be tavęs”, “Kai šir
dis laiminga”f “Vėjelis ir aš”. 
Štai ištraukėlė iš muz. Jakavi
čiaus premijuotojo “Paskutinio 
tango”, kurio žodžius sukūrė P. 
Kudukis:

Nebežavės daugiau manęs
Prie kelio melsvos rugiagėlės 
Ir nebesuoks nakčia laukuos 
Lakštingala meiliai...
Savo lyriniais gabumais pri

sidėjo ir Dalia Staniškienė. Jos 
yra šie kūriniai: “Mūsų meilės 
daina”, “Mėnulio upė” ir “Vie
versys”. Pastarasis jau spėjo 
įgyti daug populiarumo mūsų 
tarpe:

Vieversy, erdvėj mėlyno dan
gaus,

Vieversy, drauge vienišo žmo
gaus,

Skrisk toli aukštai,
Kur dangaus skliautai...

Likusios dvi — Jaunučio Nas- 
vyčio (“Auksinis mėnuo”) ir 
Rimo Vėžio (“Ilijos daina”). Vi
si žodžiai lyriški, romantiški, 
nostalgiški ar žaismingi, tuo 
pačiu tinkamai pritaikyti muzi
kinei frazei ir muzikiniam kir
čiui.

Clevelando Vyrų oktetas ir jo 
repertuaras

Plokštelės viršelis skoningas 
ir efektingas, tai vieno iš ok
teto narių, dailininko Vytauto 
Raulinaičio darbas.

Clevelando Vyrų oktetas, va
dovaujamas Ryto Babicko, dar 
tik penktus metus pradėjęs

Okteto repertuaras gausus ir 
įvairus (44 dainos). Šalia jau 
minėtos šokių muzikos jie mie
lai atlieka ir meistriškai išpildo 
lietuvių liaudies dainas, kariš
kus maršus, operečių arijas, 
dainas iš amerikietiškų muziki
nių pastatymų, o taipgi religi
nės muzikos kompozicijas. Jų 
repertuare yra keletas dainų ir 
iš dabartinių Lietuvių kompozi
torių. Nors ir pasiseka iš ten 
šiek tiek gaidų gauti, retai kas 
patraukia dėmesį savo origina
lumu ir kompozicine struktūra. 
Todėl, tik padarius didelę at
ranką, galima kai ką išsirinkti 
ir įtraukti repertuaran.

Oktetui dainas paruošė ir 
harmonizavo pats Okteto vado
vas Rytas Babickas. Jo harmo
nizacija pasižymi turtingumu, 
akordų pilnumu, turinti moder
nizmo atspalvį; skambesys gau
nasi spalvingas, įvairus ir įdo
mus, tuo pačiu pareikalaująs 
geros klausos dainininkų. R. Ba
bickas su muzika suėjo šeimoje 
ir ją pamilo ( jau iš pat mažų 
dienų. Nuo 7-r;jų metų amžiaus 
pradėjo mokytis pianino pas p. 
Kuprevičienę . (pianisto And
riaus Kuprevičiaus motiną). 
Nepasitenkino vienu instrumen- 

i

lando Vyrų okteto leidinys, 1963 
m. Stereo ar High Fidelity.

Lietuvių Apdraudos Agentūra
įsteigta 1924 m.

K. J. MACKE
INSURANCE CO.

2549 W. 71st St. PR. 6-3140
Apdraudžia namus, baldus, prekes, 

tavernas, automobilius ir kitus įvai
rius vertingus daiktus; asmeniška 
atsakomybę ir gyvybę, tvirtuose ap
draudos jstaiguose.

Kviečiame pasinaudoti mūsų ilgų 
metų patyrimu apdraudos reikaluose.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

3039 S. Halsted St., VI 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštine atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

Vydūno ir k+. giesmės plokštelėje

Plokštelės aplankas, pieštas 
A. Rakštelės

Išleista nauja lietuviška reli
ginių giesmių plokštelė. Vienuo
lika giesmių įgiedojo Tėviškės 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
parapijos mišrus choras, diri
guojamas muz. Jurgio Lampsai- 
čio. Choras šiam uždaviniui ruo
šėsi pusantrų metų. Gražu, kad 
chorą sudaro daugumoj jauni
mas. Giesmės harmonizuotos 
komp. Vlado Jakubėno (jis ir 
vargonais palydėjo) ir muz. Val
terio K. Banaičio. Melodijose 
gausu lietuvių liaudies dainų 
motyvų. Čia yra turėjusi įtakos 
ir viena istorinė aplinkybė: vie
nu metu protestantų puritonai 
draudė lietuvių liaudies dainas 
ir šokius. Liaudis tada savo me
lodijas pritaikė religinę mintį 
turinčioms giesmėms ir kai ką 
tų padarinių turime šioje plokš
telėje. Choras paruoštas rūpes
tingai, giesmės liejasi su dar
niu melodingumu. Plokštelėje 
užfiksuotos giesmės gali būti 
religinė atgaiva visiems krikš
čionims.

Giesmių žodžiai imti iš seno
binių ir naujųjų giesmynų. Pra
dedama didingai religiniu him
nu — Vydūno paruoštu tekstu: 
“Pranaše didis, trokštu aš šir
dingai Tavojo mokslo švento 
išganaus... Kristau,... norim ti
kėti, Tave mylėti, garbint per 
amžius su dangum visu”.

Plokštelėje yra ir antra Vy
dūno paruošta giesmė “Lašelis 
vynuogių”, kur į Dievą kreipia
masi: “Šviesybe Dangiškoji, Ta- 
vyj nakties nėra, Tu meilė Am
žinoji, Tu visame visa”.

Šalia šių dar plokštelėje yra 
keletas vakarinių giesmių, o 
antroji plokštelės pusė daugiau 
skirta mirties, laidotuvių mo
mentams, kur pabrėžiamas žmo
gaus gyvenimo dienų niekingu
mas, kur skausmas lyg rauda 
išsakomas ir kur religine minti
mi nešama paguoda ir viltis: 
“Priete’iai, laba naktis! Liauki
tės jūs verkti!.. Dieve, siela 
siunčiama Tavajai malonei”.

Plokštelę išleido J. Karvelis. 
Kamavo apie pora tūkstančių 
dolerių. Tam giesmių albumui 
aplanką sukūrė dail. Ant. Rūkš
telė. Sudarytas lietuviškais or
namentais puošto namo vaizdas 
su visais 50 choristų. Įvado žo
dį parašęs kun. A. Trakis, ku
rio par. choras įgiedojo plokš
telę. Plokštelė įspūdinga. Už
baigiama lyg tikėjimo triumfo 
giesme, kreipiantis į Dievą, ku
ris sielą gaivina, pasižadant 
“Viešpačiu Tave vadinsiu, prieš 
pasaulį išpažinsiu... Tau vienam 
tepriklausau...” J. Pr.

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sių šukuotojų Vlado Andrijausko 
priežiūroje.

Artistic Beauty Salon 
2711 West 7lst Street 
Telef. HEmlock 6-1098

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. 9 iki 6 v. vak., kitu laiku susitarus.

VANDER WAGEN/Z>
{{Sinclairj 

HEATING J 
<0IL # 

SINCLAIR ALYVA | Į SuperFIame Į
3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

ANGLYS

• ------------------------

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški i valgiai.
Atdara, nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 

valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai 

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet, batų krautuvė) YA 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

CENTRAL PARCEL 
SERVICE, Ine.

Centrinė įstaiga:
220 South Statė Street

Telefonas WA 2-9S54,
skyrius Marąuette Parke

2618 West 63rd Street
Telefonas WA 5-2466

Dabar galite užsakyti per mŪBų įstaigą automobilius, mo
tociklus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus vietinės ga- .
mybos fabrikatus. Pas mus taipogi rasite gausų, tinka
mų siuntimui, prekių ir maisto siun

tinių pasirinkimą.
Užeikite, apžiūrėkite ir įsitikinkite

patys.

Jau 17 metų 
pristatome siuntinius 

į Lietuvą 
VISADA LAIKU!

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪRĄ, IŠMIRKĄS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI * PALTAI
• FORMAI.CS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoje 
"SIMPSON” Companljos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir užsieninių 
medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

JONAS H. AKSYS
664S S. WINCHESTER AVĖ. CHICAGO 36. ILL., TEL. 923-',l73

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo $80 iki... Kostiumai nuo $85 iki..,

........................................ . . . ..............

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUALTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
■....... —. .............................-■....... -į?

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų. 
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara plrmad. Ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč., ir SeStadienlals nuo

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:30 po pietų

J
STABDŽIŲ TAISYMAS 
IR NAUJŲ ĮDĖJIMAS 

(COMPLETE BRAKE SERVICE)

KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS
(BODY & FENDER W0RK)

Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 
mechaniški pataisymai.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu Ir sąži

ningu darbu.

CESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 591h Street Chicago 29. Illlnots

GKovehill 6-7777



Vytautas Kasiulis Tapyba

DONELAITIS CALIFORNIJOS 
UNIVERSITETE

šaižiu prisiminti Mickevičių ir 
Milašių?

Priėjęs prie Donelaičio, A. 
.Rannit visai be reikalo darė 
dažnus atsigręžimus j rusų lite
ratūrą, ir vargu buvo reikalin
ga ilgokas “Metų” ištraukas 
skaityti vertime į rusų kalbą 
(rirodskij vertimas?). Donelai
tis nieko ^endra su rusų kultū
ra neturėjo. Trumpas susitiki
mas Septynerių metų kare su 
rusų armija, įsiveržusią į Mažą
ją Lietuvą, jam taip pat buvo 
skaudus, kaip ir visais laikaiB 
visiems lietuviams; jis buvo 
prievartaujamas bažnyčioje gar
binti rusų šventuosius, o taip 
pat slapstytis miškuose. Nors 
1757. IX. 10 savo pamoksle Do
nelaitis ir minėjo Aleksandrą 
Nevskį, bet rezistenciniu gud
rumu prilygino jį plėšikui.

Minėjimo auditorija buvo 
gausi, perdėm lietuviška, daug 
jaunosios kartos akademinio 
jaunimo. Normaliai reiktų ap
gailestauti, kad auditorijoje 
trūko amerikietiškos publikoB, 
šiuokart gi tuo trūkumų reikia 
džiaugtis.

Kiek teko girdėti, O. Rannit 
ruošiasi šią paskaitą kartoti ir 
kitur. Nei Donelaičio talento 
įvertinimas, nei lietuvių tautos 
interesai nenukentėtų, jei A. 
Rannit nuo šio sumanymo atsi
sakytų, arba jį dar kartą rim
tai pergalvotų.

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. vasario mėn. 15 d. 7
--------------------------— — ............................. - ■ -

Kristijonas Donelaitis, lyg 
vienišas, išdidus kalnas ano me
to literatūrinėse poezijos dyku
mose, praėjus 250 metų nuo jo 
gimimo, buvo paminėtas kitoje 
žemės kamuolio pusėje — Cali- 
fornijos universitete, Los An
geles mieste. Laikę ir nuotolio 
dimensijos didelės, kaip ir Do
nelaičio poetinis talentas, kurį 
jis pats vargu aukščiau vertino 
už savo sugebėjimą dirbti bo- 
rometrus, prižiūrėti sodą ar ge
rinti pievas.

Californijos u-to humanitari
nių mokslų f-to auditorijoje Ya
le universiteto prof. Alek-sis 
Rannit sausio 31 ui skaitė pa
skaitą apie Donelaitį ir jo “Me
tus”, pradžioje paliesdamas pa
čią lietuvių kalbą, liaudies dai
nas ir trumpu žvilgsniu perbėg
damas lietuvių poezijos istori
nį kelią.

A. Rannit, Lietuvą pamilęs 
estas, lietuviškuosius rūpesčius 
yra padaręs savųjų rūpesčių da
limi ir daug pasitarnavęs lietu
vių kultūrai, ypač supažindinda
mas su ja svetimuosius. Ir šio
je paskaitoje jis pademonstra
vo plačią erudiciją, daugelio

kalbų mokėjimą ir suaugimą bu 
lietuviškuoju pasauliu. Tik gai
la, kad šiuokart, ypač, kad pa
skaita buvo daugiau informaci
nio, o ne problematinio charak
terio, Rannit’o kai kurie temos 
vystymo momentai kelia gan 
stiprių abejojimų.

Ta pačia proga tenka pada
ryti dar porą pastabų:

1. Mūsų jaunieji mokslininkai 
turėtų žinoti, kad ypač oficia
liomis progomis asmens titula
vimas neturimu moksliniu titu
lu akademinį orumą ne pakelia, 
o žemina.

Ar ne reikšmingiau būtų bu
vę paryškinti baltų kalbų vietą 
indoeuropiečių kalbų šeimoje, 
vietoje priminus niekieno nepa
grįstą jų “proto - slavic origin” ? 
Lietuvių kalbos giminingumas 
su sanskrito kalba ir jos reikš
mė lyginamajai kalbotyrai infor
macine prasme yra daug įdo
mesni faktai, negu teigimas, jog 
lietuvių kalba yra buvusi pa
veikta stiprios slavų įtakos. Tai
gi, jau paskaitos pradžioje jau
tėsi kažkokia tendencija lietu
vius pririšti prie slaviškojo pa
saulio.

Iš visų lietuvių poetų, lietu
vių poezijos apžvalgoje, prele
gentas labiausia išryškino Jur
gį Baltrušaitį. Čia vėl stiprus 
akcentavimas jo atiduotos duok
lės rusų literatūrai. Ar nebūtų 
buvę naudinga kartu su Baltru-

2. Malonus faktas, kad Cali
fornijos u-te pradėta dėstyti 
lietuvių kalba. Californijos lie
tuvių garbė reikalauja to dėsty
mo egzistenciją užtikrinti ilgam 
laikui. Netenka abejoti, kad, 
įvesdama lietuvių kalbą, u-to 
vadovybė turėjo tartis su ati
tinkamais asmenimis. Ir, deja, 
parodytas stiprus nesiorientavi- 
mas lietuviškuose reikaluose ne 
tiek dėl to, kad sutikta būti sla
vų skyriaus globoje, bet kad 
pritarta lietuvių kalbos įrikia- 
vimui į slavų kalbų šeimą. Uni
versiteto paskaitų tvarkarašty
je lietuvių kalba atžymėta kaip 
viena iš slavų kalbų. Tokia nuo
laida ne tik pažeidžiama moks
linė tiesa, bet ir sukuriamas 
precedentas, galįs ateityje tu
rėti nemalonių net politinių 
implikacijų. Dalyv.

• Simpoziumas moderniosios 
poezijos temomis. Vasario mėn. 
22 d. 7 vai. vak. ateitininkų me
no draugija “Šatrija” Draugo 
redakcijos patalpose rengia Ju
lijos Švabaitės knygos “Vynuo
gės ir kaktusai” pristatymą ir 
pokalbį apie moderniąją poezi
ją. Kazys Bradūnas aptars nau
jąją J. švabaitės knygą ir mo- 
deruos vakaro pašnekesį, kuria
me dalyvaus St. Pilka, L. Tu- 
mosaitė, K. Keblys ir P. Vaiš
vila. Pokalbis įvairuos tarp mo
derniosios poezijos šiandieninės 
raidos ir jos kontakto su pra
eities tradicija, bus diskutuoja
ma religinės temos vieta mo
dernioje poezijoje bei lietuviš
kosios nūdieninės poezijos ir 
skaitytojo santykis. Aktorė E. 
Blandytė skaitys Julijos Švabai
tės kūrybą. Knygos pristaty- 
man ir simpoziuman kivečiami 
visi, poezijos problemomis be
sidomintieji.

' “ •
• SandTos čipkienės paroda 

šiandien 7 vai. 30 min. vak. ati
daroma Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje. Sandra Čipkienė pri
klauso *kūrybingam ir gausiam 
mūšų dailininkų Freiburgo mo
kyklos spiečiui. Dailininkė nuo 
atvykimo Amerikon 1949 m. vi
są laiką gyvena Baltimorėje.. 
Yra suruošusi keliais atvejais 
savo tapybos darbų parodas lie
tuvių ir amerikiečių visuomenei 
Baltimorėje ir New Yorke. Chi
cagoje jos paroda įvyksta pir
mą kartą. Parodą Čiurlionio ga
lerijoje rengia jūrų skautijoB 
korporacija Gintaras.

• Juozo Grušo novelė tarp
tautiniame žurnale. Juozo Gru
šo novelė "Kelionė bu kliūtimis” 
bus išspausdinta artimiausiame 
Short Story Intemational nu
meryje. Redaktoriai ją paėmė 
iš Selected Lithuanian Short 
Stories, lietuvių beletristų rin
kinio angliškai. Short Stories 
Intemational eina kas mėnesį 
kišeninės knygos formato. Lei

dinyje spausdinamos įvairių 
tautų novelės

• Dail. Vidos Krištolaitytės 
tryš tapyjos darbai priimti į 
Chicagos meno instituto “Sales 
and Rentai” ga eriją. šiai Chi
cagos meno instituto galerijai 
kiekvienų metų pradžioje ir ru
deniop speciali jury komisija at
renka pristatytus dailininkų 
darbus. Kiekvienas dailininkas 
gali pristatyti po tris savo ta
pimus. Iš jų komisija šį tą pa
sirenka arba visai atmeta. At
ranka yra labai griežta, ir ga- 
lerijon patekti nėra lengva. Šio-i 
mis dienomis mūsų jaunos dai
lininkės VidoB Krištolaitytės ga- 
lerijon priėmė visus tris prista
tytus darbus. Tai džiugus mūsų 
dailininkės laimėjimas.

• Maskvoje K. Donelaitį pa
vertė “kovotoju už taiką". Sau
sio 26 d. K. Donelaičio 250-sios 
gimimo metinės paminėtos 
Maskvos Sąjungų namų Kolo
nų salėje. Sukaktuvinį vakarą 
surengė Sovietų S-gos ir Lietu
vos rašytojų s-gos ir sovietinis 
vad. Taikos gynimo komitetas. 
Prezidiuman buvo pakviesti so
vietiniai rašytojai, paskirų res
publikų literatūros ir meno vei
kėjai, vienintelis sovietinis val
džios atstovas — Kultūros mi
nistro pirmasis pavaduot. A. 
Kuznecovas ir keli svečiai iš Lie
tuvos — režiminis kultūros mi
nistras J. Banaitis, “atstovas” 
prie Soivetų S-gos Min. Tarybos 
K. Gabdankas, “Komunisto” 
vyr. red. V. Niunka, du LKP 
CK pareigūnai L. Šepetys ir A. 
Laurinčiukas.

Į minėjimą buvo deleguoti 
Lietuvos rašytojai: E. Mieželai
tis, T. Tilvytis, J. Marcinkevi 
čius, V. Reimeris, A. Maldonis, 
V. MozuriūnaB, J. Vaičiūnaitė, 
A. Drilinga ir V. Šimkus.

Kad Donelaitis naudojamas 
grynai komunistinei propagan
dai, bolševikinio stiliaus kovai 
“už taiką”, liudija Sovietų S-

gos rašytojų s-goB valdybos 
sekr. A. Surkovo kalba. Jis tei
gė, kad Pasaulinė taikos taryba 
įtraukusi Donelaitį į skaičių tų, 
kurie “padeda tautų savitarpio 
supratimui, draugiškiems ry
šiams, stiprina paBau inį taikos 
šalininkų judėjimą, kovojant už 
taiką”. Minėjime dar kalbėjo E. 
Mieželaitis ir kelių respublikų 
rašytojų atstovai, surengtas li
teratūros - muzikos - dainų va
karas - koncertas.

garbi į taip dar netolimą mūsų 
tautinio atgimimo praeitį, turime 
įsipareigoti tinkamai suprasti ir 
įvertinti ano meto tautos vadus, jų 
■minčių ir veiklos motyvus, eigą ir 
padarinius. Tuo pačiu būdu supra
sime ir įvertinsime jų asmens di
dybę ir autoritetą. Suprasime ir gi
liai įsisąmoninsime, kad paskira 
asmenybė tautos istorijoje suvai
dina lemiamą vaidmenį, kai savo 
protu, jausmais ir darbais sukau
pia pasąmoninį milijonų tautiečių 
lūkestį, žadina, provokuoja ir orga 
nizuoja kolektyvinę mintį bei va
lią,, pagaliau — įtaigoja veiksmą.

V. Cižiūnas (Iš “Varpo” 1959 
m. Nr. 3-4)

ŽVILGSNIS Į TAUTINI 
ATGIMIMĄ

Žvelgdami su nuostaba ir pa

-L F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

»
 4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

Fl LMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMftNIENE

Kėlimasis iš Meksikos į JAV
Filme “Kingą of the Sun” pa

sakojama apie mapiečius, kurie 
gyveno prieš tūkstančius metų 
krašte, dabar vadinamame Mek
sika. Jie buvo taip kultūringi, 
kad pažinojo aukštąją matema
tikos sistemą, sukūrė taip tiks
lų kalendorių, kaip ir šiandie
ninis, tiesė keliuB, statė aukš
čiausias maldyklas bei pirami
des savo dievams.

Grupė majiečių indėnų su sa
vo karaliumi Balam (George 
Chakiris), priešų išvaryti iš sa
vo namų Chichen - Itza, atplau
kė į naują kraštą — šiaurės 
Ameriką. Jie pagavo Amerikos 
indėnų vadą Juodąjį Erelį — 
Black Eag e (Yul Brynner). 
Kaip paprastai filme, susidaro 
"meilės trikampis”, • pasimaišius 
majiečių gražuolėj (Šhirley An- 
ne Ficld). Daug kovojama, kol 
pasimokoma vienų iš kitų ir 
pradedama gyventi taikoje.

Filmas spalvotas, norėta pa
statyti didingai. Tačiau tieBiog 
nesuprantama, kad sutraukus 
tiek daug talentų (šalia suminė
tų žymių žvaigždžių dar vaidina 
Richard Basehart — aukštasis 
kunigas ir Lco Gordon — klas
tingas puolėjas), jlėšų ir kelio
nių į originalias vietoves — te
gauti gana menki rezultatai. Fil

me daug žiaurumų pradžioje ir 
pabaigoje, dialogai — ilgi bei 
nuobodūs ir visiškai nėra to, ko 
publika tikisi, eidama pažiūrėti 
tokio filmo. Tinka suaugusiems 
ir jaunuoliams.

Vargas su... dviem žmonom
Vienas profesorius neseniai 

spaudoje skelbė, kad, kai kurį 
laiką įtemptai padirbėjus, jis 
tyčia ieško sentimentalaus fil
mo, kad bežiūrint galėtų kartu 
su moterimis išsiverkti. Esą tai 
įtampai atpalaiduoti taip pat 
veikia ir juokingi filmai. Vienas 
tokių yra “Movė Over, Darling”. 
Ir blogiausiai nusiteikęs asmuo 
turės prapliupti juoku ir leng
vai pailsėti.

Turinys — nieko naujo. Tai 
jau trečiu kartu perdirbtas fil
mas. 1940 m. vadinosi “My Fa
vorite Wife’’ su Irene Dunne ir 
Cary Grant. 1962 m. prieš pat 
savo mirtį Marilyn Monroe nie
kad neužbaigė to filmo vardu 
“Something’s Got to Give”. Da
bar buvo pritaikyta Doris Day, 
kuri griežtai atsisakė pakartoti 
M. Monore maudymosi sceną. 
Vietoje jos buvo sukurta viena 
juokingiausių scenų — D. Day 
“išprausimas”, važiuojant jai 
atvirame (covertible) Chryslery

per modernišką, automatišką 
mašinų plovimo procesą.

Filmas, aplenkęs Chicagos 
miesto centrą, yra rodomas kai
myniniuose teatruose su didžiu
liu pasisekimu.

Spalvotoji komedija plačiaja
me ekrane pasakoja apie jauną 
žmoną (Doris Day), kuri, po 
lėktuvo katastrofos Pacifike, 
buvo laikoma žuvusia. Po pen- 
kerių metų, vyrui (James Gar- 
ner) vedant antrąją žmoną 
(Polly Bergen) ir dar nenuvy- 
kus povestuvinėn kelionėn į 
Monterey, atsiranda “mirusio
ji”. Pasirodo, ji atsidūrė negy
venamoje saloje su atletu 
(Chuck Connors), kuris vadina 
ją Iieva, o ji jį Adomu. “Bet 
nieko neatsitiko”, '—- įtikinėja 
vyrą D. Day, pati pavydėdama 
jo antrosios žmonos ir norėda
ma suardyti tas vedybas. Su 
anytos (Thelma Ritter) pagalba 
vyro “bigamystė” išsprendžia
ma taip, kad dvi mergytės at
gauna savo motiną.

D. Day, toji vadinamoji 40 m. 
"jaunuolė” (teenager), yra tik
ra atrakcija. Ji ne tik įdomi, 
natūrali ir vispusiška aktorė, 
bet ir dainininkė. J. Garner jau, 
ne pirmame su ja filme yra 
stiprus partneris — labai kome
dijoje natūralus. Veteranė T. 
Ritter ir palyginant neseniai at
rastas talentas P. Bergen papil
do stiprų komedijos aktorių są
statą. Tik suaugusiems bei su- 
brendusiems.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP?j
(Licensed by Vnesposyltorg USSR)

Labai patikima ir vadovaujanti firma Jungti
nėse Valstybėse, turinti daug patyrimo siunčiant 
dovanų siuntinius į visas USSR dalis. Tūkstančiai 
klijentų patenkinti. Visi siuntiniai apdrausti. Ga
vėjas nieko nemoka. Skyriai svarbesniuose mies
tuose. Visi mūsų skyriai turi sandėliuose pasirink
tinai aukštos kokybės prekių dovanoms žemomis 
kainomis. Dėl nemokamų informacijų ir kainoraščių 
susižinokite su bet kuriuo mūsų skyrium.

Jūs taip pat per mus galite užsakyti savo gimi
nėms ir draugams daiktus, gamintus Sovietų Sąjun
goje, kaip tai: automobilius, šaldytuvus, televizijos 
aparatus siuvamas mašinas ir t.t. Jūs čia apmokate 
pilną dovanos kainą. Pristatymas garantuotas.

Dėl pilnų informacijų rašykite ar skambinkite 
vyriausiai įstaigai —

45 West 45th Street, Room 1101 
New York 36, N. Y.
Telefonas CI 5-7905

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME 1

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 i st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
I4I0 S. 50fh Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PRIMENAME, KAI) ŠIAIS MITAIS VELYKOS YRA LABAI 
ANKSTI, TODĖL DAROME

Velykinį Išpardavimą 
kad galėtumėt dar suspėti pasiųsti dovanas savo artimiesiems 

Pirksife nebrangiai ir dar gausite švenčių dovaną.
Stein. Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
Ir kostiumams shmttnrul artimiesiems Į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, "needlepoint" ir kitų.

STEIN TEXT1LE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7 3737
Jefferson St, Cbernin’B aikštėje.

Atdara kasdien Įskaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. iki 5:30 vak. 
Pirmadieniais uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms ui kampo | šiauru

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ, CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003

I

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS CEUNYčIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834
2443 VVEST 63rd STREET

TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

— CEdarcrest 3-6335 
blokas nuo kapinių
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Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.
Redaguoja Audrone Valaitytė ir Laima Poskočimaitč

Medžgiaga siųsti: 6641 S. Maplewood Avė., Chicago 29. Iii.

“STUDENTŲ GAIRIŲ” 
REDAKCIJAI

L. S. S. centro valdybos pasitarimas, 
su ideologinėmis organizacijomis

Paskutiniame STUDENTŲ 
GAIRIŲ numeryje (š. m. sau
sio m. Nr. 41) įžanginiame 
straipsnyje yra paliestas ir šitas 
AKADEMINIŲ PROŠVAISČIŲ 
puslapis: “Audronė Valaitytė, 
kuri yra vienintelė iš Chicagos, 
Draugo laikraščio skyriuje re
daguoja AKADEMINES PROŠ
VAISTES. Jos darbas yra su
rinkti studentus liečiančias ži
nias ir pateikti jas DRAUGO 
kultūrinio skyriaus redaktoriui; 
klausymas: ar apsimoka stu
dentų Sąjungai turėti tokį sky
lių, kurio redagavime studentai 
turi per mažai balso?’’

Man nežinoma, kaip anksčiau 
yra buvę, bet šiuo metu, kai tą 
skyrių tenka man redaguoti, tai 
nei iš dienraščio pusės, nei iš 
kultūrinio skyr. redaktoriaus ne
turėjome jokių trukdymų ir tu
rime pilnų pilniausią balsą ir 
AKADEMINES PROŠVAISTES 
galime tvarkyti taip, kaip mes 
sugebame ir kaip mums patin
ka. Gal tik nemokame savo bal
so ryškiau ištarti, nes neturime 
įgudimo ir praktikos. Jei kam 
nors nepatinka AKADEMINES 
PROŠVAISTES, tekaltina to 
skyriaus redakciją, bet ne tuos, 
kurie nėra kalti.

Kai kam atrodo, kad AKA
DEMINES PROŠVAISTES ga
lėtų pasirodyti dažniau negu 
kartą į mėnesį. Šis reikalas bū
tų tikrai vertas pasvarstyti. Jei 
studentų gyvenimą ar studen
tams rūpimas problemas kelian
čių straipsnių gautume daugiau 
negu dabar, tai tada galėtume 
ir su dienraščio redakcija tar
tis ir prašyti padažninti šį sky
rių. Tačiau, kaip praktika rodo, 
tų žinių neturėjome per daug. 
Tenka rašyti po keletą laiškų, 
pakartotinai skambinti telefo
nais, prašant žinių ir nuotraukų 
iš studentų gyvenimo, o atsa
kymai taip retai sulaukiami.

Ten pat “Studentų Gairėse” 
prikišama, kad “valdybos nusi
vylimas — tai lietuviškoji spau
da, kuri dėl nežinomų priežas
čių neperduoda savo laikraščiuo
se visas Sąjungą ir studentus 
liečiančias žinias”. Labai lengva 
pakaltinti kitus, tik ne save. Ste
bėkime, ar patys studentai ar 
valdybų nariai siunčia laikraš
čiams žinias apie savo veiklą, 
ar tik laukia, kad laikraščiai 
patys siųstų korespondentus į 
studentų susirinkimus, posė
džius, suvažiavimus.

Būtų labai gera, jei kiekvie
nas L. S. S-gos skyrius turėtų 
bent vieną korespondentą, ku
ris laiku ir tiksliai informuotų 
STUDENTŲ GAIRES, AKADE
MINES PROŠVAISTES ir kitą 
liet, spaudą apie studentų veik
lą bei atskirų Sąjungos narių 
darbus. Nelaukime, kad vyres
nieji ieškotų žinių apie mus, 
studentus. Patys rašykime ir 
patys informuokime visus per 
spaudą. Jeigu lietuviškieji laik
raščiai atsisakytų dėti mūsų 
siunčiamas žinias ar straips
nius, tada galėtume konkrečiai 
jiems priekaištauti, bet pirma 
turime patys rašyti, siųsti ir 
paraginti spaudą, kad ji mūsų 
medžiagą talpintų.

Iš kitos pusės patys mūsų 
studentų leidiniai bei jų redak
cijos, užuot kartais be jokio 
pagrindo priekaištavę kitiems, 
turėtų būti akylesni skelbiamos 
medžiagos atžvilgiu. Sakysim, 

ir tame pačiame pastarajame 
“Studentų Gairių” š. m. sausio 
mėn. numeryje kažkoks bendra
darbis ar bendradarbė D. K. 
skelbia “savo” eilėraštį “Kalnų 
saulėtekis”. Gi eilėraštis tikru
moje yra žinomojo mūsų poeto 
V. Mykolaičio - Putino, žodis 
žodin nurašytas iš jo raštų ir 
atiduotas “Studentų Gairių” re
dakcijai. (2iūr. “Lietuvių poezi
jos antologija”, 450 psl., 1951 
m., Chicago.) šitokiais atvejais 
ir pasirodome viešai, kaip mes 
“puikiai žinome” lietuvių lite
ratūrą.

Audronė Valaitytė

URBANOS ŽINIOS
Urbanos L. S. S. skyriaus val

dyba pasikeitė, nes trys nariai 
nesugrįžo atgal į universitetą. 
Dabartinę valdybą sudaro: Alf
redas Kiemaitis — pirmininkas, 
Dalia Ažubalytė — sekretorė, 
Ramunė Gavelytė — sekretorė, 
Liudas Volodka — iždininkas, 
Liucijus Plėnys — soc. reikalų 
vedėjas ir Algis Karsas — spor
to vadovas.

A. S. S. Urbanos skyrius ren
gia Vasario 16 minėjimą vi
siems Urbanos lietuviams va
sario 16 d. 4 v. p. p. Programoj 
bus įdomi paskaita, meninė da
lis ir parodėlė: Po programos 
bus bendri pietūs.

Pereitą semestrą mokslo laips 
nius Urbanoje gavo sekantieji 
studentai:

Algis Tirva — magistro inži
nerijoj,

Gražina Budrytė — bakalau- 
reato psichologijoj,

Giedrė Stasiškytė — baka- 
laureatą politikos moksle.

*) žodžiai paimti iš žiemos sto
vykloje sukurtos dainos.

Linksma ir jauku buvo studentų ateitininkų vakare — blynų baliuje 
New Yorke.

Viena slidininkų ekipa skautų akademikų žiemos stovykloje. Nuotr. Jono Tamulaičio

Sutikau tave Caberfae pusny'
Atsiminimai iš Akademinio skautų sąjūdžio žiemos stovyklos

Norėdami atitrūkti nuo triukš 
mingos miesto aplinkos ir niū
rių universiteto pastatų, akade
mikai skautai laike ilgesnių 
švenčių atostogų suruošė tradi
cinę žiemos stovyklą gražioj 
Caberfae, Mich., vietovėje. Apy
linkė kalnuota, apaugusi eglai
tėmis ir plikšakiais medžiais, 
nubaltintais puriu sniegu. Kal
nuose įrengti slidinėjimo lau
kai, prie kurių yra patogūs mo
teliai ir jaukios užeigos. Į šią 
sniegu padengtą gamtą suva
žiavo daug akademikų skautų 
ir jų svečių, pilnų geros nuotai
kos ir pasiryžusių gerai paspor
tuoti.

Rytą stovyklautojai sukilę 
skuba per lauką į valgyklą pus
ryčiauti, šaltas oras greit iš
blaško nakties snaudulius. Kaip 
smagu, tik išėjus pro duris, 
įbristi į šviežiai pūkinį sniegą 
ir pajusti šaltą, gaivinantį vė
ją! Valgykloje vietų buvo ma
žiau negu valgytojų, todėl vyk- ■ 
davo lenktyniavimas dėl pirmes- 
nio puoduko kavos. Papusryčia
vę slidinėtojai grupelėmis vyks
ta į laukus išmėginti savo suge
bėjimų sporte. Drąsieji ir la
biau patyrę kopia į aukštus kal
nus, mažiau patyrę mėgina lai
mę, leisdamiesi nuo mažesnių. 
Slidinėjant dažnai įvyksta ir ne
išvengiamų netikėtumų. Vieniem

tenka “pamyluoti” pasimaišiu
sią pušį, kitiems įsmigti į snie
go pusnį, vėl kitiems, nerangiai 
susipainiojus tarp savų slidžių, 
baigti kelionę nuo kalno* atsisė
dus ant užpakalio. Pavakariu 
slidinėtojai pavargę, bet pilni 
įspūdžių, vėl grįžta į stovyklą 
ir renkasi pietums. Valgykla 
prisipildo alkanų stovyklautojų, 
maišosi kalbos, indų skambėji
mas ir automato muzikos gar
sai, sukeldami bendrą nuotai
kingą ūžesį.

Vakarais vykdavo linksmalai- 
kis. Kiekvienam vakarui buvo 
paruošta kitokia programa. Vie
ną vakarą kartu stovyklavę 
“Antrojo kaimo” aktoriai suvai
dino keletą škicų iš lietuviško 
gyvenimo, kitą vėl vakarą Ri
mas Vėžys skaitė savo humo
ristinį kūr inį, aiškindamas, kaip 
galima dabartiniam lietuviui 
studentui tarpti nekonformistu 
savųjų tarpe. Vėl trečią vaka
rą Rimas Griškelis palinksmino 
visus su kupletais, taikliai pa
liesdamas kiekvieną stovyklau
jantį akademiką skautą. Po pro
gramos vykdavo bendros dai
nos ir šokiai.

Naujųjų Metų išvakarėse sto
vyklautojai susirinko į paruoš
tą salę. Visus gaubė skaidri nuo
taika ir šeimyniška aplinka 
tarp senų ir stovykloje naujai 
surastų draugų. Nauji Metai 
buvo sutikti be balinių suknelių 
ir tamsių kostiumų, tik su spor
tiniais rūbais, tačiau, kaip visur 
priimta, su šampanu ir linkėji
mais. Šiam vakarui buvo ati
tinkama programa, kurią atli
ko “Antrojo kaimo” aktoriai, 
papildyti iš pačių stovyklauto
jų. Programoje buvo interpre
tuotos atskiros akimirkos iš mū
sų gyvenimo, kas sukėlė skam
baus juoko ir sudarė linksmą 
nuotaiką.

Tačiau Naujų Metų dieną 
stovyklos ūpas visai pasikeitė. 
Tai buvo į namus skirstymosi 
diena. Baigėsi malonios stovyk
lavimo dienos, visi skuba, ren
giasi kelionei, atsisveikina drau
gus. Nenoriai grįžtam į namus, 
bet su stipria viltimi kitais me
tais vėl pasimatyti žiemos sto
vykloje.

Į stovyklą buvo suvažiavusių 
daugiau kaip šimtas keturiasde
šimt akademikų skautų ir jų 
svečių iš įvairių krašto vietų. 
Stovyklos vadovybė turėjo ne-

NEW YORKO STUDENTŲ ATEITININKŲ VAKARAS
Studentų ateitininkų New 

Yorko draugovės blynų balius - 
šokiai įvyko sausio 25 d. Ap
reiškimo parapijos salėje, Bro- 
oklyne, New Yorke. Parengimas 
praėjo su dideliu pasisekimu, 
gausiai dalyvaujant sendrau
giams, studentams bei mokslei
viams.

Prie mažų staliukų, apšviestų 
žvakių šviesa, besigardžiuojant 
skaniais blynais, o vėliau bešo
kant prie puikios p. Starolio or
kestro muzikos, vakaras vi
siems praėjo labai geroje nuo
taikoje.

Laike šokių buvo ir maža 

lengvą darbą, rikiuojant tokią 
gausybę stovyklinių reikalų. 
Vadovų darbą dar labiau pasun
kino ta aplinkybė, kad daug at
vyko stovyklauti iš anksto ne
užsiregistravusių. Keliais atve
jais tad ir buvo galima pastebė
ti silpnoką stovyklos organizuo
tumą. Ir tik dėl atskirų pareigū
nų ankstyvesnio patyrimo sto
vykla, palyginti, neblogai pra
ėjo.

Stovyklos vadovybę sudarė: 
fil. Viktoras Petrauskas — rei
kalų vedėjas, senj. Saulius Grėb-

Urbanos lietuvių studentų tautinių šokių grupė. Pirmoje eilėje iš 
kairės: L. Smaižytė, R. Kviklytė, A. Tričys, D. Pociūtė ir R. Ry- 
gertaitė. Antroje eilėje iš kaires: D. Ažubalytė, R. Gavelytė, L. Keru- 
lytė ir G. Geniotytė. Trečioje eilėje: S. Račkauskas, A. šlapkauskas, 
R. Burneikis, R. Liaugminas, L. Plėnys, A. Kleinaitis — grupės 
vadovas, L. Volodka ir R. Račkauskas.

Nuotrauka Eriko Meškausko

L. S. S. Toronto skyriaus studijų 
dienos

Vasario mėn. 1 ir 2 dieno
mis Toronte buvo surengtos 
pirmą kartą studijų dienos Ka
nados liet, studentams. Inicia
tyvos ėmėsi dabartinė Toronto 
Liet. stud. sąjungos valdyba. 
Tikslas šių studijų dienų buvo 
suburti Toronto, Hamiltono ir 
Montrealio studentiją ir suar
tinti Kanados studentus su JAV 
studentais. Taip pat valdyba 
norėjo, kad studentai naudotų
si šia proga bendrai pasvarsty
ti prelegentų temas.

Pirmąją paskaitą skaitė ped. 
A. Rinkūnas: “Kas yra lietu
vis?” Asmens lietuviškumas 
priklauso: nuo kilmės, kalbos, 
dvasinio - kultūrinio palikimo, 
aplinkos. Lietuvio charakterio 
ypatybės yra kuklumas, vaišin- 

programėlė, kurią išpildė stu
dentės iš Baltimorės: Birutė 
Bogutaitė, Elena Kudirkaitė ir 
Dana Pukelytė, padainuodamos 
tautiškų ir populiarių amerikie
tiškų dainų, išverstų lietuvių 
kalbon. Vidutis Karaminas gra
žiai pagrojo akordeonu solo, o 
Vėliau juo pritarė visiems, be
dainuojant lietuviškas dainas.

Vakaro metu įvyko ir pinigi
nė loterija Lietuvių Fondui pa
remti, kurioje laimėtoju išėjo 
prof. Simas Sužiedėlis, savo lai
mėjimą maloniai paskirda as 
to paties Lietuvių Fondo nau
dai. (k.)

Š. m. sausio 18 d. susirinkusi 
L. S. S. centro valdyba ir ideo
loginių organizacijų centro val
dybų atstovai turėjo pasitarimą 
Jaunimo Centre, Chicagoje. Da
lyvavo: A. Zapareckas, A. Bub- 
lys, P. Kaufmanas, V. Mišelis, 
D. Petrelis, G. Belskus, G. Ged
vilą, J. šalčius, Karaliūnas, V. 
Demereckis ir A. Valaitytė. 
Svarstė ir diskutavo šiuos klau
simus :

1) Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas Washingtone nu
matytas ruošti kartu su Altu 
birželio pabaigoje. Suvažiavime 
bus iškeltos ir svarstomos da
bartinės lietuvių jaunimo prob
lemos.

2) “Lituanus" dešimtmetį mi
nint, gegužės mėnesyje bus da
romas vajus. Jį tvarkys Det
roito skyrius. Chicagos L. S. S. 
skyriui su ideologinių organiza
cijų pagalba yra pavesta su
ruošti balių Chicagoje paremti 
“Lituanus” ir bendrai jaunimo 
spaudą.

3) Norint turėti didesnį L. S. 
S. narių skaičių, reikia daugiau 

liūnas — stovyklos viršininkas, 
senj. Vytautas Demereckis — 
registracijos vedėjas ir iždinin
kas, senj. Rimas Griškelis — 
programos vedėjas, tn. Dana 
Kriščiūnaitė — ASD komen
dante ir senj. Pranas Mašiotas 
— Korp! Vytis komendantas.

Danguolė Markutė

gumas, individualizmas. Taip 
pat palinkimas į intelektualiz
mą atitraukia lietuvį nuo prak
tiškos veiklos. O šitai reikėtų 
suprasti — mes daug šnekame, 
bet mažai darome, šie klausi
mai sukėlė energingas diskusi
jas.

Dr. I. Gražytė iš Montrealio 
kalbėjo tema: “Lietuvių ir ka
nadiečių kultūrinio charakterio 
palyginimas”. Kanados inteli
gentija žiūri į mus kaip į per 
daug užsidariusius, viską per- 
dedančius, nežinančius, kada su
stoti ir perdaug tautiškus. Lie
tuviai reikalauja iš savo kultū
ros “minimumo”, o ne “maksi
mumo”. Taigi mes darome klai
dą, reikalaudami iš savo kultū
rininkų tik minimumo. Mes ger
biame lietuvį, kuris rašo lietu- 

Pora veidų iš studentų ateitininkų vakaro New Yorke: kairėje — 
V. Karaminas išpildo muzikinę programą, dešinėje — Rimas Aje- 
deika, draugovės vicepirmininkas.

remtis ideologinėmis organiza
cijomis ir glaudžiai su jomis 
bendradarbiauti. Buvo pasiūly
ta, kad kiekviena ideologinė or
ganizacija prisiųstų savo narių 
sąrašus ir tuo būdu L. S. S. ga
lėtų susidaryti pilną liet, stu
dentų kartoteką.

4) Iškeltas Chicagos L. 
skyriaus klausimas: Rytai atsi
gavo, laukiama ir Chicagos!

5) Ideologinių stud .organiza
cijų veiklos pranešimus dažniaiu 
ske.bti L. S. S. spaudoje, bū
tent, “Studentų Gairėse” ir 
“Akademinėse Prošvaistėse”. 
Studentų ideologinių organizaci
jų veiklos pranešimus, kurie 
randami “Ateityje” ir “Viltyje”, 
reikia dažniau skelbti L. S. S. 
spaudoje, būtent “Studentų Gai
rėse” ir “Akademinėse Prošvais
tėse”. Taip pat ir ideologinių 
organizacijų leidiniuose turėtų 
būti žinių kampelis apie L. S. S. 
tikslus ir Sąjungos veiklą.

6) Pageidaujama, kad ideolo
ginių organizacijų vasaros sto
vyklose būtų viena diena pa
skirta L. S. S. reikalams. Tuo 
laiku galima aptarti sekantį L. 
S. S. metinį suvažiavimą, numa
tyti pirmininką ir sekretorius, 
kad suvažiavimas sklandžiau 
vyktų, bei numatyti kandidatus 
į L. S. S. centro valdybą.

7) Sudaryti sekančios L. St S. 
centro valdybos kadencijos są
rašus iš asmenų, kurie yra pa
tyrę studentų veiklos darbuose 
ir galėtų toliau tęsti šių metų 
valdybos stiprius užsimojimus. 
Kandidatai turėtų būti bent 
šiek tiek susipažinę su "Litua
nus”, “Studentų Gairėmis”, 
“Akademinėmis Prošvaistėmis”, 
Altu, Jaunimo Federacija ir 
bendrai studentus liečiančiais 
klausimais.

8) Numatyta dabartinę L-S.
S. centro valdybą padaryti Pa
saulio lietuvių studentų atstos 
vybe, kuri apimtų visus lietu
vius, gyvenančius ir kituose 
kraštuose. Šiuo metu Kanados 
skyrius jau priklauso Liet. stud. 
sąjungai. Dabar laukiami sky
riai iš Australijos, Vokietijos, 
Pietų Amerikos ir bendrai iš 
tų kraštų, kur tik yra lietuvių 
studentų. A. V.

viškai knygas, nežiūrint, ar tos 
knygos turinys būtų vertas gar
bės. Kanados ir lietuvių kultū
ros yra persisunkusios patrio
tizmu. Bet kanadiečiai dar iki 
šiol nepasitiki savo jėgomis, ieš
ko kultūrinės indentifikacijos 
ir rodo tradicijos stoką. Disku
sijose buvo iškelta ir kiti įdo
mūs palyginimai.

Išklausytas C. V. vicepirmi
ninko A. Udrio pranešimas apie 
bendrą L. S. S. veiklą ir numa
tytus pakeitimus ateityje.

Vakare studentai dalyvavo 
“Tėviškės Žiburių” spaudos ba
liuje. Šį kartą tur būt, pirmą 
sykį tiek pat studentų dalyva
vo paskaitose kaip ir šokiuose. 
Iš viso studijų dienose buvo 50 
studentų. Sekmadienį po pamal
dų buvo bendri pusryčiai ir stu
dijų uždarymas.

Studijų dienų proga buvo su
ruošta meno parodėlė, kurioje 
dalyvavo R. Paulionis, G. Rin- 
kūnaitė, O. Gutauskas ir R. 
Sabliskas su savo kūriniais.

G. R. ir D. T.
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