
I

IBIS .V

lltllfflll

r ANTROJI DALIS / 1965 METAI, RUGPIŪČIO MĖN. 2 1 D. / A U G U S T 21, 1965 / PART TWO N R. 196 (3 4)

APIE AUKSINIO SOSTO VIENATVE IR ERSKECIUS
Lietuviškai visuomenei dar 

mažai pažįstamo, Australijoje 
gyvenančio rašytojo Morris L. 
VVest vardas vis dažniau ir vis 
garsiau linksniuojamas pasaulio 
Spaudoje, nes su kiekviena nau
ja knyga šis autorius skina vis 
vešlesnius romanisto laurus. Su 
intensyviai šviečiančia Morris 
L. VVest literatūrinio talento 
žvaigžde verta ir mums susipa
žinti. O ta pažintis, gal būt, bus 
įdomiausia, stabtelėjant prie jo 
išgarsėjančios knygos “Žvejo 
pėdomis” (laisvas vertimas, N. 
J.) — “The Shoes of the Fi- 
sherman”. Šis romanas, kaip 
ir ankstyvesnis M. L. West 
“Velnio advokatas” ir paskuti
nysis “Ambasadorius” greitai 
tapo Amerikos “best-seller”. Di-

NIJOLĖ JANKUTĖ

džiųjų laikraščių recenzijos jį 
pavadino “geriausia VVest kny
ga — be silpnybių”, o patį au
torių “vienu iš didžiausių, ang
lų kalba rašančių romanistų.” 
Toks dėmesys ir pasisekimas, 
kurio susilaukė “Žvejo pėdo
mis”, ne erotinių painiavų ar 
kriminalinių gudrybių romanas, 
kalba už jo nekasdieniškumą.

Dabarties autorius
IjE Visų M. West knygų pagrin- 
f das yra dabartis. Morris West 
t — šių dienų žmogus, visapusiš

kai įsitraukęs į 20 a. įvykių ei
gą, pilnutiniai išgyvenęs šių lai
kų krizes ir gerai suprantąs da
barties dvasią. Jo paskutinė 
knyga “Ambasadorius” yra tiek 
“up-to-date”, kad jos veiksmas 
rutuliojasi Vietnamo konflikto 
fone. Nors grynai gyvenamojo 
laikotarpio autoriams dažnai 
gresia ankstyva literatūrinė
mirtis, tam laikotarpiui praėjus, 
tačiau nesinori tikėti, kad
West’o knygos bus greitai pa
mirštos. Šis autorius turi ypa
tingą minties gilumą ir dabar
ties įvykių santykio su ateitimi 
pajutimą. Jo knygos yra pilnos 
tikėjimo žmogumi ir galutine 
Gėrio pergale, kas, mažų ma
žiausiai, yra labai reta mūsų 
laikų nihilistiškoj literatūroj.

Knygos siužetas labai nesu
dėtingas, bet ypatingas: naujai 
išrinkto popiežiaus asmeniški 
išgyvenimai, dvasinės kovos bei 
konfliktai su institucijų biuro
kratija, politinių ir socialių įvy
kių fone. ______

Knygų apie popiežius yra 
daug, tačiau “Žvejo pėdomis” 
— viena iš tų retųjų, kuri ne
kalba apie seniai pamirštų lai
kų istorinį asmenį, bet apie šv. 
Petro soste sėdintį mūsų am
žiaus žmogų šių dienų sūkury; 
apie žmogų idealistą, slegiamą 
neįsivaizduojamos atsakomybės, 
be rezervų įsipareigojusį amži
najam Gėriui.

Kirilas I-masis
Toks žmogus yra fiktyvios 

dabarties ukraitietis kardinolas 
Kirilas Lakota, kardinolų kole
gijos vienbalsiai išrinktas popie
žiumi. Kirilas I-masis (tuo var
du jis pradėjo savo aukštąsias 
pareigas) yra buvęs ilgametis 
komunistų kalinys ir kankinys. 
Nežmoniškos gyvenimo sąlygos 
ir žvėriški kankinimai palaužė 
jo sveikatą, tačiau jo tikėjimas 
paliko nepajudinta uola.

Nežiūrint tikėjimo dovanos, 
Kirilas I-mas yra skaudžiai kan
kinamas žmogiškos išminties ri
botumo ir didelio vienišumo. 
Šiuos trūkumus jis giliai išgy-

tytojo simpatijų ir ne vien dėl 
to, kad jis komunistų kankinys, 
bet, kad, nežiūrint skaudžių 
bandymų, žmogiškųjų silpny
bių, ir, su aukštąja padėtimi 
neišvengiamai susijusių, nema
lonumų, jis ištesi. Jis ištesi ti
kėjime, gerume ir savo įsitikini
muose. Jis ištesi, nežiūrint, kad, 
anot autoriaus, “buvo priverstas 
savo įsitikinimus pastatyti prieš 
biurokratijos ir hierarchijos il
gametę patirtį ir kasdieną jau
tėsi ridenąs akmenį prieš kalną. 
O tas akmuo kas žingsnį kri
to atgal...’’ (276 psl.)

Popiežius Kirilas I-masis yra 
visapusiškai teigiamas romano 
veikėjas. Tai, kad jis skaityto
jui padaro gilų įspūdį savo žmo
giškumu, tikrumu ir charakte
rio tvirtumu, reikia priskaityti 
prie didelių autoriaus sugebėji
mų. Mažesniam talentui toks tei
giamas veikėjas būtų išėjęs 
blankus, dirbtinis, bekraujis.

Kamenevas
Gal įdomiausias šio romano 

personažas yra antraeilis, ta-
(Nukelta į 2 pusi.) šv. Petro bazilikos kupolas

R. SPALIO FELJETONAI

PAVERGTŲ TAUTŲ ŽURNALISTŲ KLAUSIMU

Knyga apie tikėjimą
“Žvejo pėdomis” yra kaip tik 

tokia knyga. Knyga apie ište
sėjimą gerume; knyga apie mei
lę žmogui ir apie tikėjimą, tok, 
gilų, tokį nesugriaunamą, ku
ris, Šv. Rašto žodžiais tariant, 
gali perkeisti pasaulį.

Gal niekada pasaulis nebuvo 
taip reikalingas to perkeitimo, 
kaip dabar. Ir šioje knygoje 
pro skaitytojo akis praparaduo- 
ja mūsų dienų neapykanta, po
litinės krizės, biurokratija, žmo
gaus izoliacija nuo žmogaus.

Morris L. VVest

Šiame numery:

Apie auksinio sosto vienatvę ir 
erškėčius.
R. Spalio feljetonai.
Pavergtų tautų žurnalistų klau
simu.
Apie Lietuvos dailininkus. 
Pasaulinė paroda New Yorke. 
Jaunavedžiai.
Kai audra verčia stulpų, vienų. 
Nauji leidiniai.
Afrikletiškoji apybraiža.
Dramos ir paletės sugrįžta iš 
vasarviečių.
Koncertas sendraugių stovykloj. 
Lietuviškasis filmas Dainavoje. 
Nauji filmai.
Akademinės prošvaistės.

vena, užėmęs Kristaus Vietinin
ko egzaltuotą postą. Ne tik Baž
nyčios reformos ir socialiniai ti
kinčiųjų reikalai slegia Sibiro 
kalėjimų nuvargintus popiežiaus 
pečius. Grėsmingu kryžiumi gu
la ant jo ir pasaulio politika: 
Kirilą I-jį spaudžia Rytai ir Va
karai, norėdami pasinaudoti Šv. 
Sosto įtaka ir autoritetu.

Sunkaus apsisprendimo mo
mente Kirilas įrašo savo užra- 
šuosna: “Kur man eiti? Į ką 
man kreiptis? Esu pašauktas 
lyg Mozė į kalną tarpininkaut 
tarp Dievo ir žmonių. Negaliu 
nusileist žemyn, kol manęs mi
rusio nenuneš. Negaliu žengt 
aukštyn, kol manęs nepašauks 
Dievas... Ir štai vėl naujas pa
radoksas, kad aš, pašauktas 
duoti taip daug, esu beturtis 
Dievo dalykuose...” (288 psl.)

Šis popiežius laimi daug skai-

Toks retas svečias mūsų lite
ratūroje humoristinė knyga. Ir 
taip nedaug tos knygos gabių 

j autorių. Jei eiliuota satyra kaip 
ir dominuoja humoro žanre mū
sų šios dienos lektūroje, proza 
turi tenkintis kukliu vaidmeniu.

Todėl jau antra R. Spalio 
(pirmoji — “Trylika nelaimių”) 
feljetonų knyga “Tarp dangaus 
ir žemės” intriguoja vien tik 
žanro apibūdinimu.

Išlaikė sunkų egzaminą
Bet knyga intriguoja ir ne- 

vien tik žanro pasirinkimu. Spa
lis gaivalingai įsiveržia savo pa
sakojimu j mūsų feljetono pa
saulį. Feljetonų medžiaga (fel
jetoną suprantant mūsų, lietu
viška, prasme, ne prancūzų ter
minologija) imta iš lietuvių gy
venimo karalienės saloje, Angli
joje; todėl, formaliai kai kas 
amerikiniam lietuviui gali likti 
neįvesta j jo buities sferą. Kad 
ir feljetone, savo buitiniu fonu, 
įvykis, siužetas atremtas į rea
lų gyvenimą. Jis atremtas ir į 
pasakojamojo laiko periodą. 
Reikia daug talento ir konden- 
suotumo, kad feljetono nepa
veiktų nei buitinis fonas, nei fo
no periodas. M. Zoščenko felje
tonai, pajaciškai sugroteskinti 
gabaliukai, atrodo, nepasens su 
vaizduojamuoju juose laiku. Ly
giai yra su Mark Twain feljeto
nais.

Tą labai sunkų feljetonistui 
egzaminą R. Spalis išlaikė 
“Tarp dangaus ir žemės” felje
tonų rinkinyje.

Sutirštintais dažais pieštas 
dvasinių suskių pasaulis

Knygoje yra aštuoniolika da
lykėlių. Nuo pirmojo puslapio 
mes įžengiame į savotiškai pa
šiauštą, sukarikatūrintą, dažnai 
praradusį savo prasmingą pri
gimtį pasauli: arba dar tiksliau 
tarti, į sutirštintais dažais iš
pieštų dvasinių suskių pasaulėlį.

Bet autoriaus dorybę sudaro 
ne noras pavaizduoti tokį elemen

Jurgis Gliaudą

tą. Fone vis dėl to galima išsa
kyti autoriaus apmaudą vaiz
duoti tą pajacų menkystų, pre
tenzijų maišelių, pariziejų, me
lagių, smulkių latrelių buitinius 
epizodus. Tas pasaulėlis egzis
tuoja tik tam, kad galėtumėm 
pasijuokti iš jo, susigraudinti, 
gal dėl tokio pasaulėlio buvimo. 
Bet... kas be nuodėmės, meski
te į juos akmenį.

Toje prielaidoje ir glūdi tos 
feljetonų knygos nuopelnas. Ir 

knygos didaktinė vertė ge- 
įdėta ne tik tarp puslapių, 
ir vykusiai surastoj formoj.

Gabiai perteikta satyrinė forma
Forma yra groteskas, gal būt 

ir aštriau. Formoje įtraukta 
tam tikra prasme ir klounada. 
Situacijos privestos iki tik fel
jetone įmanomų hiperbolių. As
menys gyvena dažnai tik felje
tone įmanomu ekstremizmu.. 
Tačiau, tai yra feljetonas. Fel
jetonas turi savo skaitytoją — 
ii' čia Spalis atsiliepė į savo 
skaitytoją ir į pasirinktą žanrą 
— kur, kaip gyvybės .reikia sa
tyros, perteiktos gabiai ir įtiki
nančiai.

R. Spalistos 
rai 
bet Aistros ir nuodėmės čia tos 

pat, kurios siautėja visose vi
suomenėse — ar tai būtų nepri- 
klausomybinio mūsų gyvenimo 
aplinkoje, ar tremtinių periodo 
barakuose, ar smagiai įsikūru
siose naujų kontinentų, naujų 
imigrantų pasiturinčiose rezi
dencijose. Melagis visur mela
gis, pariziejus visur pariziejus, 
garbėtroška visur garbėtroška, 
ir kiaulė visur kiaulė — tezė, 
kuria Spalis atrėmė ideologinį 
savo feljetonų pagrindą. Dėl to 
tas feljetonų rinkinys nėra su
rištas su laiku ir kontinentu, 
bet yra visų laikų ir visų kon
tinentų lygiai suvokiamas ir ly
giai verčiantis mus pasišaipyti 
iš kitų ydų (aišku, prisimerkus 
į savąsias).J?. Spaliu

TARP 
DANGAUS 

IR 
ŽEMĖS

FELJETONAI

Yra toks klausimas. Tai ne
reiškia, kad pavergtų tautų 
žurnalistai, gyveną laisvame 
pasaulyje, neinformuotų apie 
savas tautas. Tai greičiau reiš
kia, kad ta informacija nepa
siekia pakankamai plačiai ir 
nepadaro tokios įtakos, kokios 
galėtų padaryti.

Nekeliant klausimo labai 
plačioje formoje, pradžioje pa
svarstykime, ką mes galėtume 
daugiau šioje srityje padary
ti. Pirmiausia įsisąmoninkime, 
kad mes čia turime reikalo su 
labai dideliu objektu. Pamąs
tykime tik, kiek daug Vidurio 
ir Rytų Europos tautų neša 
komunistinės priespaudos jun
gą. Tik pažvelkime nuo Bulga
rijos ir Jugoslavijos iki Pabal 
tijo ir pamatysime, kokia čia 
yra didelė tautų ir kultūrų 
įvairybė. Tačiau prisipažinki
me, kad mes nedaug dėmesio 
kreipėme į šią sritį. Mums bu
vo įdomiau, kaip komunizmo 
klausimas stovi Prancūzijoje 
ar Italijoje, negu kaip komuniz 
mui priešinasi rumunai, veng
rai ar lenkai. Jau grynai stra
tegiškai žiūrint tai yra nepatei 
sinama. Tai reiškia nekreipi
mas dėmesio į natūraliausius 
savo sąjungininkus.

Ne geriau yra su mūsų dė
mesiu ir šių tautų pasireiški
mams laisvame pasaulyje. Mes 
kartais tik prabėgomis nugirs 
tame, kad vienos ar kitos tau
tos kultūrininkai, mokslinin
kai ar menininkai pasižymi 
čia Amerikoje ar kitur, bet jų 
pasireiškimai neranda plates
nio užnugario. Amerikos mies
tai šiandien yra pilni Vid. ir 
Rytų Europos šviesuolių ir 
laikraštininkų, kurie daug sie
lojasi savo tautų reikalais ir 
daug žino apie jų padėtį. Ta
čiau jie yra kaip paskendusios 
salos, be platesnės paramos pa 
šaulio spaudoje.

Ar nevertėtų mūsų laikraš
tininkams susidomėti šia milži 
niška informacine medžiaga, 
taip gyvybinga mums patiems ? 
Ji mums yra lengvai prieina
ma. Būtų gera, kad L. žurn. 
s-gos skyriai ir pavieniai laik
raštininkai apsidairytų savo 
apylinkėje ir pažiūrėtų, ar ten 
negyvena įvairių pavergtų 
tautų laikraštininkų, kultūri
ninkų, menininkų, visuomeni
ninkų ir politikų. Nedelsiant 
reikėtų su jais susipažinti, pra 
dėti su jais susitikinėti, išsikal 
bėti apie jų tautos reikalus, 
darbus ir rūpesčius.

Užmezgimas santykių su ki
tais ne visada yra lengvas. 
Mes ne kartą savo apsileidi
mus šioje srityje teisiname lie 
tuvišku kuklumu. Tačiau už šio 
kuklumo dažnai slepiasi pui
kybė. Mes įvertiname žmones

Ankstybesnis rinkinys ir 
dabartinis

Ankstesnis R. Spalio novelių 
rinkinys “Angelai ir nuodėmės” 
sukėlė gaivingų vėjų mūsų re
cenzentų atsiliepimuose. Susikir
to netik dėl novelės apibrėžimo, 
bet ir kiek novelės atitikmenį 
galima rasti Spalio novelėje; 
ginčijosi dėl Spalio novelių per
sonažų. Triukšmas buvo pasie
kęs net patį autorių, priversda-

mas jį atsiliepti į gausias kri
tikų ir “kritikų” tiradas.

“Tarp dangaus ir žemės” įvar
dinimas skelbia: čia jau nera
sime nei angelų, nei nuodėmių; 
čia bus eilinis žmogus, kasdie
nis žmogelis, pakibęs erdvėje 
tarp dangaus ir žemės, feljeto
no erdvėje. ¥

R. Spalis, Tarp dangaus ir že
mės. Feljetonai. Nidos klubo leidi
nys Nr. 54. 1965.

ir tautas, kurie yra iškilę. Bet 
mes nepakankamai ieškome 
draugų tų tautų tarpe, kurios 
bus didelės rytoj. Ir mes nieko 
nenorime daryti, kad prie jų 
didybės iškėlimo prisidėtume. 
Tačiau tarptautinė kiekvieno 
veiksnio, taigi ir mūsų tautos, 
reikšmė priklauso nuo to, kaip 
reikšmingi mes esame kitiems. 
Norėdami būti vien ėmėjai iš 
kitų ir kitiems nieko neduoti, 
mes niekad neliausime būti 
maži.

•

Reikia nugalėti visus prieta 
rus: istorinius, kultūrinius, po
litinius ir kitokius ir eiti pla
taus bendradarbiavimo keliu. 
Sunku yra kalbėtis su žmogum 
svetima kalba, bet šios aukos 
nereikia atsisakyti. Savo kuk 
lumu mes padėsime ir kitiems 
atsiverti ir šį barjerą perženg
ti. Yra šimtai ir tūkstančiai 
žmonių, kurie norėtų mums pa 
dėti; yra šimtai ir tūkstančiai 
žmonių, kuriems mes be vargo 
galėtume būti naudingi, jei ži
notume, ko jiems reikia. Ta
čiau mus vienus nuo kitų ski
ria aklos nežinios uždanga. 
Žurnalisto uždavinys, renkant 
žinias ir jas skelbiant, yra pa
dėti prašalinti šią uždangą.

Šitokių susitikimų dėka, mes 
galėtume aprūpinti mūsų spau 
dą straipsniais apie Vidurio ir 
Rytų Europos tautų kultūri
ninkus, menininkus, politikus, 
muzikus, religininkus ir kitus. 
Mums verta apie juos žinoti, 
kad geriau pažintume savo kai 
mynus. Jie yra verti mūsų dė
mesio, nes jie yra garbingi 
savo tautų reiškėjai, ne kartą 
tikri didvyriai ir kankiniai, 
apie kuriuos bus rašoma po 
šimto metų. Susitikdami su šių 
tautų spaudos žmonėmis, mes 
gausime iš jų biuletenių, kurie 
turi gyvos medžiagos. Verta 
yra ieškoti vertėjo, kad šiuos 
biuletenius išskaitytume, nes 
tokiu būdu galėsime kartais 
atrasti to, kas niekada į didžią
ją spaudą nepateks.

•
•

Iš to mūsų spauda gaus nau 
jų tikslių informacijų; mūsų 
veikimas — naujų pavyzdžių 
ir idėjų. Ir svarbiausia, Vidu
rio ir Rytų Europai bus suda
ryta priemonė pasaulio opini
joje atgauti tą garbę, kurios ji 
šiandien yra verta, bet kurios 
ji niekada nėra pakankamai 
turėjusi. Ir be šių tautų žur
nalistų bendradarbiavimo ji 
negalės būti iškelta.

Mes, lietuviai laikraštinin
kai, kurie esame palyginti gau 
sūs, galėtume laikyti sau gar
be pradėti eiti šiuo keliu. Ka
daise mūsų politikai buvo iš
ėję iš savo etnografinių ribų ir 
vaidino didelį vaidmenį Vidu
rio Europoje, šiandien niekas 
iš mūsų to nenori, tačiau dėl 
to nei mūsų žvilgsnis, nei mū
sų meilė neturi būti uždaryta 
siaurose ribose. Pasitarnauda
mi Vidurio Europos informaci 
jai, mes atliksime reikšmingą 
uždavinį, nesukeldami jokio 
įtarimo. Mes pasidarytume vi
siems reikalingi.

V. Bgd.



Apie auksinio sosto vienatvę ir erškėčius
(Atkelta iš 1 psl.)

čiau romano raidai būtinas, vei
kėjas Kamenevas, komunistinės 
Rusijos premjeras. Tiesioginiai 
romane jis nedalyvauja, tačiau 
jo galinga ir gudri asmenybė — 
piktasis genijus — stipriai jau
čiamas kiekviename knygos 
skyriuje.

Kamenevą ir Kirilą jungia ne
paprasti ryšiai. Tie ryšiai tokie 
fantastiški, kad tik neeiliniai 
autoriaus gabumai sudaro lo
giškas galimybes jiems išsivys
tyti.

Kamenevas ir Kirilas yra du 
absoliučių priešingybių poliai: 
pirmasis ne tik ateistas, bet ir 
viso ateistinio pasaulio vadas; 
antrasis ne tik krikščionis, bet 
ir Kristaus Vietininkas. Atrodo, 
kad tų žmonių niekas ir niekada 
negali jungti. O tačiau ryšys 
atsirado seniai, Rusijos kalėji- 
rtiuose, kuriuose Kirilas — kan
kinys perėjo pragaro kančias, 
jam paruoštas Kamenevo — 
kankintojo. Nuolatiniai tardy
mai ir kankinimo kameros šiuos 
žmones suvedė ir pažymėjo 
siaubingos “draugystės” ženklu.

“Tu manęs niekada nepamir
ši’’, kalbėjo Kirilui Kamenevas 
tardymo metu, “kur tu eisi, bū
siu ir aš kartu!” (19 psl.) Ir 
Kamenevas išlaiko savo baisų
jį pažadą. Jo piktasis genijus 
persekioja Kirilą ir Vatikano 
rūmuose, po Rafaelio fresko
mis. Ir šv. Petro soste sėdintį 
Kirilą siekia Kamenevo ranka, 
narpliodama vorišką tinklą. “Aš 
tave išlaisvinsiu, nes tu man 
reikalingas laisvas”, pasakė kar
tą Kirilui jo kankintojas, “bet 
tu liksi man visada skolingas, 
nes aš nužudžiau žmogų, kad 
galėčiau tau duoti jo vardą. 
Vieną dieną aš ateisiu pas tave 
Ir pareikalausiu skolos. Ir tu 
mokėsi man, nežiūrint, kokia 
bus kaina...” (19 psl.) Tartum 
mefistofeliška pranašystė išsi
pildė Kamenevo žodžiai: Kiri
las pabėgo į Vakarus mirusio 
žmogaus vardu.

Vienatvės jungtis
Kodėl Kamenevas taip ypa

tingai persekiojo Kirilą? Kodėl 
leido jam pabėgti? Kodėl, Kiri
lui užėmus šv. Petro sostą, vėl 
užmezgė ryšius? Atsakymai į 
šiuos klausimus ryškėja, sekant 
knygos eigą. Kamenevas yra 
perdaug gudrus ir per didelis 
realistas, kad tikėtų savo val
džios amžinumu ir savo asmens 
neliečiamybe. Jis per gerai pa
žįsta komunizmą, kad būtų kę- 
munistas - idealistas. Gudriai 
pramatydamas ateities įvykius 
ir jų pasekmes, Kamenevas ieš
ko atspirties taško Vakaruose. 
Ir tas taškas — popiežius Ki
rilas I-masis.

Ne vien tik politinės atramos 
ieško Rusijos diktatorius. Daug 
labiau jis ieško žmogaus, kurį 
galėtų gerbti ir kuriuo galėtų 
pasitikėti. Ir toks žmogus yra 
Kirilas, nes, anot Kamenevo, 
“jei jau kartą žmogų tardymais 
palaužei, išnarstei jį po gabalė
lį ir vėl atgal sudėjai, tada tu 
jį arba myli arba neapkenti vi
są gyvenimą...”

šių dviejų nepaprastų vyrų, 
reprezentuojančių pasaulio Gė
rį ir Blogį, santykis yra išeities 
taškas West’o knygoje. Mintis, 
kad Kristaus Vietininkas ir ko
munizmo vadas savo sostuose 
yra lygiai vieniši, eina per visą 
knygą. Skaitytoją ji savotiškai 
sukrečia ir ją priimti nėra leng
va.

Vienišieji ir nelaimingieji

Be šių veikėjų, “Žvejo pėdo
mis” yra pilna gyvų žmonių, ryš 
kių charakterių, jų nemeluotų 
sielvartų, nuolatinio ieškojimo 
ir klaidžiojimo. Visų tų žmonių 
gyvenimą, tiesioginiai ar netie
sioginiai, paliečia naujasis po
piežius Kirilas. Paliečia ir per
keičia ar bent nurodo kryptį į 
Gėrį.

Štai Ruth Lewin; karo audro
se praradusi nė tik šeimą, bet 

ir tikėjimą, blaškosi, kentėda
ma ir nerasdama nei atsakymo, 
nei prasmės kančioje. Netikė
tas susitikimas su pop. Kirilu 
suteikia jai pusiausvyrą ir no
rą gyventi. Laikui bėgant, Ruth 
susitaiko pati su savimi ir su
randa kelią į prarastąjį tikėji
mą.

Arba George Faber. Gimimu 
— amerikietis, dvasia ir širdi
mi — romėnas. Tai elegantiš
kas “man about town”, atsibo- 
dėjęs tuščiu gyvenimu ir savim 
pačiu. Tačiau giliausiame savo 
širdies kampely jis trokšta mei
lės ir šeimos. Faber siekia šitų 
tikslų, nežiūrėdamas priemonių 
ir juodžiausioje desperacijoje 
netiesioginiai susiduria su gy
dančia popiežiaus Kirilo įtaka 
per Ruth Lewin.

Corrado Calitri — Italijos 
Respublikos ministras, gudrus 
ir klastingas politikas, žmogus 
be skrupulų ir be moralės, tiki
si valdyt naują popiežių taip, 
kaip savo politinę partiją. Ta
čiau iš privačios audiencijos jis 
neišeina laimėtoju. Visai nepra- 
matytai Kirilas I-masis nugink
luoja Calitri giliu įžvalgumu ir 
brolišku dėmesiu jo sudrumstai 
ir nelaimingai sielai.

Pro skaitytojo akis praeina 
daug spalvingų ir skirtingų as
menų, bet juos visus riša vie
nas skaudus ryšys — meilės 
troškulys. Jie visi yra vieniši; 
JU gyvenimai pilni žmonių, ta
čiau jie neranda' žmogaus, pajė
gaus sukurti tikrąją draugys
tę ir tikrąją meilę, o patys tas 
vertybes artimui dovanoti ne
sugeba.

Šitokios minios vidury stovi 
popiežius Kirilas, pats vienišiau
sias ir, gal būt, labiausiai rei
kalingas žmogiškosios draugys
tės bei šilumos. Jis patraukia 
į save kitus, nes turi daug tik
rojo krikščionio meilės, tačiau 
pats lieka vienas, nes, anot au
toriaus, “popiežius yra pasmerk 
tas vienišumui iki mirties. Jo 
kelias yra Kalvarija, ir tik vie
nas Dievas gali kopt kartu iki 
viršūnės, ne žmogus...” (274 
psl.)

Trikampis trikampyje
“Žvejo pėdomis” autorius ne 

tiek parašė, kiek pastatė: ro
mano kompozicija, tartum tri- 

Vida Misiūnaitė Auka

pagrindinio sraigto pasukti 
sraigteliai, vis užkabindami ki
tus, rieda per kliūtis į galutinę 
savo paskirtį.

Knygą labai paįvairina po
piežiaus asmeniškų užrašų iš
traukos. Nežiūrint to, kad jie 
yra Kirilo monologai ir kad juo
se autorius pareiškia savo idė
jas bei įsitikinimus, užrašai yra 
nepaprastai įdomūs. Jie atsklei
džia kilnaus, savo pareigoms 
atsidavusio be kompromisų 
žmogaus, dvasios kančias, ko
vas bei laimėjimus. Čia pasiro
do popiežius, koks jis turėtų 
būti. Autoriaus žodžiais; žmo
gus iš žmonių ir žmonėms; ku
ris kenčia už juos, bara juos, 
bet visada myli; kuris atsisa
ko auksinių rūmų garbės, kad 
taptų antruoju Petru ir būtų 
nukryžiuotas (72 psl.).

kampis, kurio pagrinde yra po
piežius Kirilas I. Jo santykis su 
žmonėmis ir su pačiu šv. Petro 
sostu sudaro dvi kraštines — 
socialinę ir politinę — kurios 
susijungia viename taške. O tas 
taškas — pasidavimas bei įsi
pareigojimas Dievui.

Socialinė Kirilo veikla nėra 
popierinė ir beveidė. Kaip ir vis
kas, ką jis įsipareigoja daryti, 
jo soc. santykiai yra asmeniški, 
išgyventi ir įsigyventi. Pvz. 
skaudi thaliomido sužalotų kū
dikių istorija, Calitri skyrybų 
byla, nuolatinė kova su Vatika
no biurokratija.

Politika Kirolo nevilioja. Jis 
bodisi ja, nes yra ganytojas, ne 
valstybininkas. Tačiau pasaulis 
jam neleidžia tik ganyti: žiauri 
Kamenevo ranka Kirilą ištrau
kia iš uždarų Vatikano rūmų ir 
pastato jį, tarytum užtvanką,

tarp kylančių bangų Rytuose ir 
Vakaruose.

Ka p anksčiau minėta, pop. 
Kirilą slegia aštrus pajutimas, 
kaip ribota yra jo žmogiškoji 
išmintis, pastatyta prieš pasau
linio masto ir svarbos sprendi
mus. Tačiau labiau ir baisiau 
už tai jį kankina nuolatinė ri
zika nebepasitikėti Dievu. “Kiek 
vienu momentu iki pat mirties 
žmogus gali atsiskirti nuo Die
vo. Net aš, Jo Vietininkas”, sa
ko Kirilas jėzuitų generolui tė
vui Semmering, “melskis už ma
ne, tėve. Melskis už popiežių 
ant įtemptos virvės...” (282 
psl.)

Tačiau, nežiūrint šitų dvasios 
kančių ir abejonių, Kirilas atsi
duoda Dievui, absoliučiam vi
satos centrui, kuris yra ir pa
ties romano pastato viršūnė.

Pagrindinis kompozicijos tri
kampis apima kitą, mažesnį. 
Tai epizodiniai veikėjai, kurių 
gyvenimo kraštines sudaro vie
nišumas ir tikrosios meilės nuo
latinis ieškojimas. Šio trikam
pio viršūnėje atsistoja popiežius 
Kirilas, per kurį tiesioginiai ar 
netiesioginiai romano veikėjai 
siekia amžinosios ir neapvilian- 
čios meilės — Dievo.

Stilius
Morris West stilius yra pa

prastas ir lengvas skaityti. Net 
ir tie puslapiai, kuriuose yra 
kalbama teologinėmis - filosofi
nėmis temomis turi skaitytojui 
įkandamą formą. Ypač sklan
dus ir gyvi yra West’o dialogai. 
Daug autentiškumo knygai su
teikia geras autoriaus susipaži
nimas su Vatikano užkulisiais, 
Bažnyčios hierarchija ir visu 
jbs valdžios aparatu. Tos pa
žinties rezultatai ypač geri po
piežiaus rinkimų aprašyme bei 
įvairių Vatikano įstaigų veiks
mų apybraižose. Taip pat au
toriui nesvetima filosofija ir 
teologija. Jo kardinolai ir po
piežius kalba Bažnyčios kuni
gaikščiams tinkama kalba; jų 
svarstymai ir nutarimai skam
ba autentiškai, turi didelę gel
mę ir autoritetą.

Šio romano veiksmas nei grei
tas, nei audringas. Jo raidą 
apsprendžia pop. Kirilo nepa
prasta asmenybė, kurios palies
ti epizodiniai veikėjai, tartum

Dagys Aš atleidžiu tau, sūnau
(medis)

Ugningos mintys ir disonansai

Morris VVest yra tvirtų įsiti
kinimų, patraukiantis ir iškal
bus rašytojas. Jo mintys, kokia 
turėtų būti ir kaip elgtis šių 
laikų Katalikų Bažnyčia, daug 
komentarų nereikalingos. “Žve
jo pėdomis” yra stiprus pasisa
kymas prieš biurokratiją ir Baž
nyčios vadų politinį neutralu
mą. Autoriaus įsitikinimu, Baž
nyčia turinti išnaudoti savo ne
paprastą autoritetą ir įtaką, 
gelbėdama visą žmoniją nuo ato
minio karo, nežiūrint, kad šitos 
pastangos ją įveltų į rizikingas 
politines situacijas. Autorius 
taip pat pasisako prieš bereika- 
lngą popierizmą, protokolą, pa
senusius įstatymus ir už be- 
kompromisinęę artimo meilę bei 
absoliutų įsipareigojimą Dievui. 
Šv. Petro sostas, autoriaus įsi
tikinimu, turėtų būti vilties sa
la visam pasauliui, o Kristaus 
Vietininkas ne tik tikinčiųjų gy
dytojas, bet ir kovotojas už vi
są žmoniją.

Antroji, nemažiau ryški au
toriaus mintis, besidriekianti 
raudonu siūlu per visą romaną, 
yra vienišumas šiame perpildy
tame pasaulyje. Vienuma ir tik
rosios meilės ilgesys kankina ir 
ciniką, ir politiką, ir gilios iš
minties kardinolą, ir didelį 
mokslininką,, patį popiežių, ir 
net komunistinio pasaulio vieš
patį. Žmogiškąjį žmogaus ir 
meilės ilgesį autorius puikiai pa
vaizdavo pop. Kirilo ir moksli
ninko tėvo Telemond draugyste. 
Tai dviejų didelių sielų nuosta
bus dialogas, tragiškai nutrū
kęs, nes parafrazuojant šv. Au
gustiną, nerami žmogaus siela 
gali pailsėti tiktai Viešpatyje.

Be šių, susimąstyti verčiančių 
minčių, autorių iškelia ir kitas, 
kurios daugeliui skaitytojų bus 
bauginančios ir nepriimtinos. 
Pati ryškiausia iš jų, skamban
ti savotišku disonansu, yra 
šiems laikams ir ypač amerikie
čiams taip būdinga atominio 
karo baimė. Autorius atominio 
karo galimybę išpučia iki ab
soliučios katastrofos, kuriai iš
vengti nebežiūrima kainos, ir 
net Kat. Bažnyčia pradeda ri
zikingą ir abejotinų rezultatų 
dialogą su komunizmu. To dia
logo epizodai, nors ir labai lo
giškai išvedžioti, skamba vaka
rietišku naivumu, kurį tenka 
pastebėti ir šio krašto santy
kiuose su komunizmu.

Prie “Žvejo pėdomis” minu
sų, kurių labai nedaug, galima 
priskaityti ne vieną ištęstą tai 
bažnytinės teisės, tai įvairių 
apeigų aprašymą. Taip pat ne
maloniai skamba visoje knygoje 
žymaus ukrainiečių tautybės 
žmogaus laikymas rusu. Ar tai 
autoriaus neapsižiūrėjimas, ar

Apie Lietuvos dailininkus
▼ Okupuotos Lietuvos Dailinin

kų sąjungos pirmininkas J. Kuz
minskis “Tiesoje” (nr. 149) svars
tydamas šiuometinę dailininkų — 
tapytojų, skulptorių, grafikų — kū 
rybą. nurodo, kad “Tarybinės lie
tuvių dailės kūriniai šiandien yra 
aktyvi ideologinė, estetinė jėga, pi
lietiškai kovojanti už taurų, savo 
mintimis ir siekiais turtingą žmo
gų, komunistinės visuomenės atsto-- 
vą”. Tai reiškia, kad iš dailininkų 
reikalaujama pirmoje eilėje būti ko 
munistinės propagandos Įrankiu, 
tarnauti režimo tikslams. Neatro
do, kad lietuviai būtų pilnai paklu- 
sę režimo reikalavimams.

Kuzminskis pripažįsta, kad bene 
giliausią vagą šiandien yra išvarę 
lietuviai grafikai. Kuzminskis 
džiaugiasi, kad ypač gerai iliustruo 
jamos lietuvių literatūros klasikų 
ir vaikams skiriamos knygos. Vis 
dėlto iš tų grafikų ir aplamai dai
lininkų reikalaujama, kad jų dar
buose “stipriu akordu skambėtų 
šiandieninis gyvenimas”. Norima, 
kad dailininkų įkvėpimo šaltiniu 
būtų kolchozai, gamyklos (fabri
kai), statybos, sovietiniai kariai. 
Dėl to, jei tokie motyvai iškyla 
grafikų darbuose, dailininkai laiko
mi einą su gyvenimu, esą kūrybin
gi-

Kiek kitokia skulptorių padėtis. 
Jau nebėra Juozo Mikėno, bet guo
džiamas! G. Jokūboniu ir kitais. Iš 
anksto keliama skulptoriaus J. Kė- 
dainio kompozicija “Darbininko šei
ma”, esą, ji sulauksianti reiklios 
kritikos, nes jaučiamos pastangos 
“atskleisti tarybinės šeimos grožį, 
jos vidinį didingumą ir taurjimą”. 
Pirmaisiais pokario metais lietu
viai skulptoriai sukūrė nemaža pa
minklų, kitų monumentaliosios 
skulptūros pavyzdžių. Kuzminskis 
atskleidžia įdomų faktą — pamink
lų statyba jau sulėtinta, apribota. 
Dailininkų s-gos pirmininkas tą a p 
ribojimą (“Tiesoje” rašoma — limi 
tavimą) laiko klaida. Lietuviai 
gaus menas”. Ar tai nėra jrody-

įprotis tautybę rišti su kalba, 
neaišku.

“Žvejo pėdomis” yra knyga, 
kuri skaitytojui arba patiks, ar
ba nepatiks, tačiau įspūdį pa
darys ir paliks nepamirštama. 
Anot “Hartford Times”, tik la
bai retai šių dienų romanai ver
ti skaityti, svarstyti ir brangin
ti. Viena tokių knygų yra “Žve
jo pėdomis”.
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skulptoriai raginami susidomėti 
naujųjų Lietuvos miestų rajonų de
koravimu, nes, anot Kuzminskio, 
tie rajonai esą nuobodūs savo ar
chitektūra. Keliamas naujas, tik
ruosius kūrėjus vargiai galįs pa
tenkinti šūkis: skulptorių, vitra- 
žistų darbai turėtų puošti ne mu
ziejus, bet parkus, skverus, gat
ves.

Blogesnė, partiniu atžvilgiu, lie
tuvių tapytojų kūrybos padėtis. Jo
je, dar nuo prieškarinių laikų, nes-i 
vystė žanrinė tapyba, tekę viską 
kurti iš naujo, o dailininkai vis bu
vę kritikuojami. Kodėl? Svarbiau
sia, kad kūryboje nebuvo padvelkę 
nauji vėjai. Pripažįstama, kad Lie
tuvoje dar garbinamas vad. “tur
gaus menas”. Ar tai nėra įrody
mas. kad Lietuvos gyventojai bodi-
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nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p.p.

Ofiso teL RE 7-1168. 
Res. t»L 280-3313.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4781
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 VVest 68 str.

Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 
antrad., penkt. 1—4.

Priiminėja tik susitarus.

Ofiso HE 1-1818, Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpeclalybS — vidaus Ilgos

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

Atostogose iki rugsėjo 6 d. 

si komunistinės tikrovės atspindžių 
dailininkų kūryboje? Savo ruožtu 
dailininkai nėra linkę būti aklais 
režimo įrankiais propagandoje. Ki
taip nebūtų “Tiesoje” ir kitur skelsi; 
biama paraginimų., pateikiamų “ge 
rų dailininkų” pavyzdžių ar aima
nų apie tariamai kritiškoje būklė
je buvusių tapytojų kūryba Lietu
voje. (E)

▼ Kauno Įgulos bažnyčia pa
versta muziejumi — joje neseniai 
atidarytas Vitražo ir skulptūros 
muziejus. Jis veiks kaip M. K. Oiur 
lionio v. dailės muziejaus filialas. 

Muziejuje dabar eksponuotas P. 
Rimšos “Artojas”, J. Zikaro V. Gry 
bo, N. Petrulio. B. Vyšniausko iig 
kt. skulptorių ir vitražistų darbai.*. 
Šalia Vilniaus Katedros, Kauno Jgu 
los bažnyčia jau antroji, paversta 
paveikslų galerija ar muziejumi. 
Okupantų prievarta skaudžiai pa- 
iečia bažnyčias.

DR. JULIJA MONSTAVIClUl
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 8. Michigan, Chicago 28, Iii 

Td.ef. ofiso: PUUman 5-6766 
Namu: BEverly 8-3346

f*riOm vai kasdien 8-8 v » Mt 
i I o n 1- treč nM.irt*

Tel. ofiso PK 6-7800; Namu 325-765*
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS

51M' <*onl.h Damen Avenue 
Valandos: 1—2 p. p.

nunyru* trečiadieni

Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie .Avenue
Tik pirmadieniais Ir ketvirtadieniai* 

VAL.. nuo 2 lkt 7 vai vau.
Aptarnauja tik senuolius pacientus 

Naujų nebepriima.
TEL. 423-2660

DR. L RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lt 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šešt. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. OBTHOPEDINE8 LIGOS 

2745 VVetK 39th Street
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 lkl 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais b 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubllc 7-22BO.

DR. ANT. Rudokas, Opi.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklių ir rčmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai, 
nuo 19 v. r. lkl 1 v. popiet.

Res. tel. PR 3-6736.

DR. L SEIBUTIS
Inkstu, pflslčs tr šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wem 
71st. St. (71-oe Ir Campbell Avenu. 
kampas), tel. 776-2880.
_____ Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS-
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 5 

Adresas; 4255 VV. 6Srd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRoieliUl 6-0617
Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 lkl 

2 v. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. v.; antr 
Ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

Offiso telef. CLlffslde 4-38M 
Resid. telef. WAIbrook 5-8036

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek. 
madlenlals uždaryta, priimama pagal 
susitarimą. Sekmad.: 2 v. — 5 v. ▼.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.. Pirm., antr., treč. 
penkt.. nuo 2 lkl 4 Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE s-2123. Namu GI 8-6136

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Prllmin6ja ligonius tik susitarus 

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

Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 
2524 VVest 69th Street įf 

■peeialybč: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 lkl 4 Ir 6 lkl 8 V. « 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečialdlenlats uždaryta

Tel. PRospect 6-3400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzle Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 6-8.

Tik svarbiais atsitikimais susituriu

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8156

DR. F. C. WINSKUNAS S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 WeBt 71st Street
Vol.: 2 Iki 4 ▼. p. P. ir 7 lkl 8 V. 3, 

Tttfi. Ir Mtad. PM1»1 sutarti.



paroda ^Ideiv ^IJorLe

Paulius Jurkus

Parodos ženklas - Unisphere. Pauliaus Jurkaus apybraiža

Prieš 300 metų olandai Man- 
hattano salos pietiniame gale 
įkūrė miestą ir pavadino New 
Amsterdam. Pačią Manhattano 
salą nupirko iš indėnų už nie
kus, — už kelis dolerius, porą 
karvių, porą šautuvų ir kitokių 
ūkio reikmenų.

Miestas buvo mažas, turėjo 
apie porą tūkstančių gyvento
jų, vieną vėjinį malūną. Baigė
si Pylimo gatve — Wall Street. 
Bet už tat buvo geros natūra
lios sąlygos uostui. Galėjo daug 
laivų atburiuoti, iškrauti, pasi
krauti.

Miestas labiausiai išaugo 19 
a. gale, o šio amžiaus pradžio
je pasidarė vienas svarbiausių 
ir didžiausių pasaulio miestų.

New Yorko 300 m. sukakčiai 
atžymėti

Šio miesto trijų šimtų metų 
sukakčiai atžymėti ir surengta 
ši paroda. Prasidėjusi praeitais 
metais, baigsis š. m. spalio 17.

Surengta Flushingo pievose 
prie ežerėlio, kur 1939 m. buvo 
pasaulinė paroda, čia pastaty
tas atskiras miestas, apsuptas 
vielų tvora. Į vidų galima pa
tekti pro 8 vartus. Bilietas — 
2, 50 dol. asmeniui (pernai buvo 
2 dol.)

Parodos rajone pilna fantas
tiškiausių pastatų, kurių šiaip 
beveik niekur nematysi. Bokštų 
bokštai, lankstytos sienos, ko
lonos, fontanai, statulos, kaban 
tys traukiniai — visa tai prime
na pasakų miestą.

Pačiame centre stovi didelis 
žemės rutulys, pagamintas iš 

plieno. Tai Unisphere — šios pa 
rodos ženklas. Aplink gaublį ei
na lankai — astronautų ir sate
litų keliai. Vakarais per žemės 
nugarą efektingai bėga šviesos, 
sukurdamos dienos ir nakties 
iliuziją.

Per dieną praskuba 100,000 
žmonių

Iš čia keliai spinduliuoja į 
visas puses — į pramonės rajo
ną, tarptautinius paviljonus 
JAV federalinės valdžios ir at
skirų valstybių paviljonus ir į 
transporto paviljonus. Keliuos 
įrengti vartai, iškabinti šūkiai, 
garsintuvai nuolat skleidžia 
muziką, šiais keliais per dieną 
praskuba maždaug 100,000 
žmonių.

Kai paroda atsidaro 9 v. ry
to, jau prie vartų stovi būriai. 
Tuoj jie bėga ir rikiuojasi eilu
tėn prie garsiųjų paviljonų, ku
rie atidaromi tik 10 vai. Fordas, 
General Motor, General Elect- 
ric, Pepsi Cola visą laiką apgul
ti; kol patenki vidun, reikia ge
rokai palaukti.

Nors ir kažin kaip skubėsi ir 
niekur nelauksi, bet parodos per 
dieną neapžiūrėsi. Parodoj yra 
suregistruoti 159 galimi aplan
kyti įvairūs vienetai.

Yra tokių lankytojų, kurie, 
pamatę šias neišsenkamas gau
sybes, lenda į pirmą restoraną 
ir ten užsiima butelių apžiūrė
jimu. Tokią “parodą” galima 
matyti ir savo mieste, nereikia 
keliauti į New Yorką. Kurie la
bai skuba, pervažiuoja atvirų 
platformų traukinėliu per gat-

šiame danguje, pažerdamos 
daugybę smulkių žiežirbų.

Tokie fejerverkai trunka 20 
minučių. Tada jau žmonės sku
ba pro varius. Dešimtą valandą 
uždaromi paviljonai, bet res
toranai ir lokalai lieka dar at- 

| dari Nemaža publikos ten vė- 
! sinasi ir plauna dienos nuovar- 
i °"i j tU*

Iš 1939 m. parodos išliko tik 
New Yorko miesto namas ir 
va dens teatras ežerėlyje. Pati 
paroda dažnai prisimenama įvai 
riose programose, lyginama pra 
eitis ir dabartis. 1939 didžiuota
si pažanga, pranašauta ateitis. 
Būdinga, kad pažanga taip stip 
riai žengė, jog toli pralenkė vi
sas pranašystes. Nueita net ir 
į tokias sritis, apie kurias tuo 
metu nebuvo nė kalbos, pvz, — 
erdvės satelitai, skraidymas 
erdvėje.

Lietuva prisimenama
1939 metais buvo laisvos Lie

tuvos paviljonas. Dabar tokio 
nėra. Bet Lietuva prisimenama. 
Ji nėra visai ištrinta iš paro
dos. Su mažom išlaidom čia pa
siekta gana gražios Lietuvos re- 

1 prezentacijos. Yra pastatytas 
lietuviškas kryžius, pakabinta 
šalia Lietuvos vėliava. Better 
Living Center surasi lietuviš
kas kaimo vestuves, administ
racijos pastato lėlių stende yra 
ir lietuviška lėlė, pavadinta Rū
tos Lee. Rasi ir lietuvių daili
ninkų kūrinių — Vatikano pa
viljone — V. K. Jonyno, V. Ka- 
šubos, New Jersey paviljone — 
Aleksandros Merker — Vitkaus 
kaitės

Meditacija prie lietuviško 
kryžiaus

Lietuviškas kryžius pastaty
tas Meditacijos sodelyje, arti 
Kodak paviljono. Sodelis gražiai

;es. Pamato visą parodą iš lau
ko ir tuo pasi.enKma.

Dauguma lanko pagrindiniu^ 
paviljonus, į kitus tik prabėgom 
/šoka. Retas kuris turi kantry
bės visa nuodugniai apžiūrėti. 
Tam reikia laiko ir pinigų. Pra
eitais metais parodos ekspertai 
buvo apskaičiavę, kad reikia 80 
dol., kol visa apžiūrėsi.

Vakarais paroda atrodo gra
žiau nei dieną. Nėra nei tų 
karščių, tvankos. Vėsu, nuo fon 
tanų taškosi lengvas lietutis, o 
aplinkui žaidžia fantastiškiau- 
sios šviesos.

Fontanų muzika ir žaismingi 
fejerverkai

Prie didžiojo —fontanų tven
kinio 9 vai. vakare būna fejer
verkai, fontanų muzika. Tai vie 
nas efektingiausių parodos mo
mentų.

Per garsintuvus paleidžia mu 
ziką. Tada pagal muzikos ritmą 
iš tvenkinio pakyla fontanų di
delės srovės. Apšviestos jos bliz 
ga ir primena vargonų vamz
džius. Taip ir vadinama — fon 
tanų muzika. Fontanai trykšta 
pluoštais, siaurom srovėm, svy
ruoja, pinasi. Kartais šauna iki 
dangaus tamsybių, kartais ūmai 
nusileidžia iki tvenkinio pavir
šiaus. Tuo pačiu metu keičia
si šviesos. Vanduo pasidaro mė
lynas, violetinis, tai sutviska 
skaisčiu purpuru. Pro tirštus 
vandens garus ir čiurkšles pra
simuša raketos ir sprogsta tam-|

Industrijos tvenkinys su fontanais ir fejerverkais. Pauliaus Jurkaus 
iliustracija.

Liet, vestuvės iš 1939 parodos. Dabar atrodo panašiai

įrengtas. Maloniai nuteikia ža
luma. čia, palyginti, ramu. Ga
li pailsėti, susimąstyti. Čia ma
tosi lietuviškas kryžius.

Suprojektavo jį arch. J. Mulo 
kas, išpildė V. Šimkus, skulp
tūros R. Mozoliausko. Kryžius 
— kaip ir visi Muloko koplyt
stulpio tipo sukurti kryžiai. 
Puošnus, ornamentuotas gau
siai, dviejų aukštų, savo siluete 
turi orientališkos nuotaikos.

Kryžius, kad būtų aukštesnis, 
pakeltas ant baltai dažytų ce
mentinių laiptų. Jo kamienas 
aapvestas tvorele. Iš kelio eina 
takas, taip pat aptvertas tvore
le, išpiltas baltais akmenėliais. 
Šonuose gyvatvorės ir gėlės. Ne 
šiaip jau gėlytės, bet tiršta žy
dinčių gėlių masė.

Toliau auga keli berželiai, pu 
šaitės. Visai lietuviška aplinka. 
Kryžius naktį gražiai apšviečia
mas. šalia įmūryta lenta, kur 
surašyta visa: kodėl šis kryžius 
pastatytas, prisimenama paverg 
ta Lietuva, partizanai, Sibiras.

Kryžius yra gana gausiai lan
komas. Labai mėgstama prie jo 
fotografuotis. Kartais net sun
ku šiaip apžiūrėti, ant laiptukų 
palypėti, nes nenori trukdyti tu 
ristams fotografams.

Pernai prie šio kryžiaus pra
dėta lietuvių diena, šiemet irgi 
birželio 13 buvo iškilmės. Šie
met įtaisytas stiebas, pakabinta 
vėliava. Prie stulpo yra įrašas 
“Lithuania”

Mūsų “paviljonas” kuklus, bet 
yra vėliava, yra Lietuvos var
das, yra kryžius, kuris kiekvie
nam šį tą reiškia. Jei kas dau
giau supranta, tas ašarą nubrau 
kia ir įstoja į Lietuvos draugų 
eiles. O draugų niekada nebus 
perdaug.

Lietuviškos vestuvės
Šiais metais Better Living 

centre atsirado ir lietuviškos 
vestuvės. Tai dail. Tūlienės su
kurtos lėlės, vaizduojančios ves
tuvių sceną. Jos buvo išstaty
tos 1939 metais Lietuvos pavil
jone. Paskui buvo padėtos Lie
tuvos pasiuntinybėje Washing- 
tone.

Šiemet keliems čia gimusiems 
ir augusiems lietuviams atėjo

▼ Vilniaus Akad dramos teat
rui pastačius Goethės “Fausto” 
pirmąją dalį (vertė A. Churginas), 
tai laikyta įvykiu meno gyvenime. 
Juo labiau, kad J- Rudzinsko pa
statymas pirmasis ir Goethės dra
mos ligšiol Sovietų Sąjungoje ne
buvo statomos. Režisieriui ir ak
toriams tekę nugalėti daug kliūčių. 
Pirmasis “Fausto” pastatymą ver
tinęs D. Juodelevičius (“Tiesoje”, 
nr. 149) pastatyme ir aktorių vai- 

mintis atgabenti lėles ir išsta
tyti parodoje. Surado ir vietą, 
parūpino žmones, kurie nuola
tos budėtų. Tai tautiniais drabu 
žiais pasipuošusios moterys. Pa 
siklausyk, kaip jos puikiai aiš
kina apie lėles ir Lietuvą. Viską 
pasako, ir pasako puikia anglų 
kalba. Negėda klausytis.

Rasime dar vieną kitą tarnau 
toją parodoje. Administracijoje 
patirsime, kad lietuvių diena 
buvo gausiausia. Daug kas ren
gė savo dienas, bet niekas tiek 
nesutraukė žmonių. Pasidžiau
gęs tomis žiniomis, jau drąsiai 
žengi į mirgantį parodos pasau
lį.

Red pastaba. Sekančiuose 
straipsniuose P. Jurkus para
šys, ką įdomesnio pačioj paro
doj galima matyti.

Danguole Sadūnaitė

aunai/e dž i ai

Vakarinėje pusėje, baltame kambary 
Kuriame atsispindi naujasis rytas, — 
Baltoje lovoje jaunasis tebemiega. 
Ji mato jį miegantį kaip erelį.-------

Dienai išaušus jaunoji nuotaka 
Norėtų jaunąjį pažadinti.
Tik ne su latakėliu vandens.
Nes vanduo jį sudrėkintų:
Ir ne su srovele vyno.
Ach, kaip tai jį nugąsdintų!

Su šakele čiobrelio,
Su kvepiančiu žolynu
Ji suduos jam lengvai per lūpas 

sakydama:
‘Saulė jau užtekėjo, Auksuoli,
Ir lakštingalos daugiau nebegieda.’

(Pagal graikų originalą)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
dyboje rado daug spragų, trūku
mų, klaidų. Kritikuoja ir Fausto 
vaidmenį atlikusį H. Kurauską. Kri 
tikui patikusios tikrai “faustiškos” 
J. Jankaus dekoracijos, šiaip Jude- 
levičius radęs daug teatrališkumo, 
nelygumo, prieštaringumo. Jis pri
minė ir rež. J. Rudzinsko sumany
mą (pastatyti “Faustą”), kurį tar
si apibendrinusios Fausto baigia
mojo monologo eilutės: “Vien tas 
tik vertas laisvės ir gyvybes, kas 
grumiasi dėl jų nuolatos!” Savo 
įspūdžiuose apie pastatymą I. Vei
saitė (“Lit. ir Menas” nr. 23) vėl 
pateikė visą eilę kritiškų pastabų 
ir priėjo išvados, kad, išskyrus 
"nuostabiai pavykusias” J. Jankaus 
dekoracijas, spektaklis dar nebu
vęs subrendęs, jį dar tektų per
dirbti ir kad jis dar nelaikytinas 
teatro laimėjimu. (E)

▼ Vilniuje gyvenančiam muzikui 
Ant Gimžauskui neseniai sukako 
50 m. amž. Jis jau daugiau kaip 
20 m. dirba dainos populiarinimo 
srityje. Pastaruoju metu A. Gim
žauskas dirba chormeisteriu Radi
jo ir televizijos komiteto chore.

▼ Just. Marcinkevičiaus “Pušis, 
kuri juokėsi” Rytų Vokietijoje iš
versta į vokiečių kalbą.

▼ Nė vienas lietuvis dailininkas 
negavo Sovietų S-gos Dailės akade 
mijos medalio už geriausią 1964 m. 
dailės kūrinį. Tik sidabro medaliu 
apdovanotas vilnietis dailininkas 
S. Rozin.

Afrikietiškoji apybraiža
Vienos kelionės įspūdžiai

A. GLADKAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
"Dabai' tu esi vyras”, sako plantacijos 

savininkas savo 12 m. sūnui. “Rytoj aš tau 
atiduosiu jodinėjimui arklį”. Tėvas pasižiū
ri į visus šeimos narius, sėdinčius aplink ap
skritą stalą. Sesuo su pasigėrėjimu žiūri į 
brolį, kuris nuo dabar turės ją užtarti ir jai 
patarti. Teta džiaugiasi, kad naujas vyras 
ateina į jų gyvenimą. Tik motinos veide 
liūdnai atsispindi slaptas džiaugsmas, kad 
tai mano vaikelis, kuris išeina į platųjį pa
saulį. Tėvas visiems pripila kinietiškos ar
batos ir visi geria, nesirūpindami ūžimu, ku
ris, nors ir didžiai slopinamas, atšniokščia 
iš visų lūpų. Prie to pridėk dar kinietiškų 
pagaliukų tauškėjimą, kai stengiesi jų pa
galba sotintis karšta ryžių koše, supilstyta 
iš įvairių saldžių ir karštų padažų. Juokas 
ir klegesys, sumaišytas su karštu kinietiš- 
ku vynu. Ir praeivis gali girdėti “Bamboo 
Inn” net kitoje gatvėje. Tai garsiausias res
toranas Salisburyje.

Rytą ankstus saulės spindulys, sugundęs 
mane pažiūrėti, kas dedasi lauke, atplėšia 
mano akis ir nušviečia man ant dviračių 
skubančius žaliomis spalvomis pasirėdžiu- 
sius, lyg ir uniformuotus žmones, kurie šian

dien, kaip ir vakar, važinės visą dieną ant 
savo dviračių, išvežiodami paketus ir pa
kvietimus po visą miestą. Ką aš darysiu 
šiandien ?

*
Aš skrendu prie Viktorijos krioklio, kur 

Zambesi upė, per mylią išsitiesus, visu il
giu krenta 200 pėdų žemyn, ištykšdama ant 
akmenų ir subyrėdama į milijardus mikro
skopinių vandens dulkių, kurios, vėjo neša
mos, plauna visą krioklio apylinkę, pasisko
linusios nuo saulės net vaivorykštę. Lipu 
žemyn, plaunamas amžino lietaus ir džio
vinamas nenuilstančios saulės. Niagaros 
krioklys nublunka kaip medinis kareiviukas 
prieš herojaus marmurinę statulą. Krioklys, 
dar nepaliestas žmonių nusistatymo “pa
gražinti” gamtą, stebina visus lygiai ir šian
dien, kaip jis kadaise stebino Livingstoną, 
pirmą sykį užtikus krioklio spragą prieš 80 
metų. Už pusantros mylios nuo krioklio yra 
“Viktorijos krioklio” viešbutis ir geležinke
lio stotis, apsupta šakotų medžių, kuriuose 
gyvena daugybė beždžionių. Jos laksto me
džių šakomis ir gaudo viena kitą, kol visos, 
užbėgę ant vienos šakos, klykdamos ir šauk
damos griūva su braškančia šaka. Ir staiga 

vėl ramu. Pamažu einu miško taku į viešbu
tį, sekamas tyliai sausoje žolėje sėdinčių 
babunų, kurie, nelaimei užtikus vieną iš jų, 
visi kartu puola ant priešo ir jį sudrasko į 
mažus gabaliukus.

Gal būt, reikia prisiminti ir dvejetą rudų 
akių, mane palydėjusių per viešbučio kie
mą. Veidas, papuoštas tiesiai į užpakalį su
šukuotais rausvais plaukais, išplėstos akys 
ir perdidelės, lyg neužbaigtos madonos, lū
pos. Kitą dieną mačiau ją baseine bestovin
čią vandeny ir besikalbančią su vienu anglu, 
dirbančiu Anglijos ambasadoj.

—■ Šnipinėti yra lengva, — gyrėsi jis, — 
aš kasdien kanceliarijoj matau slaptus do
kumentus, ir nė vienas iš jų neturi drau
džiamojo užrašo.

— Ką tu darytum su savo slaptais do
kumentais?

— Čia jau kitas klausimas. Eikš čia. — 
Ir priėjęs prie jos ją lengvai pabučiavo. — 
Kodėl tu buvai man tokia šalta vakar?

— Kuri valanda? — ji atsisuka į mane, 
ir jos akys prašo netikėti tuo, kas vyksta.

— 12 vai. 30 minučių.
— Laikas valgyti. Man patinka vyrai, 

kurie be laikrodžio žino laiką. — Išlipa iš 
vandens, pasitaiso savo maudymosi kostiu
mą ir nueina.

Už tris svarus į dieną turiu gerą kam
barį su vonia ir gaunu keturis kartus val
gyti su ankstyva kava, kuri -atnešama kiek
vieną rytą apie šeštą vai. į mano kambarį. 
Pusryčiai, pietūs, popietinė arbata su pyra
gaičiais ir vakarienė. Mano stalo padavėjas 
jau laukia manęs k nusišypsojęs pradeda

man patarnauti, pradėdamas su vaisiais per 
žuvų patiekalą iki mėsos kepsnio, kol pa
siekiam desertą, ir pagaliau kava, sūriu ir 
vaisiais užbaigiau/ pietų valandą, išsitęsu- 
sią iki 2 vai. 30 min. po piet. Laikas judėti, 
jei noriu plaukti su ekskursija Zambezi upe.

f f

Didingas Viktorijos krioklys

¥
Garlaivio kapitonas, nudegęs saulėje, su 

ilgais, palaidais plaukais ir iššukuota barz
dele, pasitinka mus ir palinki geros kelio
nės. Plaukiam tolyn į viršų nuo Viktorijos 
krioklio, stebėdami įvairius paukščius ir 
dramblių būrius, kurie, pakrantėje būdami, 
maudosi. Paskui šlapi apsipila dulkėmis ir 
smėliu, kad apsisaugotų nuo musių ir vaba
lų, įlendančių dramblio odon ir kamuojan
čių jį nuolatiniu niežėjimu. Dramblio siurb
lys turi dvi skyles: vieną vandeniui,, o kitą 
smėliui. Plaukiame ir akylai stebime juos. 
Vienas jų persenęs, su viena iltimi, įsižei
dęs mūsų žingeidumu, užriečia savo nosį, iš
plečia ausis ir, surikęs siaubingu balsu, bė
ga į mus, bet staiga prie pat kranto sustoja, 
pasimuisto ir, išsigandęs savo drąsos, kuria 
norėjo mus įbauginti, apsisuka ir dingsta 
krūmuose.

— Kaip filme, — pastebi sena žydė iš 
New Yorko ir nusisuka paklausti kaimynės, 
ar ji visa tai nufilmavo.

— Taip. Tik man čia trukdo ta foto apa
rato dėžė.

— Padėk ją kur nors. Aš nenoriu ko nors 
praleist. Aš gi dėl to ir važiuoju su Thomas 
Cook ekskursija, kad parsivežčiau aibes to
kių filmų namo.

Mes priplaukiam prie salos, kur kapito
nas mus pavaišina arbata ir pyragėliais.

Kapitonas sako: “ši bus mano paskutinė 
kelionė. Kitą savaitę aš su savo štai padė
jėju plauksime dar toliau aukštyn žvejoti. 
Gal pavyks praslinkti pro sargus ir įsmuk-

(Nukelta į 4 psl.)



Kai audra verčia stulpą vieną
A. a. prof. dr. Vito Manelio netekus

Pirmoji žinia apie prof. Vito 
Manelio staigią mirtį lietuvišką
ją visuomenę buvo pritrenkusi 
lyg svaigiu ir sunkiai įtikimu 
smūgiu. Iškeliavo iš mūsų tarpo 
žmogus, dar nenuėjęs užsimoto
jo kelio, neišbaigęs jo sieloj 
ugdytos jo gyvenimo misijos. 
Iškeliavo, kupinas kūrybingu
mo, pačiame protiniame brandu
me ir, palyginti, tvirto fizinio 
sveikatingumo.

Čia turbūt, ir atsiskleidžia 
Dieviškosios mistikos gilus pra
smingumas. Kai civilizacijos pa
žangos teikiami gyventojams pa 
togumai vyiingai liūliuoja ir 
žmogiškuosius idealus aptemdo 
aukšto gyvenimo lygio dulkė
mis, tai žmogaus jautrumui pra
skaidrinti reikia didesnio sukrė
timo. Reikia didžių aukų.
Kietu keliu į mokslo aukštumas

Velionis kilimu rytų aukštai
tis, iš pačių pamatų. Gimęs 1910 
m. Šimonyse, Panevėžio apskr. 
Vėliau tėvai persikėlė savajan 
ūkin, Miškinėlių km., tame pa
čiame valsčiuje. Vidutinio ūki
ninko vyriausias sūnus (10 ha 
žemės, menkesnės kokybės). 
Augo labai gausioj šeimoj. Iš 
10 užaugusių vaikų, liko 7. Visi 
pavergtoj Lietuvoj (3 broliai ir 
4 seserys). Nepaprastai didelių 
gabumų. Rokiškio gimnaziją 
baigė būdamas 16 metų (1926). 
Vienerius metus dėl lėšų stokos 
negalėjo mokslo tęsti. Per tuos 
metus pramoko anglų kalbą. 
Žemės ūkio akademijoj, Dotnu
voje, studijavo 1927—1931 m. 
Buvo vienas iš gabiausiųjų ir 
geriausiai baigusių. 1932 m., pa
ruošęs ir apgynęs diplominį 
darbą, įgijo diplomuoto agrono
mo vardą. Vėliau paruošė 400 
psl. studiją apie Pabaltijo koo
peratines pieno perdirbimo ben
droves. Šią disertaciją Lietuvoj 
apgynė 1939 m. Jo disertacijos 
santraukas keliomis svetimomis 
kalbomis turi Vokietijos ir kitų 
vakarų Europos žymesnių uni
versitetų bibliotekos.

Chicagos universitete 1953 
m., po 3 metų studijų, įgijo nau
ją profesiją — verslo adminis
tracijos magistro laipsnį (M. B. 
A.). Nuo 1956 m. Pecard ben
drovėje mokslinių instrumentų 
radijo aktyvumui matuoti ga
mybos įmonės pakviestas vado
vaujančio egzekutyvo parei
goms.

Gili asmenybė

Su V. M. mirtimi, mes nete
kome žmogaus, ryžtingai sieku
sio ir kovojusio už kilniuosius 
žmogaus idealus. Velionio hu-

ALFONSAS INDREIKA

maniškumas neatsiejamai ryš
kus visuose jo kultūriniuose 
darbuose ir būdo bruožuose.

Velionio tolerantiškumas 
glaudžiai siejasi su didžiu tak
tiškumu, kokį taikliai paryškino

Prof. dr. Vitas Manelis

jo artimas kolega prof. B. Vit
kus paskutinio atsisveikinimo 
su velioniu žodyje. Būdamas 
tvirtų krikščioniškosios ideolo
gijos principų, religingas ir 
veiklus ateitininkas, lygiai taip 
pat gerbė ir kitokių įsitikinimų 
žmones. Jo tolerancija — vis
pusiška. Savo oponentui ar klai
dingai galvojančiam velionis at
sargiai parinkdavo žodžius ir 
švelniu, bet įtikinamu būdu, ne- 
užgaudamas jo jautriųjų ambi
cijos gijų, padarydavo pastabą. 
Oponentas, panašiu būdu kriti
kuojamas, dažniausiai velioniui 
dėkingumu atsilygindavo.

Dėl to priešų įsigyti nesuge
bėjo. Pareigingumas ir sąžinin
gumas tai dvi neatskiriamos ve
lionio integralybės.

Kuklumas ir paprastumas ve
lioniui buvo lyg įdiegti į kraują. 
Nemėgo girtis nė apie save kal
bėti. Ne tik skausmo smūgius 
savo sieloje tyliai kentė ir slė
pė, bet ir džiaugsmu vengė su 
kitais dalintis kad kam nors »
nesukeltų priešingų jausmų. Pa
minėtina, kad velionio sekreto
rė, 7 metus ištikimai dirbusi, 
didžiai sujaudinta buvo atvyku
si į šermenis. Koplyčioje patyrė 
didelę jai staigmeną: pirmą kar
tą tesužinojo, kad jos mielojo 
šefo būta magistro, daktaro ir 
profesoriaus. Anot prof. Puzino, 
jo kuklumas veržėsi per šonus.

Darbštumas buvo glaudžiame 
sąlytyje su velionio didžiu ga
bumu, nepaprastu tvarkingumu

ir sugebėjimu visokius reikalus 
tvarkyti ir organizuoti. Dėl nu
rodytų savumų, velionis buvo į- 
vairių žinių tarytum gyvoji ver
denė.. Profesiniais, moksliniais, 
kultūriniais ir net paprasčiau
siais dienos klausimais iš jo ga
lėjai semtis reikalingiausių in
formacijų.

Įsijungęs į kultūrinį ir 
visuomeninį veikimą

V. M., be atsakingų pareigų 
(vadovaujančio egzekutyvo) 
mokslinių instrumentų radijo 
aktyvumui matuoti gamybos į- 
monėje, buvo giliai įsijungęs j 
kultūrinį ir visuomeninį veiki
mą. Mūsų kultūrinėj kovoj dėl 
laisvės V. M. varytoji kultūrinė 
vaga buvo gili ir tiesi.

• * •

V. M. staigus pasitraukimas 
iš gyvųjų tarpo yra sopulingiau- 
sias jo miela jai Faustinai, šiuo 
skaudžiu įvykiu nutrūko 32 me
tus žydėjusi pavyzdingos šeimos 
gražioji romantika.

Rugpiūčio 2 d. rytą išverstas 
ąžuolas ne su visomis gyvybės 
šaknimis. Liko viena, bet tvirta 
atžala — velionio sūnus Juozas, 
medicinos daktaras, chirurgas, 
paveldėjęs tėvo gabumus. Nu
manu, jaunam dr. Juozui pra
džioje nebus lengva jo mielojo 
tėvo paliktą jam kultūrinę kovą 
dėl Lietuvos laisvės su panašia 
energija tęsti.

iiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BALETO MOKYKLA

IRENA VELECKYTE, Brighton 
Parko Baleto Mokyklos vedėja, 
praneša, kad baleto pamokos prasi
dės nuo rugpiūčio 30 d. 1965 m.

Bus sudaromos naujos klasės 
pradedantiems ir pažengusiems ber
niukams ir mergaitėms nuo 51/2 
metų amžiaus.

Suinteresuoti tėveliai prašomi 
prirašyti vaikučius, kaip galima 
anksčiau, dėl klasių suskirstymo. 
Skambinti CLiffside 4-4012 po 
6:00 vai. vak.
ilHhllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NAUJI LEIDINIAI
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDE, Mykolo 

Vaitkaus atsiminimų III tomas. Iš
leido “Nida”, Londone. 297 pusi., 
kaina $2. Greitu laiku duosime 
platesnę šio patrauklaus veikalo 
recenziją.

Į LAISVĘ. 25 laisvės kovos me
tai; 1965 m. birželio mėn. Nr. 37- 
38. Tai vienas iš turiningiausių šio 
žurnalo numerių, j kurio bendra
darbius redaktoriai dr. A. Klimas. 
K. Kudžma, dr. A. Musteikis jsten 
gė sutraukti gausiai jaunų ir bran 
džių jėgų. Plačiai apžvelgiama Lie
tuvos sovietinės okupacijos eiga 
išsamiais V. Vaitiekūno, M. Mus
teikio, J. Kerniaus. K. Digrio, K. 
Jonaičio straipsniais. Alg. Bud- 
reckjs surinkęs intriguojančios 
medžiagos apie 1941 m. taut'.nį su 
kilimą.... J. Vidzgiris atskleidžia 
Sovietų koegzistencijos sampratą.

Mokslingo miškininko Antano 
Rukuižos spausdintų darbų sąra
šas. Privataus pobūdžio (išleista 
tik 100 egz. ir neparduodama) 
bibliografinis 14 pusi, leidinys, ap
imąs paskutiniojo Miškų departa
mento direktoriaus A. Rukuižos 
(1936-1940) spaudos darbus 1908- 
1965 m. lietuvių ir kitų tautų spau 
doje.

MIKALOJUS DANAUSKAS 
1965. Art Exhibition. Flame 
Painting. Ryšium su rugp. 28 — 
rūgs. 5 d. įvyksiančia M. Ivanaus
ko liepsnos tapybos paroda išleis
tas anglų kalba albumas su lietu
višku priedu — katalogu. Įžangoje 
plačiau paaiškinama, kas yra ta 
liepsnos tapyba ir atskleidžiami 
toje šakoje pasiekti M. Ivanausko 
laimėjimai. Leidinys stambaus 
formato, 48 pusi., sudarytas iš 
M. Ivanausko kūrinių reprodukci
ją-

LAIŠKAI LIETUVIAMS. Lie
pos — rugp. numeris, gausiai iliust 
ruotas su intriguojančiais straips
niais: Pasaulietis krikščionis ir ku
nigas (prel. V. Balčiūnas), Meilė 
šeimoje (prof. V. Bieliauskas), Da
lyvavo trylika (V. šmaižienė), Pa
keleivį priimti (A. Grauslys), Mels
tis protėvių kalba (J. Kaseliūnas), 
Išeivių pastoracija (K. Trimakas). 
Dantė ir Beatričė (A. Tyruolis), 
Rasiniai klausimai filmuose (K. 
Bučmys), Vasaros šventės šeimoje 
(G. IVaškienė)., Miela rasti Chica
gos Meno instituto fotografijų sky
riaus kuratoriaus H. Edwards 
straipsnį, aukštai vertinantį mūsų 
Alg. Kezio. S. J. foto nuotraukų 
kūrybinį talentą.

VILTIS. A Folklore Magazine. 
June — Sept., ^5. Vol. 24. No.2. 
V. F. Beliajaus -sumaniai redaguo
jamas žurnalas, tarnaująs daugiau
sia įvairių tautų liaudies šokiams 
perteikti ir pavaizduoti įvairių tau
tinių šokių grupių veiklą. Gausiai 
iliustruotas, leidžiamas anglų kal
ba.

MUSŲ SPARNAI. Lietuvių evan 
gelikų reformatų žurnalas. 1965 m. 
birželis, Nr. 18. Redaguoja kun. P. 
Dilys, E. Gerulis, J. Kregždė, P. 
Lampsatienė, J. Palšis, M. Plepys, 
A. Ramonis. Eilė straipsnių skirtų 
specifiškai evangelikų reikalams 
(apie Husą, Kalviną, evangelikų 
suartėjimą, jų veiklą, parapijas) ta 
čiau žurnalui nesvetimos ir apskri
tai lietuvių kultūros temos, pvz. 
apie Donelaitį ir kt. Puošmenims 
panaudojamos dail. V. K. Jonyno 
vinjetės.

MITTEILUNG.EN AUS BALTI- 
SCHEM LEBEN. Nr. 2. Jau de
šimtmetį švenčiąs periodinis infor
macijų leidinys, besidomįs daugiau
sia Baltijos tautų kultūriniais klau 
simais, leidžiamas Baltijos draugi
jos Vokietijoje. Šiame numeryje 
paminima istoriko prof. P. Johanse 
no mirtis, dr. A. Geručio 60 m. su
kaktis, svarstoma estų kultūrinės 
istorijos gilesnė prasmė; duodama 
naujų Pabaltijį liečiančių įvykių ir 
leidinių apžvalga.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIU
LETENIS. 1965 m. liepos mėn. 
Nr. 3. Penkmetį švenčiąs šis pe
riodinis leidinys, pasirodąs 4 kar
tus metuose, šiame numeryje ypač 
pamini Detroite rūgs. 4-5 d. įvyk
siantį Liet. Gyd. s-gos suvažia
vimą. Vedamajame džiaugiamasi, 
kad mūsų gydytojai uoliai rem'.a 
lietuvių kultūrinę veiklą ir laisvės 
kovų pastangas. Dr. Ringus ra
šo apie vėžį, dr. Z. Danilevičius — 
apie elektroninį mikroskopą, Z. 
Brinkis apie graikų ir romėnų me
diciną, o dr. V. Šaulys kritiškai 
peržvelgia ok. Lietuvoj leidžiamą 
“Sveikatos apsaugą”. Plačiai ap
žvelgiama jaunųjų medikų pažan-

ga moksle ir mūsų gydytojų įvai
ri veikla. Specialus skyrius dan- 

i tų gydytojų ir taip pat Moterų 
kampelis. Žurnalą redaguojant, 
įvairiai iliustruojant parodoma 
gausiai iniciatyvos. Vyr. red. dr. 
S. Biežis, ats. red. dr. S. Budrys, 
red. kolegija: dr. K. Balukas, dr. M. 
Budrienė, dr. V. Kaupas, dr. R. 
Povilaitis, dr. V. Tauras ir I. 
Makštutienė.
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10%, 2<>%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą n ’O ilgniea Ir aute 
moblllo pas

FRANK ZAPOLIS
3208 M West 95th Street. 
Chicago, Illinois. 60642. 

TeL GA 4-8054 Ir GR 6-4339
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadlenlo 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie 
niaie ir sekmadieniais nuo 8:80 Iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais ptrmadie 
nlals 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 

1490 kil. AM ir 1027 trg FM 
Tel. IIEmlock 4-2413 

Tel. HErnlock 4-2413 
7159 So. Maplcwoo<l Avė. 

Chicago 29. III.

COSMOS EXPRESS
MARQl’ETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų remontas 
5759 So. VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9533 
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2608 ir 2439 Weet 69th Street
Chicago 29, III. Tel. WA 5-2737.
3212 South Halsted Street
Chicago 8, III. Tel. CA 5-1868

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius Blųstl be tarpininkų tiekai 
iš Chicagos j Lietuvą.

E. ir V. Žukauskai

Didelis pasl rinkimas! geriausios rū
šies medžiagų Ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė 
Tel. FRontier 6-1882

pinpi ||"T" T \/ & RADIO (LIETUVIAI; 
vlnUUI I I .V* gar. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsą SEPECIALYBS. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimai • GARANTIJA • KREDITAS

— Į Ameriką 1948-61 m. iž 
užsienio atvyko 44,430 inžinie
rių, profesorių, fizikų ir gydy
tojų. Iš 40 Nooelio laureatų, dir
bančių amerikiečių laboratori
jose tai 25 yra amerikiečių kil
mės.

Tėvynė, pasitikėdama mumis, ne
privalo apsivilti. Vaižgantas

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. A«.L PHONES WA 5-8202

AUGUST — RUGPIŪČIO 19, 20, 21 D. D.

BISQUIT THREE STAR COGNAC

ASBACH IRAI.T
Imported German Brandy

OTARD IMPORTE!) COGNAC

Fifth $5.29

Fifth $4.98

Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.SJ». Fifth $4.89

CINZANO IMPORTED
Dry or Sweet VERMOUTH Fifth $1.39

PIKEMAN IMPORTED GIN Fifth $3.98
HENNESSV COGNAC

(Close out) >/•> gal. size $13-95

FINE YUGOSLAV SLIVOVITZ 84 pr. Fifth $3.98 

SAYONARA, IMPORTED MELON, BANANA,

PINEAPPLE or MENTHE LIQUEUR Fifth $4.98 

BUDWEISER BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles $3.59

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

I

AFRIKIETIŠKOJI 
APYBRAIŽA

(Atkelta iš 3 psl.)
ti į deimantų šalį. Kas žino.”

Viena ekskursantė, kuri stovi šalia kapi
tono, sako: “Man patinka ten būti. Aš pati 
esu kilusi iš Zambijos. Noriu užsidirbti už
tektinai pinigų. Ir tada... atgal į laukus prie 
sraunaus upelio!... Medžioti ir žvejoti — tai 
mano gyvenimas. Mano vyras su vaikais gy
vena ūkyje. Esu persiskyrus. Atvažiavau 
čia darbo ieškoti viešbutyje, bet alga ma
ža, nors ir daug prestižo dirbti Viktorijos 
viešbutyje.”

Kapitonas sako: “Man irgi patinka taip 
gyventi. Kai gyvenau Conge, turėjau gerai. 
Paskui tarnavau Lumumbos kariuomenėje. 
Bet Amerika įsikišo ir viską sumaišė. Užtat 
dabar ten tokia padėtis.”

Ji sako: “Atleisk, kad taip kalbam apie 
Ameriką, betgi turi žinoti, kaip žmonės apie 
ją galvoja.”

Aš stoviu šalia jos ir sakau: “Nieko bai
saus. Aš kaip tik noriu žinoti, ką kiti gal
voja apie mus.”

Kapitonas, patenkintas tokiu atsakymu, 
nusišypso ir sako: “Kaip ilgai būsi čia, gal 
norėtum nakčia pavažiuoti į deimantų lau
kus?’”

Aš sakau: “Ne, dėkui.”
Mūsų žvilgsniai nukrypsta į tą turistę iš 

New Yorko, kuri, pakabinus savo foto apa
rato dėžę ant šakos, žaidžia su beždžione, 
norėdama ją kuo nors sudominti, kad ji ne
pabėgtų ir leistųsi nufotografuojama. Bež
džionė tupi ant žemės ir seka tą moterį, ku
ri ateina atbula ir pro savo foto aparatą 
žiūri, ar jau vaizdas pakankamai įdomus. 
Bet beždžionė staiga atsisukus griebia nuo 
šakos foto aparato dėžę ir medžiais pasilei
džia į salos gilumą. Sumišusi moteris užmirš
ta bet kokį pyktį. Ji ploja rankomis ir kar
toja: “Kaip filmoje, taip kaip filmoje!” Ir 
atsisukus tvoskia savo vyrui per nugarą, 
kuris, senu papratimu, spėjo atsukti į ją 
savo nugarą ir išsiimti iš burnos didžiulį, 
havanišką cigarą. Jis tik užsikosti ir po no
sim sumurma: “Nedaryk taip prie žmonių”. 
Tik kapitonas kažką sušnabžda apie tas pra
keiktas beždžiones. Pagaliau ji nusipurto ir 
sako: “Man nepatinka beždžionės, aš jų bi
jau.” Ir ji nueina nuo mūsų, gal būt, steng
damasi visai užmiršti tas vaikystės dienas, 
kada didelis babunas atrado ją mažą, sėdin
čią lauke ir valgančią duonos riekę. Užmirš
ti, kaip ano plaukuotos rankos ją pastūmė 
ir pagriebė iš jos rankų skanią duoną. Ir, 
gal būt, reikia užmiršti tą dieną, kada, jau 
suaugus, ji išvažiavo šokti su savo kavalie
rium, o išėjus lauk prasivėdinti, atrado bež
džionę, įsitaisiusią užpakalinėje sėdynėje, 
kurios ji buvo labai išgąsdinta. Ir iš to iš
gąsčio ji vedė savo-turtingą vyrą. Dabar, po 

septynerių vedybų metų ir trijų vaikų, dar 
net nesulaukus 30 metų, pamatė, kad ji nė
ra pasiruošusi vedybiniam gyvenimui. Seka 
skyrybos ir atsisveikinimas, kurio kainą ji 
amžinai mokės, nežinodama to vieno žod- 
džio “sudie” pilnos vertės.

Viktorijos krioklys ir turistinis viešbutis iš 
lėktuvo

Mes plaukiam saulėtakiu žemyn Zam- 
bezi upe. Toli už horizonto saulė glaudžiasi 
prie debesų ir, lyg uždanga, pamažu lei
džiasi spalvotas dangus. Gyvenimas yra 
scena, o mes jon išleisti tik trumpam laikui 
suvaidinti rolę, kuri metuose pavirsta tokia 
miela, nes sava. Ir taip su kiekvienu žmo
gum. Net ir su ta brunete, kuri, apsivilkus 
geltonu Givenchy tipo kostiumėliu, stovi 10 
vai. ryto lauke prie viešbučio, džiaugda
mosi savo komplikuota jaunyste. Ji stovi 
priešais mane ir bando sukurti iliuzijas, ku
rių niekuomet nesvajos. Iš viešbučio išeina 
jos baseino palydovas, nešinas porą akso
miniu viršum batų. Jį atseka tarnas su 
dviem lagaminais ir pastato juos viešbučio 
duryse.

— Ar p. Tovvnsend taksiukas atvažiavo? 
— klausia jis, mostelėdamas su batais ma
šinos link. — J aerodromą. Ir paimk tuos 
batus. Man jų daugiau nereikia. — Atiduo
da batus nustebusiam šoferiui ir nuskuba 
atgal į viešbutį. Nustebęs šoferis apžiūrinė
ja batus ir pagaliau nutaria juos sau pasi
laikyti.

— Kas yra tas vaikas, kuris su tavim ke
liauja?
— Mano draugas.

— Iš pietų Afrikos?
— Ne. Iš Italijos.
— Oo! Iš Romos?
— Ne, iš Venecijos.
— Nė sykio nebuvau Venecijoj, bet gir

dėjau, kad tai graži vieta, — taip kalbu su 

ja, atsirėmęs į koloną. Ji ilgai dar žiūri į 
mane, bet ateina jos draugas, tempdamas 
lagaminą, ir nusiveda ją į mašiną. Ji atsisu
ka, pasako man “sudie”, ir mašina išvažiuo
ja.

—Iki!
Aplinkui stovi žmonės ir godžiai seka 

mūsų pasikalbėjimą. Jai išvažiavus, visi su
krunta rūpintis savais lagaminais ir savo 
kelionės rūpesčiais.

— Graži porelė tie du, — sako pagyve
nęs anglas, stovėdamas šalia savo žmonos, 
kuri, šypsotis įpratus, išmoko stebėtis kitų 
gera sėkme ir gailėtis savęs. — Ar atėjot jų 
išleisti ?

— Ne, laukiu autobuso į Livingstoną.
— Mes irgi. Atvažiavom savaitgaliui iš 

Bulawayo. Neramu pas mus, riaušės ir įtam
pa. Aš nežinau, ko tie afrikiečiai nori. Darb
davys gerai jiems užmoka, rūpinasi jų pra
gyvenimu, rūpinasi jų šeimomis, kai nėra 
darbo. Mes statom jiems alines, gali ten ei
ti gerti ir linksmintis. Aš nežinau, ko jie no
ri? Blogai, kad per anksti įsileido juos į 
miestus. Vienintelė baltųjų viltis yra Rode- 
zijoje. Pietų Afrika kris, bet mes Rodezijo- 
je galim išgelbėti baltuosius Afrikoje.

— Mes gal ir nematysim jų viešpatavimo, 
brangusis, bet mūsų vaikai tai tikrai turės 
išmokti kartu su jais gyventi. Gyvenimas 
eina ta kryptimi.

(Bus daugiau)



DRAMOS IR PALETĖS
SUGRĮŽTA IŠ VASARVIEČIŲ

Šios vasaros atostogos ramia
me Wisconsino užkampyje, Mar- 
ąuette County, kurį supa miške
liai ir ežerai, prabėgo artimai bi 
čiulbaujantis su aktoriais Nijole 
Martinaityte ir Jonu Kelečium 
bei Stase Kielaite-Kelečiene. 
Tarp kitko, aktorius Jonas Ke- 
lečius studijuoja dailę Chicagos 
Meno institute, kurį greit baigs. 
Per eilę metų, šalia aktoriško 
darbo, turi sukūręs nemažai dai

mo darbas, — aiškino N. Mar
tinaitytė.

— O kodėl nieko lietuviško 
šį kartą nebandote įtraukti?

— Mums visų pirma svarbu 
visuomenei pristatyti tai, kas 
šiuo metu vyrauja pasaulyje. 
Mes neatsisakome 
veikalų, kai tokių

Akt. J. Kelečius 
pastebėjo, kad N.
atiduoda savo įnašą ir lietuviš-

ir lietuviškų 
randame.
čia taip pat 
Martinaitytė

Jonas Kelerius dirba gamtoje

lės kūrinių, ir rugsėjo 27 d. Čiur 
lionio galerijoje, Chicagoje, bus 
atidaryta Jono Kelečiaus pirmoji 
dailės paroda.

Akt. N. Martinaitytė ir J. Ke
lečius vieną vakarą nustebino 
lietuvius, Wisconsino vasaroto
jus, susibūrusius Harrisville va
sarvietėje. Ramaus, žuvingo 
ežerėlio pakrantėje vasarotojų 
vaikams jie inscenizavo Anta
no Vaičiulaičio “Pasaką apie 
uodą”,- o po valandos ir Terme- 
see Williams “Kalbėk man, kaip 
lietus”. Nors vasarotojų tarpe 
daugumoje buvo eilinė, ne pa-, 
brėžtinai intelektualinė visuo
menė, bet modernus, giliais 
psichologiniais niuansais ban
guojąs T. Williams veikalas re- 
čitatyviniame pastatyme visiem 
paliko gana gilų įspūdį.

— Savo kamerinį teatrą mes 
pradėjome vasarvietėse, o iš jų 
išėjom ir į didesnes sales, — po 
įspūdingo spektaklio privačia
me pokalbyje pastebėjo N. Mar
tinaitytė. — Mūsų tikslas spek
takliuose turėti mažiau žmonių 
nes tik tada galim palaikyti di
desnį kontaktą su publika. O 
tas kontaktas ir yra mūsų stip
rybė.

N. Martinaitytė ir J. Kele
čius, kaip dviejų žmonių kame
rinio teatro vienetas, debiuta
vo 1964 m. pavasarį Korp! 
Giedros šventėje Jonynų vasar
vietėje Beverly Shores, Ind. 
Debiutas sudomino akademinį 
jaunimą. Jie buvo pakviesti reči
taliui į “Dainavos” stovyklą, kur 
vyko studentų suvažiavimas. Čia 
užsimezgė šilčiausias kontaktas 
su akademine publika. Po to se
kė gastrolės į didesnius Ameri
kos miestus, o praėjusių Kalėdų 
laikotarpyje Chicagoje jie savo 
repertuaran įtraukė ir K. Ost
rausko modernų vienveiksmį 
“Gyveno kartą senelis ir sene
lė’”, kuris publikos ir kritikų bu
vo gana kontraversiškai verti
namas.

kajai kultūrai, magistrės laips
niui gauti rašydama temą “Chi 
cagos lietuvių teatro istorija 
nuo jo užuomazgos (1880) iki 
dabartinio laiko.’” Šis jos dar
bas turi būti pateiktas Southern 
Illinois universitetui iki sekan
čios vasaros.

Tarp kitko N. Martinaitytė 
yra baigusi teatro kursą Sou
thern III. universitete, vaidinu
si amerikiečių Kelso Hollow 
Summer Stock ir Hull House 
teatruose, iš viso apie 30-tyje 
veikalų.

— Ar jūsų kamerinis teat
rinis vienetas nėra giminingas 
“Antrajam kaimui”? — paklau
siau abiejų aktorių.

— Ne, "Antrasis kaimas” yra 
satyrinis, kur sprendžiamos da
barties problemos. Mes jį svei
kinam, nes tai yra teatro šaka, 
kuri atlieka didelį darbą lietu
vių visuomenei. Dar vienas da
lykas: jie gali paruošti jaunus 
žmones teatriniam darbui, o

mūsų paskirtis moderni drama. 
Tai mūsų darbo dirva.

♦

Sekantį rytą Joną Kelečių su
radau jau su teptuku rankoje 
vasarvietės garaže, kur jis ke
lioms savaitėms įsirengęs savo 
atostoginę meno ateljė. Drobėse 
jau buvo užfiksuoti keli peiza
žai ir vienas natiurmortas. Nuo 
saikus modernizmas viliojo 
žvilgsnius.

— Spaudoje skaitėm, kad rug 
sėjo pabaigoje Čiurlionio gale
rijoje įvyksta jūsų dailės paro
da? — užkalbinau šį kartą jau 
nebe aktorių, bet dailininką.

— Baigiu studijas Chicagos 
Meno institute. Per eilę studi
jų metų atsirado ir nemažai 
darbų, tad kartu ir pribrendo 
reikalas ruošti parodą, kai tuo 
tarpu visa eilė jaunesnių kole
gų dailininkų jas jau turėjo.

— Regis, lietuviams dar ma
žai yra pažįstama jūsų tapybi
nė kūryba. Visi jus pažįsta ir 
gerbia kaip aktorių.

— Tiesa, lietuviai mano dai
lės darbų beveik nėra matę, bet 
juos stebėjo ir stebi visa eilė 
autoritetingų amerikiečių, iš ku 
rių ne vienas įvertino kūrinius 
ir net kąi kuriuos nusipirko. Pa 
rodoje, kuri prasidės rugsėjo 27 
d. Čiurlionio galerijoje, tikiu 
susilaukti ir būrio amerikiečių 
svečių.

— Kuri meno srovė gali jus 
pavilioti ?

— Modernioji sritis mane ža
vi, bet neinu nei į kraštutinį 
abstraktizmą, nei į realizmą. 
Meno kūryba — tai laisvas, eks 
presyvus savęs išsakymas dro
bėje.

Bežvelgdamas į Wisconsino. 
peizažus, tik prieš dieną kitą 
įamžintus J. Kelečiaus drobėse, 
prisiminiau, kad J. Kelečiaus 
kūriniai jau kabo Harrisvillės 
šerifo įstaigoje, Montello banke 
ir kitose Wisconsino vietovėse. 
Džiugu, kad nors ir pavėluotai, 
30 šio dailininko kūrinių išsiri
kiuos Čiurlionio galerijos sieno
se Chicagos lietuvių visuomenės 
dėmesiui.

kaitis pažymi, kad dr. Kasias 
yra aukštų kvalifikacijų žmo
gus. Baigęs universitetą Kaune, 
jis gilino studijas Strasburge ir 
Paryžiuje, gaudamas filosofijos 
daktaro laipsnį. Jis yra dėstęs 
Kauno, Strasburgo, Columbijos, 
Detroito universitetuose. Jo di
sertacija buvo išplėsta į plates
nį leidinį “The Baltic League”. 
Jo straipsniai istorijos ir poli
tikos temomis yra spausdinami 
įvairiuose JAV ir Europos žur
naluose. Šiuo metu jis daugiau
sia gilinasi į diplomatinę ir po
litinę šiaurės rytų Europos is
toriją, apimant Baltijos valsty
bes, Skandinaviją, Lenkiją, Ru
siją.

• “Aiduose” išspausdintas 
Andriaus Baltinio straipsnis 
apie pavojus lietuviams Sovietų 
okupacijoje pasiekė Lietuvą ir 
nemažai sunervino okupantams 
tarnaujantį gen. VI. Karvelį, ku
rio priešingas pareiškimas buvo 
išspausdintas net Maskvos “Iz- 

Beacon” rašydama Irena Nor- viestijose”

• Dr. Bronius Kasias, dėstąs 
Wilkes kolegijoje, Wilkes Bar- 
re, Pa., pakeliąs į tikruosius pro 
fesorius ir vieton pasitrauku
sio pensijon dr. H. Thatcher, 
pakviestas vadovauti istorijos 
departamentui. Apie tą įvykį 
laikraštyje “Wilkes College

s®*®

• Juozas Tininis pakviestas 
dėstyti lietuvių kalbos kursą 
Kalifornijos universitete.. Lie
tuvių kalbos kursas bus dės
tomas trimis grupėmis: prade 
dančių, truputį pramokusių ir 
jau pažengusių. Paskaitos bus 
skaitomos Classics departamen 
te, Indo-European Studies sky
riuje. Paskutiniuoju metu vis 
daugiau JAV universitetų įsive
da lietuvių kalbos dėstymą.

J. Tininis kalbas studijavo Vy 
tauto Didžiojo universitete Kau 
ne. Baigęs dirbo įvairiose Lie
tuvos ir tremties lietuvių gim
nazijose ir turi ilgą pedagogo 
praktiką. Po II-jo Pasaulinio 
karo studijas gilino Tuebingene, 
o disertaciją “Das Aesthetische 
in der Dichtung dės Lukrez” pa
rašė Vienos universitete, kur me
tams buvo nuvykęs jau iš JAV.

Nors studijų pagrinde J. Tini
nis turėjo graikų ir lotynų kal
bas, bet jis dar gerai naudoja vo
kiečių, prancūzų ir, be abejo, ang 
lų bei lietuvių kalbas. Iš tų sve
timų kalbų yra vertęs ir spausdi
nęs periodikoje, o iš prancūzų 
yra išleidęs klasikinį romaną 
“Paulius ir Virginija”. Literatū
ros ir kalbos klausimais bendra
darbiauja amerikiečių bei lietu-

Juozais Tininis

vių žurnaluose. Jis yra pasižy
mėjęs ir kaip beletristas rašyto
jas: Terra yra išleidusi jo no
velių rinkinį “Sužadėtinė”, o da
bar turi parengęs spaudai nau
ją rinkinį — “Nuskandintas žie 
das”.

Los Angeles lietuviai studen
tai, kad ir kituose universite
tuose studijuoją, turėtų išnau
doti šią progą ir įsirašyti į ati
tinkamą kursą.

Informacijų reikalu kreiptis į 
J. Tininį, 2412 McCready Avė., 
Los Angeles, Calif. 90039.

m.

VI. Ramojus

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje

Turtas virš

reikalavl-

taupymo

PARKING

mokamu 
prie jūsų

Savo nariams turime pilną patarnavimą:

apdrauda 
patarnavimas 
rūšių apdraudos

• Penkiolika metų nuo mir 
ties rašytojo Dagilėlio — kun. 
Mykolo šeižio — suėjo rugp. 8 
d. Jo eilėraščiai ir verstos pasa
kėčios jau buvo, spausdinamos 
Vaižganto redaguojamame “Tė
vynės Sarge”, o vėliau ir dau
gelyje kitų laikraščių bei žurna
lų. Išėjo du jo eilėraščių rinki
niai: “Dainos ir sakmės” (1902) 
ir “Dainos dainelės”.

KONCERTAS SENDRAUGIŲ
STOVYKLOJ

Šiemet ypač gausios ateitinin 
kų sendraugių stovyklos Daina
voje rugpiūčio 7 d. vakaras buvo 
atžymėtas vokalistų ir pianisto 
koncertu. Programą išpildė Vio
leta Gižauskaitė, sopranas, Ta
das Rūta, bosas, ir Manigirdas 
Motekaitis, pianistas. Pranešinė 
jo p-lė Bajoriūnaitė. Programa 
buvo sekanti:

Gruodžio Aguonėlės, Thomo 
Ar žinai šalį tą, Kačanausko Va
karo smuikas, Budriūno Tykiai, 
tykiai. Dainavo Violeta Gižaus- 
kaitė.

Jakubėno Pasaką skambino 
Manigirdas Motekaitis.

Mozarto ariją iš “Užburtos 
fleitos, Halevy arija iš “žydės”j 
Loewe Laikrodis. Dainavo Ta
das Rūta.

Chopino Mazurką Nr. 40 ir 
baladę op. 23 skambino Manigir 
das Motekaitis.

Bizeto Oure ton cour, Schu- 
mano Tave pamačius ir Žiedas 
ir Puccini arija iš “Tosca”. Dai
navo Violeta Gižauskaitė.

Dambrausko Jau žirgelis pa
balnotas, Klovos ariją iš “Pilė
nų” dainavo Tadas Rūta.

Violeta Gižauskaitė turi gerą

Šį rudenį, spalio mėn. pabaigo
je, Baleto teatre, Chicagoje, N. 
Martinaitytė ir J. Kelečius vėl 
pasirodys su nauju repertuaru, 
į kurį įeis Jean Cocteau “Žmo
giškas balsas ’ (išvertė St. Kie- 
laitė-Kelečienė) Samuel Bec- 
ke Krapp’o “Paskutinis įra
šas” (vertė L. Mockūnas ir M. 
Katiliškis) ir Eugene Ionesco 
“Kėdės” (vertė Irena Virkau). 
— Visi šie rys veikalai yra 
šių dienų rašytojų, labai moder
nūs ir pirmą kartą pristatomi1 balso medžiagą, įgimtą muzika- 
lietuvių publikai. Mūsų laukia j lumą ir puikią išvaizdą. Jos gra 
sunkus ir atsakingas pasiruoši- žus balsas tačiau yra dar su-

varžytas ir neplaukia laisvai. 
Jos dainavimas per mažai pa
remtas diafragminiu kvėpavi
mu, kuris kartais veda į deto
navimą, ypač garsiose (forte) 
dalyse. Ji gerai jaučia frazę, bet 
nevysto jos sklandžiai.

V. Čižauskaitė išvyksta šį ru 
denį į Italiją tęsti dainavimo 
studijų. Bus labai įdomu išgirs
ti naujos mokyklos įtaką. Linkė 
tina jai ieškoti, vystyti ir tobu
linti talentą, kuriuo ji yra taip 
gausiai apdovanota.

Tadas Rūta yra gana naujas 
veidas mūsų pasirodymuose. 
Antroje programos dalyje iš
ryškėjo gražus bei sodrus jo 
balso tembras. Pirmoje dalyje 
trūko preciziškumo tono grynu
me. Judesiai buvo laisvi ir na
tūralūs, o dikcija aiški.

Manigirdas Motekaitis jau 
yra gerai žinomas pianistas, čia 
jis pasirodė kaip akompanuo- 
tojas ir pianistas. Abiems dai
nininkams akomponavo pasigė
rėtinai. Retkarčiais su čižaus- 
kai e balansas galėjo būti ge
resnis. Įdomu bus išgirsti Mo- 
tekaitį ilgesnėj ir įvairesnėj 
programoj, kurią žada išpildy
ti šį rudenį De Paul universite
te, Chicagoje.

Nijolė Dėdinienė

Sčkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 
lietuvius virš 40 metų

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Bonai mokslui baigti 
Paskolos namams 
Kalėdų Klubas 
Atostogų Klubas 
Šeimos 
Notaro 
Visokių
Nemokamas kambarys 
susirinkimams
Mokame čekius ir duodame 
nariams specialius Money 
Orderius
JAV pašto ženklai 
Parduodame ir išperkame 
JAV bonus
Du dideli kiemai automo
biliams pastatyti
Vokai taupyti paštu 
Saugios depozitų dėžės 
Keleivių čekiai

%

M
—

JOHN PAKEL 
Chairman of the Board

KURIOJE JŪSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokia suma bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų " ‘ * 
mus.

PELNINGA — didesnis negu vidutiniškai 
dividendas du kartu j metus pridedamas 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

PARANKI — vieta patogi ir deniai įvestas _____
paštu skyrius leidžia <lar daugiau sutaupyti.

SAUGI — nes visos santaupos iki $10,000.00 apdraustos 
valstybinėj JAV valdžios įstaigos.

KAIP NAMŲ PIRKĖJAS Jūb galite gauti paskolų, pagal 
savo relkalavlmuB ir paruoštų biudžetų.

NAMA GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmoksti skolas ir tapti ftavlnlnku.

ĮSIGYSITE JI LENGVIAU, nes mūsų į nuomų panašūs 
mSneBinlal išmokėjimai apima paskolų, nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

ĮSIGYSITE ji BE RŪPESČIŲ, ned kaimynystėje esanti 
draugiška mūsų įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Westem Avenue

VALANDOS:
PIRMADIENĮ . . . 12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
ANTRADIENĮ ... 9:00 A.M. — 4:00 P.M.

Tel.: GR 6-7575
TRECIADIENJ visą dieną uždara.
KETVIRTADIENI . . 9:00 A.M. — 8:00 
PENKTADIENI 9:00 A.M. — 8:00
ŠEŠTADIENI . . . 9:00 A.M. — 12:30

P.M. 
P.M. 
P.M.



Romas Šležas

Lietuviškasis filmas Dainavoje
Romo Šležo "Velnio bala" ir kiti darbai bei sumanymai

Rugpiūčio 5 d. stovyklaujan
tiems ateitininkams sendrau
giams Dainavoje buvo parody
tas filmas “Velnio Bala” (De- 
vil’s Pool). šio filmo autorius 
(film maker) Romas Šležas pa- 
pasakejo filmo atsiradimo ir 
pagaminimo istoriją ir atsakė į 
stovyklaujančių klausimus. Fil
mo siužetas paimtas iš to pa
ties vardo Jurgio Jankaus nove
lės. Aktoriai: Antanas Gustai
tis — Varnas; John McLean— 
Jonas, klierikas; James D. Fe- 
lice — klieriko tėvas.

Filme rodoma, kaip jaunas 
klierikas, besidomįs augmenija, 
atostogų metu bevaikščiodamas 
miške, ateina prie Velnio Balos. 
Čia sutinka senį (Varną), kuris 
papasakoja, kaip jis ir klieriko 
tėvas kartą sutikę čia juodą 
arklį, ant kurio Varnas užsisė
dęs ir tuoj pamatęs, kad arklys 
(buvęs pats velnias. Po triukš
mingos kelionės jis pasijuto be
jojus ant medžio šakos, o klie
riko tėvas kažin kur dingęs.. 
Šiuo pasakojimu klierikas nėra 
įtikintas. Kitą kartą, jam ten 
pat berenkant augalus, vėl atei
na Varnas ir bando klieriką į- 
stumti į vandenį. Išeina tačiau 
atvirkščiai: klierikas išsilaisvi
na, o senis įkrenta į Velnio Ba
lą. Bet senis išsigelbsti. Išlipęs 
ant kranto, klierikui papasako
ja, kad jis kadaise jo tėvą nu
žudęs ir paskandinęs Velnio Ba
loje. Kitą dieną senis apsirgęs 
atlieka išpažintį.

meną

žmogaus skausmą ir pajunta 
nuodėmės naštą. Jis išeina į lie
tingos dienos pilkumą, j realis
tišką pasaulį.

Varnas, kol nešioja sunkios 
kaltės jausmą, vaizduojamas ap 
sirengęs juodais rūbais, tik po 
išpažinties jis rodomas su baltu 
drabužiu.

Filmo vaizdai ir nuotaika yra 
gana įtikinančiai lietuviški. Ro
mas Šležas Jurgio Jankaus no
velę filme yra gerokai suprasti 
nęs: išleista daug paaiškinamo
sios medžiagos, o įvesta dar dau 
giau simbolikos.

Romas Šležas filmo
studijavo Bostono universiteto 
Bendruomeninių ryšių mokyk
los Filmų departamente (School 
of Public Communications, Film 
Department). šiai mokyklai jis 
ir pagamino “Velnio balą” kaip 
tezę magistro laipsniui (M. S.) 
gauti. Filmas jau buvo rody
tas visoje eilėje universitetų, 
yra gavęs keletą premijų. Dabar 
Romas dirba WGBH televizijos 
stotyje Bostone, kaip kultūrinių 
filmų redaktorius (film editor). 
Jis yra suredagavęs 1 vai. filmą 
apie Rytų Europą, kuriame na
grinėjamos Vengrijos, Čekoslo
vakijos ir Rumunijos ekonomi
nio gyvenimo pasikeitimai. Taip 
pat yra pagaminęs filmą apie 
Pietų Afrikos Unijos politinę 
padėtį, šie filmai buvo rodomi 
visoj Amerikoj per N. E. T. (Na 
tional Educational Television) 
tinklą. Šiuo metu jis ruošia še
šių serijų programą (3 vai.) 
apie Amerikos teatrą. Tai vis

• Benediktas Babrauskas, bu 
s ilgametis ir daug Lietuvių

rašytojų d-jai nusipelnęs pirmi
ninkas, nuo naujų mokslo me- 

I tų pradeda dėstyti Austin aukš 
Če3niojoj mokykloj, esančioj 
Chicagos šiaurėje. B. Babraus 
'•s gavęs pora magistro laips- 

įių, šiuo me u siekia dar vie
no magistro laipsnio Roosevelto 

I universitete iš vokiečių kalbos 
! ir literatūros. Magistro tezei pa 
sirinko vieną iš lietuviams arti 
mų vokiečių rašytojų. Puikiai 
mokantį keletą svetimų kalbų 
B. Babrauską Chicagos švieti
mo taryba vertina, ir jis buvo 
susilaukęs įvairių pasiūlymų.

• Prozos antologija, paruoš
ta Bernardo Brazdžionio ir Be
nedikto Babrausko, jau baigia
ma laužyti “Draugo” spaustu
vėje. B. Babrauskas taiso pas
kutines korektūras. Antologija 
apims per 60 autorių ir turės 
apie 700 puslapių.

• Lena Gitter, pedagogė, man- 
tesorininkė, prieš kiek laiko lan
kiusi Chicagą ir taip pat aplan
kiusi “Draugą”, atsiuntė iš Wa- 
shingtono mūsų redakcijai laiš
ką, dėkodama už “Drauge” pa
talpintą pasikalbėjimą su ja. Ji 
praneša, kad tą pasikalbėjimą 
perdavusi Kongreso bibliotekai, 
kad jai būtų išverstas į anglų 
kalbą. L. Gitter mūsų redakci
jai atsiuntė savo naują studiją
“A Strategy For Fighting the 

War on Poverty”, kur ji dėsto 
būdus, kaip galima sėkmingai 
panaudoti Montessori metodus, 
siekiant išplėsti švietimą ir pa
kelti gerovę, tuo būdu veiksmin 
gai kovojant su skurdu. Studija 
iliustruota, dokumentuota, prak 
tiška, rūpestingai paruošta iki 
detalių.

• Dešimt metų nuo mirties 
dail. P. Kiaulėno suėjo rugp.15. 
Savo rūpestingu pasiruošimu 
Kauno, Romos ir Paryžiaus me
no mokyklose bei savitu tapy
bos kūrybingumo talentu dail. 
P. Kiaulėnas pelnė neužmiršta
mą vietą mūsų meno istorijoje.

• Daugelio knygų vertėjas, 
žodynų ir vadovėlių autorius J. 
Talmantas yra miręs prieš 10 
metų (1955. VIII. 18, Kaune). 
Tos liūdnos sukakties proga 
tenka prisiminti, kad velionis 
lietuvių kalbą yra dėstęs ir ei
lėje gimnazijų, ir Lietuvos teat
ralams; buvo vienas iš lietuvių 
kalbos draugijos steigėjų, ter
minologijos ir rašybos komisijų 
narys, “Ateities” ir “Gimtosios 
Kalbos” redakcijų narys, dau
gelio laikraščių bendradarbis. Į 
lietuvių kalbą yra išvertęs apie 
50 knygų; buvo vienas geriau
sių vertėjų.

• Vytauto Tamulaičio veika- 
. ą, išverstą į anglų kalbą pava
dinimu “Nimblefoot, The Ant”

| r išleis ą Manyland leidyklos, 
palankiai sutiko Toronto laik
raštis “Telegram”, pažymėda
mas, kad knyga pagauna jau
no skaitytojo vaizduotę. Laik- 
•aštis pripažįsta, kad autorius 
yra atlikęs nuodugnią vabzdžių 
gyvenimo studiją. Pagaliau laik 
rastis pasidžiaugia, kad veikale 
yra iškeliama ir moralinė idėja.

• Elzbieta Jonušienė, gyvenan- 
i 500 Elm Ridge Rd., Carpent-

ersville, UI., pagerbdama nužudy 
tąjį prezidentą J. Kennedy, su
darė jo medalioną — biustą 
meniškuose rėmuose ir pasiuntė

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 Wesf 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

<į ROOSEVELT PiGTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

%

rez. Johnsonui. Iš prezidentū
ros buvo gautas padėkos raš
tas, kurio faksimilę, o taip pat

ir sudaryto Kennedy paveikslo 
nuotrauką įsidėjo vietinis laik
raštis “Free Press”.

4’/2
Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

August Saldukas, 

Prezidentas

ANT VISU
SĄSKAITŲ

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Filmas yra simboliškas, pasi-1 labiau kultūrinio bei dokumen- 
kalfoėjimai trumpi, nemėginama 
žodžiais išaiškinti charakterio. 
Filmo pradžioje Jono pasivaikš
čiojimas miške parodomas nuo
stabiai gražioj gamtoj, su links 
mu paukščių čiulbėjimu ir lie
tuvišku dainų melodijomis. Čia 
dar nėra nei baimės, nei kaltės 
jausmo.

Po išpažinties, kur Varnas 
prisipažįsta, Jonas supranta

tinio pobūdžio darbai, nors pa
ties Romo Šležo noras yra kurti 
grynai dramatinio pobūdžio fil
mus.

V. Ž.

• Šiandien, rugp. 21 d., su
eina 5 m. , kai mirė filosofas, 
klasikinis filologas prof. VI. Šil
karskis. Dėstė Tartu, Vilniaus, 
Kauno universitetuose, o Sovie
tams okupavus Lietuvą — Bon- 
nos universitete dėstė slavų dva 
sinės kultūros dalykus. Yra pa
rašęs visą eilę studijinių veikalų 
rusų, lenkų, vokiečių ir ypač 
lietuvių kalbomis. Daugelyjet 
savo raštų populiarino filosofo 
Solovjevo idėjas.

• Zita Gelkytė, Lietuvos Vete
rinarijos akademijoje baigusi 
biologijos fakultetą ir prieš ke
letą metų atvykusi pas savo tė
vą į JAV, dabar dirba Syracuse 
universitete, bakteriologijos fa 
kultete, tyrimų laboratorijoje. 
Tuo pačiu metu gilina studijas, 
planuodama siekti magistro 
laipsnio biologijoje. Keletui die
nų buvo atvykusi į Chicagą ap
lankyti savo brolio ir pažįstamų. 
Paša koja, kad Lietuvoje duoda
mas geras pagrindas chemijoje, 
bet specialūs mokslai Amerikos 
aukštesniosiose mokyklose yra 
aukščiau pastatyti. Syracuse 
universitete šiuo metu rusų kal
bą dėsto lietuviai: Andriušaitis 
ir Klausutis.

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir Šeštadieniais, nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietą

sąskaitas

v. v. 
v. v.

CC Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo

V AT ANDOS- anTRAD. ir PENKT..............VALAUjIUS. PIRMAD ir KETV..................
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

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

.9 v. r. iki 5
9 v. r. iki 9
.Trečiad. uždaryta

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

I

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANA.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems i Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago T, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai

2400 S. Oakley Avė., Chlcagi* 
Virginia 7-7258-59

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai 
RaStlnB atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir šeštadte 

nlals tkl 8 vai p. p.

SUSTOKIT, APŽIORĖKIT
MŪSŲ METINI IŠPARDAVIMĄ

4

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais- 

Dėl visų informacijų, kreipkitės j

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

męs apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST OERMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
Tliursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

i B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

1 D.

VANDER WAGEN
ANGLYS

z I / v vi;*

fSincloir
HEATING / 

X OIL /

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti dau
gel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Garan

tuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasirinki
mas prieinamom kainom.

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės j visus mūsų 
skyrius.

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.

SuperFtame

POrtsmouth 7-8020

" ... ■■■ n

NELAUKITE, nes rytoj 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:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue . ..
NEW YORK. N. Y. 10011, 108 AVest 14U1 St. ...
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenu, . .
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue 
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ........
BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue . . 
SOUTH BOSTON, MASS., 327 W. Broadvvay, . . .
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue
CHICAGO 22, UI., — 2222 W. Chicago Avenue
CHICAGO 8, UI. — 3212 So. Halsted Street . ..
CLEVELAND 13, Oliio — 904 Literary Road
DETROIT, Mlch.,—7300 Michigan Avenue .. ______
GRANO RAPIDS, Mieli. — 636-38 Bridge St., N. W.......... GL 8-2256

11.333 Jos. Campau- — ... - - ——
IRVTNGTOJi’ 11, N. J. — 762 Springfiel’d Avė’. 
YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ____
LOS ANGELES 22, Calif.—960 So. Atlantlc Blvd.
LAKEAVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ...............
NEVVARK 3, N. J. — 428 Sprlngfield Avenue . . 
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.
PATTERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........
PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ...............
PHHjADELPHIA 23, Pa.
PITTSBLRGH 3, Pa — 
SAN FRANCISCO, Calif.
VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ....
IVORCESTER, Mass. — 174 MiUbury Street ..
YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė. . .

• HAMTRAMCK, Midi.
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Franklin Avė.• ---- ------------- . . ~ .

— 525 
1307 E.
— 2076

...........AL 
.... CH 
.......... EV 
...........DI 
...........CH 
............. LI 
Tel. AN 
... TL 
........ BR 
........ WA 
...........TO 
.... VI 1-5355

GL~ 7-1575* 
Tel. 233-8030 ir 246-0215

2- 4685
3- 0440
1- 2994 
3-8569
3- 1797
2- 1446
4- 4619 
2-6387
5- 5892 
1-2750
6- 1571 
6-6766 
8-2868 
6-2781

.. ES 
.. RI 
. .AN 
. FO

. . BI 
. . LO

. . MU 
______ _____ _ . GR 

W. Girard Avė_____ PO
Garson Street ............. HU

Sutter Street ...........FI
. PL 

SW
. GR

4-5456
3- 3005
4- 4952
5- 0808 
9-6245 
2-1767 
8-0068
6- 2674 
8-6966 
5-2737 
1-1068

AMERICAN BONDING 
AMERICAN INDEMNITT 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

Mes esame pirmaklasiai nariai

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH
NATIONAL UNION
NEW YORK FIRE
SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE 
WESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Chicago Board of Underwriters

O’MAUEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
....... ...... . ■



FILMŲ FESTIVALY ŠVEICARIJOJ
▼ Tarptautiniame filmų festiva- sisakiusi neigiamai apie “Mergai

tę ir aidą”, vis dėlto vilniškio filmo 
nevertino, kaip žymesnio indėlio, 
kuri būtina premijuoti tarptauti
niuose festivaliuose (E).

lyje, įvykusiame liepos 21 — rug
piūčio 1 d. Locarno, Šveicarijoje, 
šalia įvairių valstybių filmų paro
dyta ir Vilniaus kino studi
jos pagaminta Paskutinė atosto
gų diena (Locarno gavusi jau 
kitą pavadinimą — “Mergaitė ir 
aidas”). Į Locarno festivalį buvo 
nuvykęs Kinematografijos kc.m te- 
to pirm. Vyt, Baniulis. Prieš filmą 
rodant, jis kalbėjo lietuviškai, pri
statydamas vilniškį darbą kaip lie
tuvišką, tačiau ir kaip of.cialų So
vietų Sąjungos dalyvavimą (beje, ir 
vienintelį). Geriausią prizą “Auk
sines bures”, laimėjo britai, tačiau 
vienas iš penkių “Sidabrinių burių” 
prizų buvo pripažintas “Pask. ato
stogų dienai”. Jos režisierius A. 
Žebriūnas, o vyr. operatorius — J. 
Gricius. Filmas atžymėtas “Už ly
rizmą, jausmų tyrumą ir puikų gam 
tos pavaizdavimą” (plg. “Tiesa”, 
rugp. 3, nr. 180). Kad filmui buvo 
pripažintas prizas, A. Žebriūno nuo 
mone, prisidėjusi ir Linos Brakny- 
tės vaidyba. Ji — Vilniaus A. Vie
nuolio vardo vid, mokyklos moks
leivė. Vis dėlto filmas ne visiškai 
lietuviškas, nes jis sukurtas pagal 
ruso J. Nagibino apsakymą “Ai
das”, gi filmavimas atliktas Kry
me. Vakarų spauda, nors ir nepa-

▼ Leipcige liepos mėn. įvykusio
je Tarptautinėje knygų parodoje 
dalyvavo 42 kraštai, Kaip informa
vo “Tiesa ”(nr. 174), parodoje bu
vo eksponuota apie 20 lietuviškų 
knygų. Jos, žinoma, buvo vertina
mos kaip Sovietų S-gos indėlis. A. 
Steponavičiaus iliustruota V. Ku
bilinsko knyga “Varlė karalienė” 
buvo apdovanota aukso medaliu. 
Knygos konkurse tai buvo vienin
telis sovietams skirtas aukso me
dalis. Sidabro medaliu buvo pažy
mėta A. Kučo iliustruota Žemaitėm 
“Marti”, o bronzos — E. Mieželai 
čio “Žmogaus” rusiškasis vertimas. 
Ta proga nurodyta, kad parodoje 
buvo vertinamos A. Makūnaitės ir 
S. Valiuvienės iliustracijos kny
goms “Gulbė — karaliaus pati” ir 
“Eglė, žalčių karalienė”. Tačiau kai 
kurios knygos nebuvo įvertintos dėl 
įvairių priežasčių: ar dėl blogo kny 
gos įrišimo, ar dėl blogai atspaus
tų iliustracijų ir kt. Nusiskųsta 
Lietuvos spaustuvininkais ir pasiū
lyta, kad ruošiantis kitai knygų 
parodai, esą, bent dalį knygų tira-

I žo reikėtų spausdinti ant pagerinto 
i popieriaus. (E).

▼ Lietuvoje šią vasarą pasirod- 
džius “Lietuvių literatūros istori
jos” m tomo 2-jai daliai, veikalą 
ypatingai šiltai vertino “Tiesa”

j (nr. 155) ir kiti laikraščiai. Dabar 
išleistoji 2-ji dalis apima 1917-1940 
m. laikotarpio lietuvių literatūrą. Ji 
svarbiausia skirta to laikotarpio 

1 vad. pažangiajai literatūrai, tačiau 
skirta vietos, aišku, neigiamai nu
šviesti kūrybai tokių rašytojų, kaip 
J. Kossu-Aleksandravičiaus, B. 
Brazdžionio (“Tiesa” težino... J. 
Brazdžionį), A. Vaičiulaičio, L. Do
vydėno ir Lietuvoje gyvenančių A. 
Miškinio, K. Inčiūros, V. Sirijos Gi- 
rašytojų daugiausia skirta vietos 
ros, K. Jankausko ir kt. Iš išeivių 
“pažangiesiems” su R. Mizara, A. 
Margeriu ir kt. Knyga, net 720 psl., 
perdėm tendencinga ir jai paruoš
ti reikėjo net kelių metų. Vyr. re
daktorius — K. Korsakas, gi jos 
pagrindiniai autoriai: V. Galinis, 
B. Pranskus, K. Doveika, J. Lanku
tis, V. Kubilius, V. Vanagas, J. Žė
kaitė ir K. Korsakas.

▼ Lietuvoje išleista poeto Sta
sio Anglickio knyga “Metūgės 
linksta į saulę”. Pokario metais tai 
tik antroji poeto knyga. Ji liečia 
karo ir taikos ir kt. šiandienos 
problemas.
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Iš Nemuno praeities
Iš XIII-XIV amž. šaltinių maty

ti, kad Nemunas buvo pagrindinė 
ir visokeriopu atžvilgiu lietuviams 
Bvarbi upė.

Jau XHI amžiaus pirmojoje pu
sėje buvo skundžiamasi, kad pago 
nys lietuviai laivais gabendavo 
ginklus, drabužius, druską ir daug 
kitokių gyvenimui reikalingų da
lykų. Daug kronikinių f?ktų rodo, 
kaip kryžiuočiai, siekdami užval

dyti strategiškai svarbų Nemuną, 
dažnai juo plaukdavo savo laivais. 
Jie gabendavo jais statybinę me
džiagą savo pilims Nemuno kran
tuose statyti. Kaip kronikin nkas 
Vygandas pažymi, jie karta:s lai
vais atlikdavo ir pačius “reizus” 
iki lietuvių sodybų.

Nemunu kryžiuočiai atplaukė ir 
1362 m. Velykų savaitę griauti 
Kauno pilies. Bet ir lietuviai savo 
puolimams pasinaudodavo laivais.

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 3-9852O

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIENE

Ieško bendro sprendinio
The Motion Picture Assn., di

džios įtakos turinti Hollywoodo 
draugija, ir katalikų padorumo le
gionas per daugelį metų reiškę skir 
tingas nuomones dėl filmų mora
lės. nutarė sueiti išsitarimui ir nau 
jai ieškoti bendro sprendimo.
Išreklamuoto filmo tikroji vertė

Su didžiausia pompa jau 6-tą sa
vaitę reklamuojamas Chicagos vi- 
durmiesty spalvotas filmas “The 
Sandpiper”. žiūrovams paviliot dai 
pridedama, kad tai “meilės istorija 
suaugusiems”. Nesidrovima skelbti, 
tad tai yra šio sezono “aukščiau
sia atrakcija” čia, o taipgi didžiau
sia Radio City Music Hali i.New 
Yorke) 33 metų istorijoje.

Tačiau filmo pasisekimas, išper- 
kant bilietus prie langelio, nėra įro 
dymas jo kokybės. Tai yra žiban
tis. pilnas pretenzijų ir visiškai ne
doras filmas. Ir, nežiūrint nusidė
vėjusių situacijų bei juokingo filo
sofavimo, filmas būtų kur kas ge
resnis, jei svarbiausieji vaidmenys 
nebūtų atitekę Elizabeth Taylor ir 
Richard Burton. Tada bent žiūro
vas galėtų susikaupti j patį pasako
jimą, tokį, koks jis yra. Šis fil
mas yra gal pats neskoningiausias 
po “Harlow”, kuris irgi visai nese
niai buvo paleistas rinkon. Net nuo
stabu, kad Burton, kuris perduoda 
Hamleto kančią su nuoširdžiausiu 
įsijautimu, galėjo sutikti vaidinti 
šiame nenaudingame, be vertės fil
me.

Burton vaidina išdidų, visų ger
biamą, su daktaro laipsniu episko- 
palų kunigą, kuris yra turtuolių 
berniukų mokyklos vedėjas. Jis tu
ri mylinčią ir atsidavusią žmoną 
(Eva Marie Saint) ir jau beveik su
augusiu du sūnų. Tačiau jis nėra 
laimingas — netekęs savo jaunys
tės svajonių. Elizabeth Taylor yra 
dailininkė, netekėjusi motina 9-rių 
metų berniuko ir besididžiuojanti 
tuo. Susitikę juodu beprotiškai įsi
myli, ir dvasininkas turi kovoti su 
savo sąžine.

Daugely scenų Elizabeth veidas 
nepaprastai gražus, tačiau jos “vy
ras” ar net režisierius Vincent 
Minneli turėtų turėti tiek skonio ar 
supratimo, kad jai patartų mesti 
savo pamėgimą — perdaug nusi- 
rėdyti (ir dar demonstruojant nu
tukimą). Jos atvaizduotas charak
teris palieka pigus, vietomis net 
vulgarus, besikeičiąs balsas aštriai 
veriantis.

Burton parodo iškalbingumą, net 
prozaiškiausius žodžius tardamas, 
ir dramatiškos technikos puikų vai 
dymą.

Berniuko rolėje Morgan Mason, 
sūnus britų rašytojos Pamela ir 
garsaus aktoriaus James Mason, 
palieka malonų įspūdį.

Labiausiai gi išsiskirianti yra 
Eva Marie Saint sunkioje paniekin
tos žmonos rolėje. Ir be brangiau
sio garderobo ji perduoda puikiai 
moters su stipriais jausmais tipą.

Kalifornija (Big Sur) nuostabiai 
graži puikiai atliktose nuotraukose.

Moraliu atžvilgiu turi peiktinų 
vietų.

Pirmos rūšies kariškas filmas
Tas planas, kuris Winston Chur- 

chill buvo pavadintas “Operation 
Crossbow”. buvo paimtas pagrindu 
M-G-M sukant naują spalvotą fil
mą “The Great Spy Mission”. Tai 
yra įtemptai supintas, faktus su
siurbiąs filmas, perduodąs dar 
mums visiems atmintiną praeitį, 
Hitlerio valdymo erą. II-jo Pasauli
nio karo metu sąjungininkų agen
tai buvo išmetami parašiutais prie
šo teritorijoje patirti, kiek buvo 
įmanoma, apie Hitlerio slaptą gink 
lą — VI ir V2 raketas. Tie vyrai 
turėjo ne tik puikiai kalbėti vokiš
kai, bet ir būti mokslininkais — in
žinieriais, kad įslinktų į gerai pa
slėptus bei saugomus fabrikus, kur 
buvo daromos pragaištingos bom
bos.

Trejetas vyrų — George Pep-

perd, Tom Courtenay ir Jeremy 
Kemp — parenkami tai savažudiš- 
kai misijai. Vienas jų buvo greitai 
iššifruotas, gi kiti du po šiurpių 
epizodų užbaigė misiją, parodyda
mi nepaprastai beviltingą heroiz
mą.

Filme gaunasi vaizdas, kad są
jungininkų šnipų agentai, dirbda
mi su pogrindžio veikėjais nacių 
okupuotuose kraštuose, surado 
bombų gaminimo vietovę ir ją su
naikino prieš invaziją. Tikrumoje 
gi Anglijos, Prancūzijos ir Belgi
jos gyventojai juto nacių žaibinio 
karo vaisius dar po vadinamos 
“D-Day” — bombos ir po invazi
jos lėkė j minimus kraštus, naikin 
damos viską.

Režisierius Michael Anderson, 
kiek anksčiau surežisavęs lygiai 
tokį pat puikų karo filmą “The 
Dam Busters”, charakterius paro
do tiek paslaptingus, kad žiūro
vas turi spėti, kuris šnipas, kuris 
gi ne.

Aktorių sąstatas — tikri profe 
eionalai. Be herojaus George Pep- 
pard, Paul Heinreid, puikūs bri
tai: Trevor Howard, John Mills. 
Richard Johnson. Moterys: Lili 
Palmer — rizikuojančios olandės 
rolėje, Sophia Loren — nelaimin
gos karo aukos, Barbara Rueting 
— drąsios vokietės Hannos — 
ypač įdomios. Filme naciai kalba 
vokiškai, o jų kalba išversta ang
liškais parašais.

Techniškai — filmas labai įspū
dingas. Lietuviui žiūrovui jautriai 
veikia vaizdai Baltijos pakrantės, 
kurioje buvo bandomos bombos.

Šitą Garlo Ponti pastatymą, pir 
mos rūšies karišką dramą, pata
riama žiūrėti nuo pradžios. Tinka 
visai šeimai.

Illllllllllllllllltllllllllllllilllllllllllllllllllll
... mes atrandame, kad Leopill’s 

daugiau pagelbsti, negu kitos pi
liulės, kurias iki šiol vartojom...

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos Leopillrf reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimą ir vi
durių užIkietSjimą. švelnios ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepenims ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinčje tai užsaky
kite K. 8. JONAITIS, R. PH. 2735 W. 
43rd St., CHICAGO, ILL., (10032.

LEOPILLl
Garantuojame už gerą veikimą, jei 

nebūsite patenkinti sAigrąžlnsime pi
nigus. Gydytojų rekomenduojama.

Užsakymas
Aš norSčlau pamėginti Leopllls ir 

Jdedu $1.00 už 50 piliulių (arba 
$4.00 už 250).
Vardas, pavardš .........................................

Gatve ................................................................
Miestas .............. .............................................
Valstija ........................................... ................
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ĮSIGYKITE DA3ARI 
Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
$545 W. 63 St. Chicago. III. 60629

llllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
TINKAMI RŪBAI TEIKIA 

GERĄ SAVIJAUTĄ
Tokius rūbus vyramd ir moterims 

parūpina geriausiose
“Slmpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, Iii. 60629 
Tel. 925-5179. Užsakymus priima 
telefonu susitarus.
IIIHIIIIIIIIIftflIlIlIlIlIlUlllllllllllllilItlHIII

current dividend on investment bonus
S 4W% DlVnJENDV MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
; Už 1 metų investavimo bonus mokama 4Jį% dividendų kas pusmeti ir 
■ dar išmokame po K % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32, ILLINOIS

• Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 
Trečiad. uždaryta: Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR C0NDIT10NING

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR6-7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M r. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

STANDARD Safety...
ASSURED and INSUREDI

TĖVAS IR SŪNUS ^Tįrflg
MARŲUETTE FUNERAL HOMfc

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOvvnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Turtas
$95,000,000.00

U J—

FEDERAL

Rezervai
$9,200,000.00

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriančios jSlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2448 ffMt 63rd STREET

Telef.PR 8-0883 PR 8-0884

Current rate
"ir /H per annum

4 Times a Year
Ali Savings In by tha 15th
Earn from tho lst

HOURS1
Don. Thun. — $ to t 
Tun. Frl. — 9 to 4
S.t. — 9 to 12
Wed. — Cloud

Standard Federal Savinga visų su- 
taupų saugumas yra užtikrintas mū
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir’ kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus j metus, pradėkit taupyti pas? 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

STANDARD
FEDERAL. 
SAVINGS

4192 Archer Avenuo • Chicago, Illinois 60632 • VIrginia 7-1140

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.
Redaguoja Ramunė Kviklytė, 5747 

S. Campbell Avė., Chicago, III. 60629

L. S. S. SUVAŽIAVIMAS

Lietuviu studentu sąjungą JAV-se
Sąjungos pirmininko žodis

Planai dėl sekančio LSS suva
žiavimo jau pradėjo vystytis. 
Suvažiavimas įvyks lapkričio 
mėn., per Padėkos dienos atos
togas Clevelande, Ohio. Ruoši
mo pareigas apsiėmė Algis Ruk 
šėnas ir Vytautas Januškis, abu 
iš Clevelando.

Kadangi šiais metais sueina 
25 m. nuo Lietuvos okupacijos, 
mes randame puikią progą su
stoti kryžkelėj tarp praeities ir 
ateities. Išrinkdama suvažiavi
mo centrinę temą — “Lietuva 
ir tremtis 25 metų perspektyvo
je — ir kas toliau?” LSS c. v- 
ba tikisi, kad dabartinė studen
tija galės analizuoti mūsų pa
stangas, laimėjimus, klaidas ir 
žygius pereitų 25 metų eigoje 
ir, gavusi gana stiprų pagrindą 
apsisprendimui, galės nutarti, 
ar tęsti toliau tradiciniais ke
liais, ar pasukti ateityje į nau
ją ir gal vaisingesnį kelią. Spe- 
cifiškiau apibrėždama savo cent 
rinę temą c. v-ba yra sudariusi 
gana platų sąrašą individualių 
temų, kurios, plaukdamos iš 
centrinės temos, paliečia įvai
rius politinius, kultūrinius bei 
organizacinius gyvenimo aspek
tus. Sekantis yra siūlomų temų 
sąrašas:

1. Politinėj srityje:

“Kas atlikta (ar neatlikta) 
Lietuvos išlaisvinime’’. — Į šitą 
temą įsijungtų analizė įvairių 
organų (pvz. Vliko, Alto, Lietu
vių Bendruomenės) bei įvairių 
veiksmų (demonstracijų, rezo
liucijų ir t. t.) vaidmuo išlais
vinimo darbe. Temą galime to
liau sulaužyti į sekančius as
pektus diskusijose:

a. “Pabaltiečių demonstraci
jos yra (nėra) tiktai jausmų ra 
mintojai ir užtat turėtų (netu
rėtų) būti nutrauktos’”.

b. “Lietuvių studentai būtų 
(nebūtų) įtakingesni įsirašę 
“en masse” į Students for De- 
mocratic Society, Young Ame- 
ricans for Freedom ir panašias 
organizacijas”.

c. “Demonstracijų įvertini
mas” — (pvz. Washingtono ir 
Jungtinių Tautų žygių).

d. “Pax Romana Egzilų Ko
misijos veiklos įvertinimas.”

e. “Politiniu atžvilgiu — kur 
stovi lietuvių studentija — kai
rėje ar dešinėje?”

f. "Prisiekiant Amerikos pilie
tybę, mes prarandame (nepra
randame) teisę atstovauti Lietu
vą” (pvz. įvairiuose tarptauti
niuose suvažiavimuose, kur gali 
susitikti Amerikos (pilietis) lie
tuvis studentas ir Sovietų Sąjun 
gos atstovas studentas — kas 
turėtų legalią teisę atstovauti

Lietuvą pagal tarptautinius įsta
tymus?).

g. “Baltic Newsletter klausi
mas.” Ryšium su politine sritim, 
galime taip pat prijungti analizę 
pozityvių bei negatyvių dabar
tinės Lietuvos aspektų, kontak
to su Lietuva (ypač su Lietuvos 
studentais) ir įvairių kitų greti
mų sričių. ,

2. Kultūrinėje srityje:
a. “Lietuvių intelektualinė tra 

dicija” — Ar tokia tradicija eg
zistuoja? Jeigu taip, tai kokia 
ji yra?

b. “Lietuvių rašiniai anglų 
kalba”. — Ryšium su šia tema 
galime taip pat analizuoti Lietu
vos reikalo pristatymą svetimo
mis kalbomis.
c. “Straipsnių atspausdinimas” 

East Europe žurnale vietoj Li
tuanus lapuose yra (nėra) Lie
tuvai naudingesnis. (Diskusijos 
gali taip pat įjungti ir kitus 
Amerikos žurnalus pvz.: New 
Leader, Current Survey ir Baltic 
Review).

3. L.S.S. bei kitų organizacijų 
veiklos srityje:

a. “Jaunimo kongresas” — 
(jo įvertinimas įvairiais atžvil
giais),

b. “Koordinuota veikla su ki
tom lietuviškom ideologinėm jau 
nimo organizacijom." — Prie ši
tos temos galėtume taip pat pri
jungti diskusijas, ar dabartinės 
lietuvių studentų organizacijos 
duplikuoja tam tikras funkcijas.

c. “Naudingumas L. S. S. so
ciologinės studijos”.

d. “Moksleivių — studentų san 
tykiai” — su kokiom problemom 
susitinka dabartinis studentas 
savo veikime su moksleiviais?

e. “L. S. S. statuto keitimo 
klausimas.”

4. Pedagoginėj — psichologi
nėj srityje:

a. “PLJK-so pasisekimas re
miasi šiom padarytom (nepada- 
rytom) prielaidom apie dabarti
nio jaunimo psichologiją”. (Šį 
klausimą galime pristatyti dar 
specifiškiau — pvz. : — “Ar 
PLJK-so pasisekimas remiasi 
prielaidom, kad tautiniai šokiai, 
lietuviškos dainos, “pep talks”, 
susitikimas su didele mase lietu
viško jaunimo ir t. t. paveiks da 
bartinio jaunimo psichologiją 
taip, kad jis grįžęs namo dirbs 
Lietuvos naudai su didesniu už
sidegimu?” — t. y. ar “emotio- 
nalism” turi pirminę rolę mūsų 
jaunimo psichologijoj ?).

b. “Lietuviško jaunimo auklė
jimo procedūros analizė” — kiek 
ji iš tikro pajėgia išauginti tvir
tai įsitikinusį lietuvišką jaunimą 
ir kokius pedagoginius metodus 
ji naudoja?

Temų sąrašas yra platus, sa-

Panemunės vasaros ASS stovykla A. Zaparacko paskaitos metu..
Nuotrauka G. Peniko

Laužui liepsnojant ASS stovykloje, valst. parke New Yorko apylinkėse
Nuotrauka G. Peniko

Akademikų skautų stovykla
Šiais metais lietuvių tauta mi

ni tragišką sukaktį. Prieš 25 me 
tus žlugo Lietuvos nepriklauso
mybė. Ne vienas brolis bei se
sė prarado gyvybę, ne vienas 
buvo ištremtas į Sibirą; prara
dome namus, praradome tėvų 
žemę. Daugelis neteko to, dėl 
ko per gyvenimą dirbo; pradin 
go sapnai apie gražų gyvenimą 
savo laisvoje žemėje.

Nors Lietuva, lyginant pasau
liniu mastu, labai maža valsty
bė, bet savo plotmėje parodė re
zistenciją. Okupacijos metais 
stipriai reiškėsi pogrindis, miš
ko broliai dar ilgai kovojo Lie
tuvos giriose. Dabar daugiausia 

| kovojame žodžiais. Bet tėvynės 
kankinių nepamirštame. Pagerb 
darni žuvusiuosius dėl tėvynės 
laisvės, akademikai skautai sa
vo 15-tą vasaros stovyklą pa
vadino partizano Daumanto var
du.

Stovykla įvyks Rako ūky nuo 
rugpiūčio 28 iki rugsėjo 6 d.

Europos lietuviai studentai iškylauja Auerbacho pilyje
e*###****#******###**#*##*###*****##*###*##****##**#**####****?**##*#*

vaime aišku, jis bus sutrumpin
tas. Mažiau aktualios temos bus 
arba visai atmestos, arba, jeigu 
tai būtų įmanoma, inkorporuo
tos į kitas platesnes temas. Te
mos bus pristatomos įvairiais bū 
dais — paskaitomis, seminarais 
bei diskusinėm sekcijom. C. v-ba 
tikisi, kad suvažiavimo planas 
galės ne tiktai palikti vietos pla

Stovyklai vadovaus Juozas 
Kregždys. Mergaičių komendan- 
tės pareigas eis Janina Tallat- 
Kelpšaitė, o berniukų — Vytas 
Mišelis. Stovyklos adjutantas 
bus Bronius Andriukaitis.

Darbo dienos didysis savait
galis bus paskirtas paminėti vi
sus žuvusius ir kovojusius dėl 
Lietuvos laisvės. Savaitgalio pa
skaitų tema bus “Kovos dėl Lie
tuvos laisvės”: pogrindis okupa
cijos metais, partizanų veikla ir 
šių dienų jaunimo, gyvenančio 
Lietuvoje, žvilgsnis į laisvę.

Stovyklos rengimo komisija 
kviečia visus akademikus šioje 
stovykloje dalyvauti. Kurie ne
galite stovyklauti visą savaitę, 
atvykite nors savaitgaliui. Sto
vykla tai vienas geriausių būdų 
pajusti lietuvišką dvasią ir dai
nose, ir laužuose, ir paskaitose, 
ir pašnekiuose, draugystėje pa
sisemti tos dvasios tiek, kad ji 
liktų gyva visus, metus.

Rengimo Komisija

čios informacijos pristatymui, 
bet kad jis taip pat palieka užten 
karnai vietos individų iniciaty
vai bei gyvam minčių pasidali
nimui. Jeigu šitos temos galės 
ištraukti vaisingų išvadų, tai bus 
todėl, kad informacinė srovė 
plauks ne tik nuo kalbėtojų į da
lyvius, bet taip pat nuo dalyvių.

Šalia diskusinių temų, taip pat 
yra pramatomos kelios studijos.
Bus bandoma pravesti studiją 
apie lietuviškos studentijos skai
tymo įpročius — anglų bei lietu 
vių kalbose. Į šitą studiją bus in 
korporuoti įvairūs žurnalai, be
letristika bei knygos.

Iš socialinės pusės, savaime 
aišku, pirmiausia bus patraukli 
ta jaunimo masė. Kad iš masės 
neišeitų socialinis chaosas, bus 
rengiami susipažinimo šokiai, 
kultūrinis vakaras, banketai.

Visų planų atsiskleidimą seki- 
1 te spaudoje; bandysime jus pil
nai informuoti jūsų suvažiavimo 
planavime. Tikimės pasimatyti 
Clevelande.

Regina T. Pctrikonytė, 
L. S. S. C:'v-bos sekretorė

Pradėję savo kadenciją, mes čių reikalavimų. Pagalbą nariai ir turėsime viešai pasisakyt. Tai 
pirmiausia norime padėkoti pra 
eitų metų centro valdybai už jos 
energingą ir pareigingą darbš
tumą. Jie mums davė pavyzdį, 
ką darbčtūs ir atsidavę indivi
dai, bendrai veikdami, gali at
likti visuomenės ir studentijos 
tarpe. Atsimindami tą pavyz
dį, toliau tęsim jų pozityvią veik 
lą. Mes taip pat perduosim ki
tiems tą susidomėjimo kibirkš
tį, kuri buvo mums perduota.

Sąjunga turi tris veiklos ga
limybes. Ji gali: 1) stovėti vie
toje, 2) tęsti buvusių studentų 
darbus ir 3) pradėti naujus dar
bus. (Yra ketvirta galimybė 
— nieko nedaryti, bet užmirš
kim ją). Visos trys galimybės 
yra vertingos, svarbios. Užtat 
visas tris vystysime.

1) Atskleidę norą vietoje sto
vėti, galim pasidaryti nepopu
liarūs mūsų progresyvioje vi
suomenėje. Tačiau mums kitos 
išeities nėra. Sąjungos nariai 
šiandieną, kaip ir prieš dešimtį 
metų, bando rasti psichologinę 
harmoniją šizofreniškose sąly
gose. Sąjungos nariai dar vis 
balansuoja savo angažamentą 
lietuvių ir amerikiečių tarpe. Ir 
jeigu jie toliau domėsis lietu
viškais reikalais, jie susidurs 
su ta sena problema, būtent, de 
rinimu iš dviejų pasaulių kylan

Vaizdas iš Audronės Barūnaitės išleistuvių p. Žibų rezidencijoje Scitu- 
ate, Mass. Audronė sėdi su saulės akiniais. Ji laimėjo Fulbright sti
pendiją studijoms Vokietijoje, kur įmetus studijuos vokiečių kalbą 
ir literatūrą.

visą kraštą; 
susilaukia iš 
sričių. Šiuo 

mokykla jau

Porai metų praslinkus po bai
saus atominės bombos sprogimo 
Hirošimoje, karo žiaurumus per 
gyvenęs belgų jėzuitas Tėvas 
Ernestas Goossens įkūrė kuklią 
vakarinę muzikos mokyklą, ku
ri pavadinta belgų karalienės 
Elzbietos vardu, nes iš jos yra 
gavusi didelės paramos. 1952 
m. Japonijos vyriausybė ją ofi
cialiai pripažino, o baigusiems 
davė teisę būti vidurinių mo
kyklų mokytojais. Muzikos mo
kykla ruošia didžiulius koncer
tus, iškilmes, bendradarbiauda
ma su kitomis katalikų mokyk
lomis Japonijoje ir kasmet at
lieka kelionę per 
taigi ir studentų 
įvairių Japonijos 
metu ši muzikos
turi universiteto teises ir didžiu
lius gražius rūmus. Studentų 
skaičius netrukus pasieks 300. 
Kiti 250 jaunuolių lanko dali
nį muzikos kursą. Prieš kele
rius metus aplankęs Hirošimą 
Koelno kard. Frings, šią kata
likų muzikos mokyklą stipriai 
parėmė ir paskatino įvesti nau
ją sekciją---- orientalinių melo
dijų studiją, kuri derintų savo 
pat rtį su katalikų muzikiniu 
paveldėjimu. Muzikos universi
tetas leidžia žurnalą “Ars et 
Mystica”, kuris skirtas ypač 
religinei muzikai japonų pasau
lyje. Muzikos besimokydami 
studentai čia turi progos arčiau 
susipažinti su katalikų tikėji
mu. Tapę valdinių mokyklų mo
kytojais, jie šiltai remia krikš
čionišką mintį. Atsivertimų 
taip pat netrūksta: pvz. iš pa
čių pirmųjų 15-kos studentų de-

gali rasti Sąjungoje, kurios vi- sunku, daug reikalauja iš indi- 
si nariai grumiasi su ta pačia vido, ypač kada visuomenė ne- 
problema. Organizacijos funk- pažįsta dialogo formos ir, sa- 
cija užtat yra dar vis ta pati, ir vim nepasitikėdama, netoleruo- 
jeigu ji ją gerai atliks, ji savo- ja skirtingos nuomonės, net ir 
tiškoje prasmėje toliau vietoje tos, kuri studentų 
stovės.

2) Pasisakę už tęstinumą, mes 
tuoj pasidarome išmintingi Są
jungos filisterių mintyse. Jie 
mus priims globon, laikydami 
mus savo auklėtiniais. Būtų ma 
lonu, bet mes savęs nelaikom jų 
auklėtiniais. Mes nepažįstam jų 
ir nežinom, ką jie čia Sąjungoje 
paliko neužbaigto, nes jie su 
mumis neišsiaiškino. Norėtume 
sužinoti, bet čia filisteriai turi 
iniciatyvos imtis. Filisteriai ži
no, ką jie Sąjungoje pradėjo ir 
ko neužbaigė. Tiktai jie mums 
gali tą pasakyti. Suvažiavimas 
Clevelande bus puiki proga; jei 
gu filisteriai mūsų nesupažin
dins su savo neužbaigtais dar
bais, jie skriaus save ir suža
los mūsų pasitikėjimą žmonė
mis. Kas bebūtų, savo santy
kiuose su jaunesniais studen
tais mes bandysim nepakartot 
senų nusikaltimų.

3) Pasisakę, kad norim naujų 
darbų, mes gąsdinsim visus prie 
status quo pripratusius ir dar 
daugiau save. Mes turėsime gal 
vot ir spręst. Turėsime nutart

sušimt priėmė krikštą kartu 
kitais savo šeimų nariais.

Hirošimos Muzikos universi
tetas, puoselėjąs ypač religinę 
rytiečių muziką, yra vienintelė 
tos rūšies aukštoji mokykla Ry
tuose. Ji susilaukia gražiausio 
įvertinimo iš plačių visuomenės 
sluoksnių.

(L’Oss. R„ 1965. VII. 15.) 

Pirmieji penki Chicagos Aukšt. lit. mokyklos metraščiai 
V. Noreikos nuotr.

reiškiama. 
Mes nesam kalbūs, nenorim 
reikštis nesuprantančioj publi
koje. Tačiau vistiek savo planus 
ir troškimus išvėdinsim, nes ne
sveika tylėt, kada tikrumoje 
rūpinamės.

Aukščiau minėtos veiklos ga
limybės yra vykdomos pramo
gose, suvažiavimuose, visuome
nėje ir t. t. Žinoma, visų gali
mybių vystymas, priklauso nuo 
atskirų individų pastangų sky
riuose bei c. v-boje. Pavienių na 
rių sumanymai ir angažamentai 
sudaro visą Sąjungos veiklą. 
Mes c. v-boje kitų darbštumo 
negarantuosim. Visus narius 
remsim ir skatinsim, visiem pa
dėsim vystyt jų atskirus pro
jektus. Bet taip pat reikalau- 
sim visų narių talkos, kada iš
kils aktualus didesnio masto 
darbas.

Tremties sąlygos skatino Są
jungos įkūrimą, ir jos dabarti
nė veikla atestuoja jos tinka
mumą tom sąlygom. Mes, 1965- 
66 m. c. v-ba, su narių pritari
mu ir pagalba, tobulinsim lig 
šiol susiformavusią veiklą. Ne- 
pasiduosim apatijai, svarsty- 
sim mums aktualią problema
tiką ir įgyvendinsim savo iš
vadas.

K. Paulius Žygas

KRONIKA

i

• Edmundas Paulauskas, pa
sižymėjęs JAV-se sportininkas, 
studijuoja filosofijos mokslus 
Laterano universitete; po to ta
me pat universitete studijuos 
teologiją, ruošdamasis kunigys
tei.

• Matas Jarašūnas ir Jonas 
Langas šiemet Laterano univer
sitete, Romoje, baigė filosofijos 
studijas ir rudenį tęs teologi
jos studijas, pasiryžę būti kuni
gais. Gyvena šv. Kazimiero ko
legijoje.

• Kun. Algimantas Bortkevi- 
čius Gregorianumo universitete 
gavęs filosofijos licenciatą ir 
šiemet Gregorianumo universite 
te baigęs teologijos kursą, liepos 
11 d. Romoje buvo įšventintas 
kunigu, šventimus suteikė nau
jasis amerikiečių kolegijos rek
torius. Neopresbiteris visus sep
tynerius studijų metus gyveno 
Šv. Kazimiero kolegijoje Kun. A. 
Bortkevičius liepos 29 d. atvyko 
į JAV ir planuoja čia kai kurį 
laiką darbuotis lietuvių parapi
joje. Kilęs yra iš Kražių. Gim
naziją ėjo Sao Paulo mieste, kur 
gyveno jo tėvai; dabar visa šei
ma persikėlusi į JAV.
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