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NUO „METMENŲ” IKI 
„ATEITIES”

Už ko labiausiai užkliūta, žurnalų puslapius vartant

T. J. KUBILIUS

DVASIOS KULTŪRA IR 
DIKTATŪRA

Didėjanti civilizacija mus pra-| 
deda spausti vis labiau vieną j 
prie kito. Pasidarome vienas 
nuo kito priklausomi ir ekono-! 
miniai, ir socialiniai, ir kultūri
niai, ir dvasiniai. Žemės pavir
šius labai sumažėja. Ir žmogus, 
galvojantis kelis šimtus merų 
ateitin, savęs klausia: kas bus 
iš žmonijos po kelių šimtų me
tų? Kaip ji tada sutilps ant šios 
žemės paviršiaus? Nes jau ir 
šiandien žmogus, apgyvenęs dar 
gana retai žemę, jau nedaug 
beturi privatumo. Įvairios anke
tos, testai, registravimai, mo
kesčiai, elektroniniai klaustukai 
ir vizukai seka žmogų ir jį iš
rengia nuogai. Ir tai vyksta ne 
vien didesnėse įmonėse, fabri
kuose, krautuvėse ir įstaigose, 
politiniame ir diplomatiniame 
gyvenime, bet jau ir privačiame 
gyvenime žmogus nebegali ap
ginti savo privatumo. Fabrikai, 
kurie gamina įvairius elektroni
nius klausukus ir vizukus, par
duoda jų už kelis šimtus milijo
nų per metus privatiems asme
nims.

Vance Packard savo knygoje 
"Apnuoginta žmonija’’ duoda 
gan šiurpų vaizdą šios atsila
pojusios civilizacijos. Ir šita at
virumo civilizacija išplaukia ne 
iš asmeninio žmogaus polinkio 
į apsinuoginimą, bet iš ekono
minių, socialinių ir politinių rei
kalavimų. Su šituo žmogaus iš- 
rengimu vyksta lygiu žingsniu 
ir stiprus žmogaus nuasmeni
nimas, depersonalizacija. Todėl, 
nežiūrint gana gyvo idėjų pasi
keitimo, milžiniškų modernaus 
gyvenimo užuomazgų, bendra 
mūsų civilizacijos aplinka yra 
stipriai beveidė, suplokštėjusi 
iki seksualinio kulto, grynai fi
zinio budrumo ir baimės, pasi
metimo bei nuobodulio. Nuobo
dulys, baimė ir pasimetimas yra 
tiek stiprūs akstinai mūsų civi
lizacijoje, kad jie vien Vakarų 
Vokietijoje pareikalauja per vie
nerius metus tiek pat savižudy
bių (10 tūkstančių įvykdytų ir 
tiek pat bandytų), kiek visas 
Vietnamo karas iki šiolei. Nuo
bodulys, baimė ir pasimetimas 
yra bandoma gydyti įvairiais 
būdais, bet nelaimei — asmens 
sąskaiton. Nuasmenintam žmo
gui reikia mėginti suteikti kokį 
nors erzacą, kad jis galėtų gy
venti. Ir šitie erzacai yra įvai-
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lūs, piadedant nuo brutaliausių 
iki subtiliausių, naudojant pas
kutinius mokslo išradimus.

Sunku būtų surasti vieną psi
chinį vardiklį ir moralinį koefi
cientą mūsų civilizacijai, bet 
įmanoma suvokti kryptis, k.ir 
veda civilizacinis susikoncentra
vimas. žmogų, privestą prie bai
mės, pasimetimo ir nuobodulio, 
prie nuasmeninimo aklikelio, 
bandoma gydyti alkoholiu ir 
įvairiais narkotikais. Farmako
logija yra pagaminusi įvairių 
dalykų, pradedant nuo haliuci
nacinių LSD, psilocybino iki 
destruktyvinių ir adiktinių nar
kotikų. Vien tik legaliu keliu, 
per vaistines ir gydytojų recep
tais, šiandien Amerikoje yra par 
duodama jų iki dviejų bilijonų 
dozių per metus, o nelegaliu ke
liu dar daugiau. Nėra nuostabu, 
kad learizmas ir skinnerizmas 
visuose didžiuosiuose universite
tuose yra garbinamas ir prak
tikuojamas kaip nauja religija, i 
Dr. Glenn T. Seaborg pareiškė 
kartą, kad tarp didžiausių mo
derniškų išradimų yra suradi
mas galimybės, kaip kontroliuo
ti žmogaus asmenybę įvairių 
narkotikų pagalba. Fiziologas 

: dr. Jose Delgado jau skelbia 
i moksliniuose suvažiavimuose, 
kad jis savo “chemitrodais” 
greit galės keisti kiekvieno žmo
gaus asmenybę. Dr. Robert 
Heath, Tulane universiteto pro
fesorius, naudoja gan plačiai 
chemimechanines priemones gy
dymui.

Kokios išvados viso šito aki
vaizdoje? Žmogaus asmens in
dividualybė yra pažeidžiama ir 
pamažėl sunaikinama. Ir tai yra 
tik grubūs ir visiems apčiuopia
mi metodai. Yra ir daug subtiles 
nių metodų žmogų nuasmenin
ti. Įvairūs skelbimai per radiją, 
televiziją, laikraščius, laiškus, 
paraginimus šių dienų žmogų 
paskandina svetimoje įtakoje. 
Tam yra visas mokslas, kaip 
žmoguje sukelti norėjimą, ko 
jis natūraliai niekuomet nebūtų 
norėjęs.

Akivaizdoje šio moderniško 
kultūrinio verdančio katilo, žino 
gaus asmenybė turi budėti, kad 
neprarastų savąjį Aš ir kartu 
turi būti labai atvira visoms 
naujoms idėjoms, kad neati- 

I trūktų nuo pirmyn einančio gy- 
į venimo. O juk, prisipažinkime, 
I šis gimstąs naujas pasaulis su 
savo civilizacija yra vi3 dėlto 
įdomus, ir būtų nusikaltimas jo 
naujomis idėjomis nesidomėti. 
Netrūksta tad ir mūsų lietuviš
koje bendruomenėje kartais la
bai įdomių idėjų pasikeitimo.

Vienas iš dėmesio vertų

Nesemai skaičiau paskutinį 
numerį “Metmenų” — jauno- 

I sios kartos kultūros žurnalą, 
i Nėra abejonės kad “Metmenys” 
I jau šernai ieško naujų kelių ir 
naujos kultūrinės plotmės žmo
gaus veiklai ir kūrybai. Dažnai 
lyg ir nusiskundžiama, kad mū
sų kultūra atsilikusi šimtme
čiais. Čia būtų, be abejo, per
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platu leistis į bet kokius pagyri
mus ar bendro pobūdžio kritiką 
“Metmenų” užimtai linijai. Vie
nas mūsų kultūrininkų pasakė, 
kad išeivijoje tesą tik du kul
tūrinio dėmesio verti žurnalai: 
“Aidai” ir “Metmenys”. Bet pa
likime tai spręsti kultūrinin
kams, o grįžkime prie 1966 me
tų “Metmenų” 12-to numerio. 
Man labai ten buvo įdomi Alg. 
Greimo paskaita ir V. Donielos 
ateisto dialogas su J. Girniaus 
“Žmogum be Dievo”.
Alg. Greimo mitai ir ideologija

Alg. Greimas ultraišgludinto- 
je paskaitoje kalba apie mitus 
ir ideologiją. Žinoma, niekur ne
aptarus nei mitų, nei ideologi
jos sąvokų, pradeda tiesiai kal
bėti į “Paryžiaus auditoriją”: 
“Tarp žmogaus veikiančio ir 
tarp žmogaus kalbančio yra ply
šys... žmogiškosios egzistencijos 
nesusipratimų išeities taškas”. 
Nėra labai aišku, kodėl Greimas

pasirinko Paryžiaus auditoriją, 
o ne lietuvius Amerikoje, kurie 
jį buvo pasikvietę. Jau pačioje 
pradžioje savo paskaitos Grei
mas daro tikrą tour de force ir 
siūlo klausytojui tokį uždavinį, 
kurio jis ir prie geriausių norų 
atlikti negali. Bet, sakykime, 
kad jis ir galėtų tapti per kelias 
minutes rafinuotu Paryžiaus 
klausytoju, vargiai jis galėtų 
sutikti su Greimo teigimu, jog 
plyšys tarp veikiančio ir kalban
čio žmogaus yra neužpildomas. 
Šitas plyšys yra egzistencijos 
melagystė, ši melagystė gaii bū
ti gydoma tiesumu. Bet grei
čiausiai Greimas atsakytų į 
klausytojo priekaištus, kad jis 
čia nekalba apie egzistencijos 
melagystės plyšį, bet apie ply
šį, kuris pasidaro tarp veikian
čio asmens ir sąmonės, tarp 
idealo ir realybės. Tai būtų dar 

j galima priimti, bet kuomet jis 
toliau kalba apie prasmę, reikš
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mę, apie tiesą ir melą ir apie 
gerą ir blogą pasirinkimą ir kar 
tu teigia, jog nereikia ieškot' 
kriterijų prasmei ir tiesai žmo
guje, nes tai būtų tik “plepėji
mas apie žmogų”, nereikia jc 
ieškoti Dievuje, nes “Dievas yra 
tik kalbėjimas apie Dievą”, ne
reikia jo ieškoti ir istorijoje, 
nes ji yra tik mitas, tai sunku 
pasidaro Greimą sekti. “Nėra 
kriterijų atskirti gera nuo blo
go, tiesą nuo melo” — toliau 
jis tęsia. Taip pat jis aiškiai pa
sisako, kad nereikia “imti sa
vęs ir savo žodžių už tikrą pi
nigą”, “niekada teisybės negali
ma pasakyti”. Bet jei taip yra, 
kas tada lieka klausytojui ir 
pačiam paskaitininkui? Absur
diškumas? Ne. Mitas. Jeigu 
žmogus negali atsiremti į žmo
gų, į Dievą, į savo pažinimą, mi
tas yra visai geras dalykas ir, 
matyt, Paryžiuje dabar madoje

(Nukelta į 2 psl.)

Bombų ii- patrankų siaubin
gi trenksmai mūsų dėmesį nu- 
creipia į globalinius įvykius. 
Karas yra aukščiausių žmoni
jos technikinių laimėjimų nu
kreipimas naikinimui, ardymui 
viso, kas tik pakeliui užtinka
ma, ypač brangiosios vertybės 
— žmogaus gyvasties. Tiesiog 
šiurpu pagalvoti, kiek daug bi
lijoninių išteklių ir kiek daug 
jauniausių, kūrybingų gyvas
čių paaukojama karo molo
chui, kai tai būtų galima su
naudoti kūrimui kultūrinių ir 
socialinių vertybių, kurios žmo 
gų iš karo sukeltų barbariškų 
aistrų vestų į skaidrias kultū
ros aukštumas.

Jeigu mes žvelgsime į karų 
istoriją, tai pastebėsim, kad di
džiausi naikinančiųjų karų su
kėlėjai yra diktatoriai ir dikta
tūriniai režimai. Mūsų atmin
tyje tebėra giliai įsirėžę fak
tai, kaip diktatorius Hitleris, 
drauge su diktatoriumi Stali
nu sukėlė Antrąjį pasaulinį ka
rą. Mes gerai pr isimename Mu
solinio agresiją Afrikoje, Grai
kijoje. Mes gerai žinome, kad 
ir Azijoje dabar ginklai žvan
ga tik dėl raudonųjų diktato
rių kėslų, o pagaliau ir Izrae
lio - arabų karo užnugaryje 
stovi klastingoji diktatūrinė 
Maskva, ta pati, kuri laisvę už
gniaužė ir mūsų tėvų žemėje.

♦

Diktatūra duoda neribotą 
valdžią asmenims, kurių J va
šios kultūra dažnai būna labai 
skurdi. Hitleris Reichstago 
kalboje 1934 metais pasakė, 
kad Vokiečių tautos aukščiau
sias teismas per 24 valandas 
tebuvo tik jo vieno asmenyje, 
bet juk vėliau, iki pat savo ne
garbingo galo, tas diktatorius 
metų metais net visą krašto 
gyvenimą užsispyrusiai kontro
liavo, įveldamas j) Į žlugdan
čias tarptautines avantiūras. 
Rasės, klasės, valdančio as
mens ar pačios valstybės kul
tas veda visada į agresyvų fa

natizmą. Morrisonas, savo kny
goje apie Henriką Vili, cituoja 
kard. Wolsey žodžius, kad jei
gu valdovo prokuroru to no
ri, visada suras “prisiekusių” 
teisėjų, kurie paskelbs spren
dimą, jog Abelis nužudė Kai
ną, o ne Kainas Abelį Vaini
kuotas tironas vis randa patai
kūnų. kurie jo fanatiškas už
mačias pateisina ir remia.

*

Tik demokratinė laisvė, ku
ri atmeta valstybės absoliutiz
mą, yra palanki laisvam kultū
rinių vertybių kūrimui. Taik
liai dr. J. Grinius savo dra
moje “Gulbės giesmė” Žygi
manto lūpomis taria: “Bet ko
dėl valstybė turi tapti man 
Molochu, / kurs ryja tik gyvų 
žmonių aukas? / Ar aš — žmo
gus, kurs žemėj vieną kai tą / 
per amžių amžius saulę tema
tau — nesu / vertesnis už vais 
tybės skruzdėlyną, / kuris gy
vens per amžius be manęs... / 
Kodėl aš skruzdžių kupstui tu
riu aukot / ir sąžinę, ir sielą? 
Ji man vienintelė”.

♦

Ne veltui ir velionis Albert 
Camus savo kūrinyje “Mąsty
mai apie giljotiną” dūsavo, 
kad “dauguma europiečių tie
siog iki liguistumo yra išvar
ginti tos valstybės garbini o 
stabrneldybės...” Camus savo 
veikale “Maras” piktinosi la 
(valdovų) ignorancija. kuri '.a- 
riasi viską žinanti 
rinti teisę žudyti.

ir dėl to tu-

absoliut.nės 
vedančius į

Prieš tirono ir 
valstybės kultą, 
priespaudą viduje ir į pavojin
gas avantiūras užsienyje, mes 
visi turime pasisakyti už deni j- 
kratinę laisvę, kuri viena su
daro sąlygas sužydėti kultūri
nėms vertybėms. Briuselio kar
dinolas Suenens 1963 m., kal
bėdamas į Jungtines Tautės, 
pabrėžė: “Taika tarp visų tau
tų reikalauja: tiesos kaip pa
grindo, teisingumo kaip san
tykiavimo taisyklių, laisvės 
kaip atmosferos”.

Visomis jėgomis pasisaky
dami už demokratinę laisvę, 
m' s ryžtamės savas jėgas sk.-- 
ti kultūr inių vertybių ugdymu;. 
Šiuo 'arpu tai mūsų reikšmin- 
giau’las protestas prieš siiu- 
tėjimą tamsios diktatūrinės ti
ronijos. kuri atnešė vergiją 
mūsų tėvų žemei ir kuri suke
lia brolžudiškus kar us paša i- 
lyje. Kiekvienas dvasinės kul
tūros lašelis mūsų pačių asme
nyje. mūsų šeimoje, mūsų 
bendruomenėje yra lašelis g'- 
rio ir teisingumo pusėn pasil
po likiminėse svarstyklės?. 
Ypač vasaros laikas palankus 
ans’skaitymu, kultūrinių u 
rengimų lankymu, kūrybiniu 
darbu stipriau įsijungti į mū
sų tautos ir visos žmonijos už
mojį ugdyti viltingąją dvasios 
kultūrą. J. Pr.
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(Atkelta iš 1 psl.)
— Amerikoje ' jis jau savo die
nas atgyveno prieš dešimtį me
tų.

Bet ir čia Greimas susiduria 
su sunkumais. Kaip atskirsime 
gerus mitus nuo blogų, jeigu 
nėra tam jokių kriterijų? Ir štai 
mes prieiname prie Greimo mo
derniosios logikos: nesvarbu.

Sunku labai įtikinti, kad ši
ta Greimo logika yra aiškesnė 
Paryžiaus publikai, negu Ame
rikos lietuviams. O gal reikėtų 
priimti už tikrą pinigą paties 
Greimo žodžius: ‘‘‘Žmogaus bui
ties tragiškumas gaunasi tada, 
kai norime pasakyti teisybę, o 
žodžiai visados išeina dvipras
miški”. Priimkime taip pat, kad 
jo — tame pačiame pasikalbėji
me nukaltas posakis “svieto 
muilinimas” nėra noras muilin
ti klausytojų, bet tik savotiška 
žodžių akrobatika.

Greimas nėra viduramžių ri
teris, kuris joja ant aklo žirgo 
į malūno sparnus. Jis per daug 
turi inteligencijos ir nėra Bre
tono, Picasso ir Sartro sąmoks
lininkas. Greimas mėgsta pajo
dinėti ant moderniško arkliuko: 
mitas, ideologija. Jis yra Pary
žiaus intelektualinių salonų žmo 
gus, žaismo žmogus, subtilaus 
žodžio burtininkas. Niekam ne
užjok ąnt užkulnių, laikykis dis
tancijos, palik už dviprasmiškų 
žodžių duris atdaras iš jojimui.

Taip būtų galima baigti šias 
skaitytojo pastabas. Bet gal bū
tų jią.slabiau teisus paskaitinin
ko atžvilgiu, jeigu jis neįžiūrėtų 
jo paskaitoje priešingybių ko
vos, o ląbiau gilios inteligenci
jos kovą su pasidariusia buities 
tuštumą.* Gal geriau tada bus 
suprantamas ir jo prisipažini
mas, kad “sąmonė nepalengvi
na žmogaus gyvenimo, bet jį 
apsunkina”.

Ateisto pokalbis su 
“Žmogum be Dievo”

Yra įdomu taip pat skaityti 
V. Donielos ateisto pokalbį su 
J. Girniaus knyga “Žmogus be 
Dievo”. Tikriausiai V. Donielos 
ateistas neieško to, bet skaity
tojui gaunasi toks įspūdis: ži
noma, “Žmogus be Dievo” yra 
vienas iš rimčiausių filosofinių 
veikalų, bet būtų labai naivu 
galvoti, kad jis yra jau taip 
rimtas. Svarbiausi jo argumen
tai logikos šviesoje subyra ir 
pasilieka tik gražus, įdomus dės
tymas, bet esmėje dalykas yra 
neįtikinantis. Kažin, ar Donielos 
ateistas yra jau taip teisus, pri- 
vesdamas skaitytoją prie tokios 
išvados, ir ar ateisto logika yra 
taip jau nepalyginamai stipres
nė?

Negaliu čia paimti viso ateis
to pokalbio su “Žmogum be Die
vo” ir jį daugiau panagrinėti, 
norėčiau tik pavyzdžio dėlei su
stoti prie vieno kito diskusijų 
argumento, kur aiškiai matoma, 
kad ateistas nutraukia argu
mentaciją toje vietoje, kur 
“Žmogus be Dievo” palieka nai
viu svajotoju.

“Žmogus be Dievo” sako: Die
vo “pažinimas yra taip pat tik
ras, kąip tikras priežastingumo 
principas”. Ateistas atsako: nė
ra tiesa, “kad priežastingumo 
principas nuveda prie Dievo. 
Kaip Kąųtas nurodė, kad tie ar
gumentai, kurie Dievą nori įro
dyti priežastingumo principo pa
galba', ' tuojau pat tą patį prin
cipą 1'r neigia, nes priežastingu
mo grandinę nori nutraukti at
keliavus iki Dievo”. Čia ateistas 
ir sustoja. Jam pilnai užtenka, 
kad “Žmogus be Dievo” būtų 
pastatytas į labai naivią padėtį.

Tikrumoje, jeigu ateistas no
ri būti teisus, jis pirma turėtų 
paklausti, apie kokį čia priežas
tingumo principą “Žmogus be 
Dievo” kalba. Jeigu “Žmogus be 
Dievo”, naudotų savo įrody
mams Kanto priežastingumo

principą, kuris yra kategorija 
a priori, tuomet ateistas tikrai 
būtų teisus. Tikrumoje “Žmo
gus be Dievo” priežastingumo 
principas nėra proto kategorija 
a priori, bet proto atpažintas 
konkrečioje daiktų būsenoje, 
tai yra pačių daiktų priežastin
gume. Ir todėl, jeigu protas, 
eidamas nuo daiktų, konkrečių 
daiktų priežastingumo, prieina, 
kad turi būti tam priežastingu
mui pateisinti buitis be priežas
ties, nėra jokia kontradikcija. 
Savo laiku daugelis ir Kantas 
erdvę buvo priėmę kaip absoliu
tinę sąvoką, ir buvo kilusi spe
kuliacija be pradžios ir galo. 
Nes jeigu erdvė yra savyje kas 
nors, tai žmogaus protui kyla 
štai kokia problema: jeigu aš 
visus daiktus sudėsiu į tą erd
vę, visuomet man kils klausi
mas, o kas už tos erdvės, ir ta’p 
daina be galo. Realybėje tai yra 
tik protinė apgaulė. Erdvė nėra 
sąvoka savyje, ji yra tik daiktų 
santykio sąvoka, arba kitais žo
džiais tariant, erdvė yra viena 
iš daiktų funkcija, tai yra nuo
tolio funkcija.

Grįžkime dabar prie ateisto 
argumento. Iš to, kas pasakyta, 
“Žmogus be Dievo” galėtų ateis
tą pastatyti į labai keblią pa
dėtį, bet ar tai būtų verta. To
dėl “Žmogaus be Dievo” ir neno
rėtų teigti, kad Donielos ateis
tas, matydamas ūkininką ve
žantį parduoti į turgų ožį, tvir
tintų, kad ūkininkas veža ožį 
parduoti, pagal logiką turėtų 
sakyti, kad ožys veža ūkininką 
parduoti. Dar ryškesniam vaiz
dui susidaryti apie Donielos 
ateisto logiką, galėtų “Žmogus 
be Dievo” dar tokį pavyzdį pa
imti. Donielos ateistas, radęs 
savo kambaryje padėtą duonos 
riekę, turėtų tvirtinti, kad tos 
riekės atsiradimo priežastis gali 
būti daugiausia duonos kepalas.

Toliau “Žmogus be Dievo” 
teigia: “Kaip tikėjimas Dievą 
slepia savyje žmogaus apsi
sprendimą išpažinti Dievą, taip 
Dievo netikėjimas slepia apsi
sprendimą paneigti Dievą”. 

I Ateistas atsako: “Iš tikrųjų si
tuacija yra visai kitokia, nes 
tos pozicijos visai nestovi toje 
pačioje plotmėje pažinimo at
žvilgiu. Ateistas kaip paprastas 
žmogus, kuriam nereikia įrody
ti, kad, štai, šitame kambaryje 
dramblio nėra, nes čia dramb
lio ir nesimato”. Ir vėl “Žmo
gus be Dievo” yra pastatomas 
į nuskriaustą padėtį. Bet ar iš 
tikrųjų taip yra? Nejau tikrai 
ateistas, ypač būdamas paprastu 
žmogumi, Dievd “nemato” viso
je mūsų civilizacijoje, mūsų kas 
dieniniame gyvenime, mūsų įs
tatymuose, moralėje ir t. t. Juk 
Dievo buvimas yra toks uni
versalus faktas žmonijos gyve
nime, kad jo išmesti neįmano
ma. Pro šitą universalų faktą 
praeiti niekas negali. Todėl 
“Žmogus be Dievo” galėtų pa

Saulėtoji pakrantė Nuotrauka Algirdo Grigaičio

sinaudoti tuo pačiu ateisto pa
vyzdžiu ir sakyti, kad ateisto 
kambaryje yra ne tik dramblys, 
bet ir dramblio pačia ir jo vai
kai.

Felikso Jucevičiaus išpuolis 
“Ateityje”

“Ateitis” savo 1966 m. 8-tame 
numeryje paskelbė Felikso Ju
cevičiaus straipsnį “Apie tauty
bę, mitus ir kita”. Straipsnio 
pagrindinė tema yra tautybė. 
F. Jucevičius, pagautas naujos 
vizijos, bando mums įrodyti, 
kas yra lietuvybės mitas ir kas 
yra reali lietuvybė. Straipsnis 
parašytas nepaprastai įdomiai. 
Jis yra labai įmantriai išdailin
tas ir moderniška filosofija, ir 
istorijos pavyzdžiais — net ir 
Šv. Rašto ten netrūksta. F. Ju
cevičiaus tikrai mokėta rašyti. 
Jis apipila skaitytoją pavyz
džiais, citatomis, vardais, psi
chologine analize, kontrastais ir 
gana drąsiais teigimais.

Pati tema yra nagrinėjama 
provokuojančiai. Nežinau, iš 
kur Jucevičius yra ištraukęs ir 
lietuviams, ypač mums išei
viams, prikabinęs rasizmo, šo
vinizmo, getizmo mitą, grasin
damas net tautos pražudymu, 
jeigu mes tų mitų neatsisakysi 
me. Laimė dar, kad jis savo stu 
dijos pradžioje pasisako, jog 
yra nelinkęs į tragizmą, o prisi
laikąs daugiau humoristinės pu
sės, todėl niekam nenorįs savo 
minčių užmesti ir nelaikąs sa
vęs jokiu dogmatiku. Tai lei
džia mums lengviau atsikvėpti, 
nes jo tezė, kiek ji liečia lietu
vybę. yra sunkiai mums priim
tina. Jis sako: “Lietuvių tautos 
pagrindu laikau ne rasę, ne kal
bą ir ne žemę, bet mūsų bend
rą valią ir ryžtą būti lietuviais”.

Pats teigimas savyje nėra įti
kinantis. Kiek mums yra žino
ma, paprastai ryžtas ir valia 
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atsiremia į konkrečius dalykus. 
Sukelti norą būti lietuviu rei
kia valiai parodyti, kas gi yra 
ta lietuvių tauta. Ji turi apsi
reikšti kuo nors.

Paprastai tauta apsireiškia 
ne mitais, o kalba, papročiais, 
savo kultūra, kūryba, tautine 
individualybe, bendru siekimu, 
dažniausiai, nors ir ne visuo
met, gyvenama erdve, politine 
savitvarka, rasine giminyste ir 
bendru, laisvu apsisprendimu. 
Šitie ir yra labai konkretūs pa
grindai, be kurių tauta pradeda 
nykti ir žūna. Jeigu tautybės 
pagrindu būtų valia ir ryžtas, 
labai sunkiai būtų suprantama, 
kodėl negras, arabas, kinietis, 
japonas ar kas nors kitas ne
galėtų būti lietuviu, nors ir ne
mokėtų lietuvių kalbos, nežino
tų jos papročių, nebūtų konkre
čiai išaugęs lietuvių bendruome
nėje ir nebūtų neprisidėjęs sa
vo kūryba prie tautos siekinio.

Taigi, savyje Jucevičiaus te
zė nėra mums aiški ir priimti
na. Nėra labai įtikinantys ir jo 
įrodymai. Savo tezės pagrindi
mui Jucevičius duoda mums 
kaip pavyzdį žydų tautą. Žydų 
tauta neturi savos kalbos, netu
rėjo savo žemės ir taip toliau, 
o vis dėlto išlaikė savo tautiš
kumą. Bet užtenka tik stebėti 
žydų gyvenimą, kad sužinotu
me, kiek gili yra žydų tautos 
religinė tradicija, jų rasinis sa
vitumas, tautinė individualybė, 
ilgesys savo žemės, giliai tauti
nės tradicijos ir taip pat savos 
kalbos meilė. Tie žydai, kurie 
yra nutolę nuo šių visų dalykų, 
tikrai nėra žydų tautybės iš
gelbėtojai ir jos pratęsėjai. Prie 
šingai, pačių žydų jie yra laiko
mi savos tautos vėžiu. Juk ne
galime pamiršti žydų šeštadie
nių ir tautinių mokyklų Lietu
voje, Lenkijoje, Vokietijoje ir 
pačioje Amerikoje bei Kanado
je. Atrodytų, kad mes turėtume 
daug pasimokyti šiuo atžvilgiu 
iš žydų.

Jucevičius savo tezės įrody- 
’mui duoda dar kitus du pavyz
džiu: Airiją ir Šveicariją. Kas 
liečia Airiją, mes žinome, k'-, d 
tai yra dalinai dvikalbė tauta. 
Bet jeigu ji išgelbėjo savo vals
tybę ir tautinę individualybę, 
tai čia yra nuopelnas liaudies. 
Ji savo kalbos nepamiršo. Kal
bant apie Amerikos airius, ne
galima sakyti, kad jie sudary
tų tautą, nors dar labai stiprios 
tautinės ir religinės tradicijos 
juos jungia su tauta. Šveicarų 
tautos sąvoka yra kur kas su
dėtingesnė, negu paviršutinis 
keliautojas gali pastebėti. Ne
žiūrint keliolikos šimtų metų, 
ji dar ir šiandien nėra įgijusi 
vienalytės tautinės sąvokos. Bet 
bendri valstybiniai ir ekonomi
niai interesai yra ją sucementa

vę į tam tikrą gyvenimo bend
ruomenę.

Jeigu Jucevičius mums pri
meta tautos mitą, rasės mitą, 
kalbos mitą, tradicijos mitą, tai 
mes šituo jo užmoju esame la
bai nustebinti. Tikrai lietuviai 
negalvoja kurti germaniškos ra
sės mito, bet tik nori savo tau
tinę individualybę išlaikyti ant 
labai konkrečių pagrindų: rea
laus mokėjimo savos kalbos, 
gero pažinimo savų papročių, 
savo tautos istorijos ir savo 
krašto geografijos. O juk kal
ba nėra mitas, papročiai nėra 
'mitai, šeima ir giminė nėra mi
tas (kaip tėvas ir motina nėra 
mitas), sava žemė nėra mitas. 
Visa tai yra konkretūs dalykai, 
kurie konkrečiai jungia žmonių 
grupes į didesnes ar mažesnes 
bendruomenes, tautas, valsty
bes. Yra lengva kalbėti mitiš- 
kai apie mitus, bet, mes galvo
jame, kad tai ir pasilieka mitiš- 
kas kalbėjimas, nieko bendro 
neturįs su realybe.

Būtų labai negera, kad Juce
vičiaus tezė pasklistų plačiau 
jaunimo tarpe. Ji paskatintų 
ne vieną jaunuolį nesimokyti sa
vos kalbos, nesistengti pažinti 
savų papročių, ir tautybės są
voka jo dvasioje atsidurtų ne
aiškioje, mitiškoje migloje.

Dar norėčiau pridėti kelis žo
džius ir dėl Jucevičiaus asmeny
bės sąvokos. Jucevičius bijosi, 
kad asmenybė geto sąlygose nu- 
biednėja. Aplamai su ta teze 
būtų galima sutikti. Tik nelai
mė, kad Jucevičiaus asmenybės 
sąvoka yra tuštumos asmeny
bė, kuri atsiveria individualine 
bedugne. Ji nepripildyta išorės, 
yra nykybė. Tuo tarpu asmeny
bė yra iš savęs pilnaties indivi
dualybė. Ji gaudama duoda ir 
priimdama transformuoja, o jai 
niekuomet negresia geto pavo
jus, nes ji niekuomet nepraranda 
savo individualinės pilnybės. Ir 
tik tuo ji ir tėra asmuo, nes yra 
pasiryžti daugiau duoti, negu 
gauti. Ji visuomet atvira naujam 
susitikimui. Iš individualinės 
pilnybės ji veržiasi į vis tolimes
nes galimybes, bet ne iš indivi
dualinės nykybės ir tuštumos. 
Tuštuma visuomet prašosi būti 
užpildoma. Ir jai nesvarbu, kuo 
ji bus užpildyta. Pilnybė, prie
šingai, yra kūrybinė jėga, ne
šanti visur ir visuomet palaimi
nimą. Todėl ir stiprios tautinės

P, ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas JO, 

Ap&ratai-Protezal. Med. ban. 
dažai, Spec. pagalba kojomi 1 
(Arch Supports) Ir t. t.

ORTHOPED1JOS TECHNIKOS l *B 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, IU. 

Tel. PRospect 6.5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANKA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street 

VaL kaadlen 10—12 vai. Ir 7—9 ▼. 
vak. Šeštadlenlaa 10—1 vai. Trečla- 
llenl uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-323* 
Rea telef. WA 5-5076

Be*. tek 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
(Medical Building) Tek LU 5-6446 

Priima ligonius nagai susitarimą. 
1*1 neatsiliepia, skambinti HU 8-1222

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.. PRospect 8.1717 

BMd.. 8341 West 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kaadlen nuo 1 iki 1; tre 
Madlenlats uždaryta Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West flSrd Street 
Kampas 63-člos ir California 

VaL: kasdien nuo «—8 vai. vak.
Šeštad. 2—4 vai.

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

Resid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin. Illinois
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

2434 We*t 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5. treti. Ir šešt. tik 
susitarus. 

asmenybės lengvai įsijungia į 
visas kitas bendruomenes ir yra 
visų priimamos su džiaugsmu, 
nes jos praturtina aplinką. Prie 
šingai silpnos individualybės 
niekur nėra pageidaujamos ir 
Jos pasilieka savo gete net ir 
atviriausioje bendruomenėje.

Dar viena ir paskutinė pasta
ba dėl F. Jucevičiaus straipsnio 
“Tautybė, mitai ir kita”. Jeigu 
F. Jucevičius kalba apie grynai 
kažkokią dvasinę tautybę, kitaip 
sakant, apie dvasinį žmogaus su 
žmogumi bendradarbiavimą dėl 
kokios nors idėjos, tuomet bū
tų gal galima suprasti jo tau- 
itybės sąvoką. Bet ji nieko bend
ro nebeturi su mums žinomu ir 
konkrečiu tautybės supratimu.
Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 W. 51st Str.
Valandos. antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 v. p.p. 
Ligoniai priimami pasai susitarimą,

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

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Km GI 8-087*

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija tr motoru ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso 4.1414 R»« RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialvbč akušerija ir motery Ugoe 
2454 VVert 71*t Street

(71-o« tr Campbell Are. kampa*) 
Vai: kasdien 1—1 a- 6—8 vai va* 

11 -9 v n p
Trečiadieniais uždaryta

utlsu tel. PH 8-32*0
Nam« — res. PRospect 8-908.

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad. antrad.. ketvirt. Ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 v. Ir nuo 5 Iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vaL

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. L JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 
2815 W. 7181 Street 

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.; 
lašt. nuo t Iki II vaL; arba susi
tarus

Of*. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 We*t 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p ir s 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt, uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 9-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai., kasdien 10-12 tr 4.7 Trečlad 
lr šeštad. tik susitarus,

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
( Lietuvis gydyto ja a) 

3925 VVest 59th Street 
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad ii 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai vak šežtad. 11—« vai., trečiad 
uždaryta.
Tai. ofiso Ir buto OLympic 9-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai va. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penki 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p.. ie*tad 
11 vai. ryto Iki 3 vai p p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tei. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7 lst Street
Telefonu HT0ml<xk ti-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos nagai susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4733

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad.. ketv., B — 8 vaL. 

antrad. tr penkt. 1 — 4 vai. 
PrllmlnBJa tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 7 lst Street 
(71-os lr Campbell Avė. kampas)

Vai. kasdlea 9—11 ryto ir 4—1 v. v. 
Mtag 9 v, E — ■ *. e. a.

• Operos solistas V. Dauno
ras, ką tik grįžęs Vilniun po 8 
mėnesių dainavimo studijų Mi
lane, labai gerai atsiliepia apie 
operinio dainavimo supratimą 
Italijoje, ir mano, kad beveik 
visus dainininkus reiktų siųsti 
mokytis tenai (nepasitenkinti 
rusiška mokykla).

Birželio 3 d. dainuos Vilniuje 
“Sevilijos Kirpėjuje” (Don Ba- 
zilio), birželio 9 — “Don Dar
ios”, o paskui siunčiamas į 
Montrealį: čia rusai savo pavil
jone birželio 23 d. rengiasi ro
dytis su lietuviškomis “savo” 
pajėgomis...

Rugpiūčio mėn. V. Daunoras 
numato vykti Anglijon, o pas
kui dar vėl Milanan.

D H.A.PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. ofiso PR 6-7800: Namu 925-7691
SPEC VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 vai. p. p 

Išskyrus trečiadieni
Tel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S- Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. h 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. lr 

šešt. 8 v, r. riki. 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
HPEO. OKTHOPUIIJOS L1GO 

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.. pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr 
kitu laiku susitarus telefonu: 
______ Telef. REpubUc 7-2296

DR. ANT. RUDOKAS, Opf.
Tikrina akis i> pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rčmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. Utį 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai* 
nuo 10 v. r. iki i t i vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ POSLfiS IR PROSTATO" 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71 st St

Vai antrad. nuo 2—5 popiet: 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. >lef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, n> 

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą.

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

Ofiso tol. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm, lr ketv. nuo 12 Ik:
2 v. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. v.; antr 
lr penkt. nvo 12 Iki 2 v. p. p. h 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas. 2750 Mest 71 Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—u v. v„ penkt, 10—11 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v 
Sekmad. ir trečlad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRosgieot 8-1223

Ofiso vai.: Pirm, antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 • v. popiet lr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61*5

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 v. vak. 

Treč. Ir šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ IJGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 Iki 4 lr 6 Iki 8 v vak 
Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.

Tei. PRospect 6-*400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 S. Albany Avė.
Vai., pirm., antrad.. ketv. 6—8 v.
vak.; penkt. ir šeštad. 2—4 popiet.

Kitu laiku pagal susitarimą. ų
TeL ofiso PR 6-6446, re*. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 Iki 8 v. v 

Treč. lr šeštad. pagal susitarimą.
Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850
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PRIMITYVIZMAS TAPYBOJE III PAUL GAUOILN
Genialioji dailininko kūryba ir tragiškasis jo gyvenimas

Praleidusi kelias valandas su 
Rembrandto ir jo epochos vei
kalais, aš pabėgau, pažiūrėjusi 
į Gauguiną. Bet po savaitės aš 
vėl sugrįžau. Ir stovėjau prieš 
Gauguino milžinišką paveikslą, 
pavadintą: “Iš kur mes ateina
me? Kas mes esame? Kur mes 
einame?” Sis pavadinimas ge
riausiai nusako skirtumą tarp 
17 bei ankstyvesnių šimtmečių 
meno ir 19 pabaigos bei 20 š. 
Jei 17 š. žmogus tikėjo, kad Tie
sa, Gėris ir Grožis yra tos pa
čios Būtybės atspindžiai, o me
nas tarnauja Grožiui, tai 20 
šimtmetis ir prieš jį buvęs 19, 
į tai jau nebetiki. Gauguinas, 
kaip vienas žymiausių moder
naus meno atstovų, išreiškia 
mūsų abejones ir netikėjimą mi
nėtame dideliame paveiksle.

Paul Gauguinas gimė Pran
cūzijoje 1848 metais. Jo tėvas 
— žurnalistas buvo prancūzas, 
o motina pusiau prancūzė, pu
siau peruvietė kreole. Tėvai iš
sikėlė į Peru, kur Gauguinas 
praleido 4 metus savo anksty
vos vaikystės. 17 metų Gaugui
nas prisijungė prie jūrininkų ir 
6 metus jis plaukiojo aplink pa
saulį. 1871 metais jis tapo ban
kininku — vertėsi akcijomis - 
obligacijomis, ir jam biznis la
bai sekėsi. Vedęs danę mergai
tę, jis laimingai su ja gyveno, 
susilaukdamas 4 vaikų. Su pai
šyba jį supažindino vienas jo 
bendradarbių, kuris, sekmadie
niais poilsiaudamas, pats šį tą 
piešė. Taip Gauguinas pradėjo 
irgi piešti. Būdamas pasiturin
tis žmogus, jis įsigijo impresio
nistų paveikslų, o susipažinęs 
su Pissarro, dirbo su juo drau
ge. Impresionistai net pakvietė 
Gauguiną dalyvauti savo paro
doje. Paišyba laisvalaikiu tada 
daug kas užsiiminėio. ypač tu
rėdamas ir šiaip gerą duonos 
kąsnį. Bet 1883 metais Gaugui
nas nusprendė “piešti kiekvieną 
dieną” ir metė ąąvo pelningą 
bankininko darbą. 1884 metais 
jo moterystė suiro, žmona su 
vaikais išvyko į Daniją, nes vy
ras jau nebegalėjo jos išlaikyti. 
Gauguinas pasiliko vienas, be 
darbo, be vardo. Jis piešė kaip 
velnio apsėstas: piešė viską ir 
visur ir viską aplinkui kritika
vo.

Gauguinas tapo visuomenės 
atmata, visuomenės, kurios jis 
visa širdimi nekentė. Jis metė
si į bohemišką gyvenimą, į gy
venimą tų žmonių, kurie buvo 
laikomi pasožistais, nes jie vis
ką kritikavo, o patys nieko ne
darė. Visuomet ir visais laikais

ELENA VASYLICNIENE

■jų yra: tai rašytojai, kurie už
miršta rašyti, daiilininkai — 
piešti, filosofai — mąstyti. Bet 
Gauguinas, nežiūrint save vėja
vaikiško gyvenimo, tapo dailli- 
ninku. Jis piešė visą laiką: var
ge, ligoje, vienumoje. Kodėl jis 
pradėjo piešti? Kodėl jis nutarė 
atsižadėti visko, net žniogišk >jo 
vardo, tapybos vardan? Tam 
niekas atsakymo dar nerado.

1886 metais jis sutiko Van 
Gogh’ą. Jų trumpa draugystė 
pasibaigė tragiškai. Gauguinas 
ją laikė “nuobodžia”. 18S7 me
tais jis nuvyko į Martiniąue sa- 
'lą, kur atrado naują pasaulį ir 
spalvingą peizažą, į kurį tiesiog 
įsimylėjo. Čia jis sukūrė savo 
teoriją, kad menas turi atsipa
laiduoti nuo nesveikos civilizuo
tojo žmogaus aplinkos, turi tap
ti primityviu. “Primityvus me
nas kyla iš dvasios, tam naudo
damas gamtą . “Civilizacija ne
ša tik kančią, o primityvumas 
jus gydo.” Tai trumpa Gaugui
no meno filosofija, kuriai jis li
ko ištikimas iki mirties.

Primityvizmą jis mėgo, dar 
būdamas Parncūzijoje. Jo pa
veikslas, pavadintas "Po pa
mokslo —- Jokūbo imtynės su 
velniu”, vaizduoja paprastas

kaimo moteris netoli Pont Aven, 
įsižiūrėjusias į imtynes. Velnias 
ir Jokūbas sudaro antrąjį pa
veikslo planą. Pirmame jūs ma
tote moteris — atvaizduotas kuo 
paprasčiausiomis linijomis, nau
dojant ryškias spalvas, ypač 
raudoną. Tuo pačiu principu 
Gauguinas nupiešė ir “Geltoną
jį Kristų”, gyvendamas netoli 
paprastos bažnytėlės. Jis siūlė 
klebonui savo Kristų, kad jį pa
kabintų bažnyčios prieangyje, 
nes jo paveikslas labai tiko baž
nytėlės statybai. Bet klebonas 
jo dovanos nepriėmė. Palaidūno 
dailininko klebonas nenorėjo įsi
leisti net į bažnyčios prieangį. 
Šiandieną to paveikslo kaina 
yra kur kas didesnė, kaip anos 
koplytėlės ir visos klebonijos 
įkartu.

Atradęs necivilizuotą kraštą, 
Gauguinas pardavė turėtus pa
veikslus, draugų padedamas, su
krapštė kiek pinigų ir išvyko į 
Tahiti 1891 metais. Tahiti salo
je jis rado “rojų”: primityviau
sius žmones, į kurių gyvenimą 
iis pats ten įsijungė. Vedė vie
tinę moterį (kuri jam pagimdė 
sūnų), išmoko vietinės kalbos, 
dėvėjo jų įprastus rūbus, išmo
ko jų papročių. Jis piešė tenykš
tę gamtą, vietinius žmones, var
todamas lig tol neįprastas spal-

Paul Gauguin Geltonasis Kristus

Autoportretas
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KAIP GREIT . . .

Kaip greit
Taps ta žemė
Tik vakaro meilės tamsi migla. 
Kada muzika nutyla,
Lankomis slenka pamažu akmuo 
Gimęs Alpių glūdumoj,
Ir užgulęs ant žimogaur krūtinės
Geria jo kraujr, paslapčia...

Kaip greit
Taps ta žemė
Tik vakaro meilės tamsi migla.
Kada kerštas apsivilkęs juodu apsiaustu, 
Prisidengęs angelo vardu
Šaltai ir tyliai miršta
Sniego puošnume...

Kaip greit
Taps ta žente
Tik vakaro meilės tamsi migla. 
Ir tada žvaigždynų valsas 
Pasiūlys man
Savo pabučiavimą
Niekieno vardu...

1T. /

Iš švedų kalbos vertė Povilas Raga-žinskas

vas. Į meną jis įvedė neįprastą 
elementą, kurio niekas dar nė
ra bandęs įvesti. Jis jautėsi lai
mingas. Iš šio laikotarpio jo 
laiškai buvo tiesiog entuziastiš
ki.

Bet pinigas tirpo, o draugų 
žadėtoji pagalba neateidavo. Ir 
gyventi darėsi vis liūdniau. Gau
sumas. sukrapštęs pinigo liku
čius, supakavo savo čia pieštus 
paveikslus ir vežė juos į Pary
žių parodon, tikėdamasis pada
ryti didelį įspūdį ir laimėti sau 
dailininko vardą. Bet sulaukė 
visai priešingo, 
niekam nepatiko. Kritikai, ku- į 
rie buvo negailestingi, visai ne- 
ž’ūrėjo į ii kaip į dailininką. 
Žiūrovai, kaip paprastai, tik juo 
kėši. Paryžiuje Gauguinas at- 

1 rodė kaip cirko klpunas: keistai1 
apsirengęs, įtartino elgesio mo
ters ir bezdžonės ant virvelės 
lydimas,, jis buvo ryisuotinis pa- 

) juokos objektas. Gindamas sa
vo palydovės “garbę”, jis susi
mušė su kažkokiu jūrininku, ku
ris sulaužė dailininkui koją, taip 
jis ir liko invalidas iki savo gy
venimo pabaigos. Paroda jokio 
pasisekimo neturėjo — grynas 
fiasko. Jis tuo laiku nupiešė 
kažkokios mergaitės portretą ir 
norėjo tą portretą mergaitei pa
dovanoti. bet anoji pasipiktinu
si nenorėjo dovanos priimti. Ir j 
jos nepriėmė... To portreto kai- i 
na š;andieną yra pusė milijono 
dolerių...

Jo paveikslai i

į

Į
Bebūnant Gauginui Paryžiu

je, mirė jo giminaitis, palikda
mas dailininkui kiek pinigų. Bet 
palikimą Gauguinas labai grei
tai prašvilpė. Dar jo palydovė,. 
“išvaliusi” jo paveikslų saloną, 
kada dailininkas buvo ligoninė
je, dingo. Nusiminęs, be sveika
tos, palaužtas moraliai ir fizi
niai ir su dar didesne neapy
kanta civilizuotam Paryžiui, jis 
grįžo atgal į Tahiti. Vėl metėsi 
kūrybon. Neturėdamas pinigų 
ir negaudamas drobės, paveiks
lams naudojo vietinių pagamin
tus maišus... Dar suėjo į konflik 
tą su vietine prancūzų vyriausy- ’ 
be, kai bandė rašyti skundą gu-! 
bernatoriui, kad neteisingai yra j
elgiamasi su čiabuviais. Gaugui- buvo ir jo vardą užmiršęs, 
nas pateko į kalėjimą. Išėjęs iš Gauguinas ieškojo naujų, pri-

Nelly Sachs gimė 1891 m gruodžio mėn. 10 d., 
Berlyne. Antrojo pasaulinio karo metu turėjo dėl 
savo žydiškos kilmės bėgti į užsieni. Rašytojos Seimą 
Lagerlaef dėka galėjo emigruoti j Švediją ir apsigy
venti Stockholme. Jame liko iki šių dienų. Nuo pat 
mažens reiškėsi kaip lyrikė. 1955 m. laimėjo Švedi
jos Lyrikos premiją. 1956 m. jai suteikė premiją ir 
Vokietijos Didžiosios pramonės kultūrinis skyrius. 
1966 metais ji gavo pačią garsiausią Nobelio Litera
tūros premiją, dalindamas! ją su S.J. Agnonu.

kalėjimo, dailininkas pradėjo 
labai greitai senti. Jo sužeistą 
koją jam labai gėlė, jautėsi pa
vargęs, skirtas jau nebe gyve
nimui. Dailininkas sirgo nuo 
1899 metų iki 1903, kada jis už
migo amžinuoju miegu, ir tik 
Dievas jam tebūna teisėjas. > Jau- 
guiną ligos metu lankė tik vie
tiniai, o kultūringasis Paryžius

t

mityvių formų gamtoje, pir
mykščiame žmoguje, tropikinia- 
me klimate, keistuose rūbuose, 
visur, kur kas tik buvo kitaip, 
o drauge ir paprasta. Gaugui
nas tapyboje vartojo grynas ir 
ryškias spalvas. “Jeigu tu pieši 
žalią medį, o šešėlis tau atrodo 
mėlynas. — dėk mėlynos spal
vos šešėlį čia pat šalia... Jo mei
lė pirmykščiam žmogui buvo la
bai gili, o neapykanta civilizuo
tam paryžiečiui dar didesnė. Jis 
nekentė civilizacijos, bet pats 
jis buvo paryžietis, jis nebuvo 
barbaras. Gauguinas buvo gi
męs menininku. Ir jis liko išti
kimas savo pašaukimui.

Dvidešimt metų praėjus po 
Gauguino mirties, jį atrado nau 
joji karta ir pradėjo juo sekti. 
Šiendien Gauguinas yra laiko
mas vienu iš didžiausių naujųjų 
laikų dailininkų, kurio vieno pa
veikslo kainos užtektų jam pra-, 
gyventi. Bet, kol buvo gyvas, 
net dovanotų jo paveikslų nie
kas neėmė. O tai yra ir juokin
ga ir skaudžiai tragiška.

Paul Gauguin
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S. J. Agnon

Daugelis*) bus girdėjęs pasakojimą apie 
Reb Mechel, sinagogos prižiūrėtoją, ir tur
tingąją Sarah Leah. Tačiau nemažai yra ir 
tokių, kurie apie tai nieko nežino, ir aniems 
šitai verta papasakoti.

Tai pasakojimas apie Mechel, sinagogos 
tarnautoją. Kada Mechel paliko sinagogą 
pirmą Velykų švenčių vakarą, jo nuotaika 
buvo puiki. Palaimintas Tavo Vardas, sakė 
jis pats sau, kad Velykų vakaras yra pra
ėjęs ir viskas padaryta, kad aš galiu links
mai vakaroti, kaip ir visi kiti. Bet kada jis 
užrakino duris ir pradėjo žengti namo, gera 
nuotaika dingo. Jis žinojo, kad eina ne į ka
rališką švenčių salę, bet į griūvantį butą, 
kur jis sėdės ne ant puikios, gražios sofos, 
bet ant suplyšusios kanapos, nepataisytos 
moteriškų rankų, o taip pat bus didelis ne
malonumas, kai reikės pačiam šildytis val
gį. Tuo metu sinagogos prižiūrėtojas Me
chel buvo našlys, ir nebuvo jo namuose mo
ters, kuri paruoštų stalą, paklotų lovą ar 
virtų valgį. Tiesą pasakius, daug šeimininkų 
norėjo jį pakviesti švęsti Velykų drauge su 
jais. "Reb Mechel”, sakė jie, “šį vakarą vi
sas pasaulis džiaugiasi, visame Izraelyje 

švenčiama namiškių tarpe, kodėl tu turi 
švęsti vienas? Būk laimingas, Reb Mechel, 
kad velnias šią naktį neturi galios, bet vis 
tiek yra grėsmingas pavojus nuliūsti, o tai 
jau draudžiama, kaip ir mielės, ir Aukščiau
sias tesaugo mus”. Tačiau Mechel atmetė 
visus vaišingumo pasiūlymus, nes jis neno
rėjo būti našta šventėse prie kitų stalo.

Gatvės tuštėjo ir visi miesto namai spin
dėjo Velykų žiburiais. Mėnulis buvo šviesus 
ir malonus, pūtė pavasarinis vėjas. Mechel 
pradėjo kreipti mintis nuo savęs kitur, pra
dėjo džiaugtis sutvėrimo stebuklu, skambin
damas sinagogos raktais kaip varpais. Bet 
girdint raktų skambėjimą, augo širdgėla, ir 
jis pradėjo karčiai prisiminti, kad esąs tik 
sinagogos prižiūrėtojas, sunkiai plušąs ir dir
bąs visokių rūšių darbą. O tačiau, kai bai
gęs darbą grįžta namo, lieka vienišas ir už
sidaręs tarp keturių sienų, niekada neragau
jąs virto maisto, nes jeigu jis užkaistų val
gį, tai pirma pats užmigtų, negu maistas už

•) Samuel Joseph Agnon 1966 m. Nobelio pre
mijos laureatas, premiją gavęs kartu su kita žyde 
Sachs, yra gimęs 1888 m. Palestinoje, Tel Avive, 
žydo imigranto šeimoje. Jis pagarsėjo epinio žan
ro kūriniais, labai gražia, klasine hebrajų kalba 
išsakydamas žydų tautos lūkesčius, naujas jos li
kimo pranašystes ir mesijaniškas nuotaikas. Jis 
dažniausiai vaizduoja žydus, gyvenančius Arti- 
muosiuese Rytuose. Pirmas jo veikalas vadinasi 
“Agadda — Talmudo legendos”. Visi jo veikalai 
esą išversti net į 15 kalbų ir beveik visose kalbo
se esą išleisti dviem tomais: “Pamaldžiųjų bend
ruomenėje” ir “Jis bus kuprotas”.

Ši novelė paimta su Manyland Books leidyk
los leidimu iš jos išleistos knygos “Modern Sto- 
ries from Many Lands". 

virtų. Taip jis ir dabar liks alkanas su svo
gūno griežinėliu, duonos rieke ir ridikėliu 
arba bulvėmis, kurias atneša moterys į si
nagogą, kad jis pasimelstų už jų brangiųjų 
sielas, besiilsinčias amžinybėje. Bet ką gali 
daryti apskritus metus, patenkintas ir ilsė
damasis, negali to daryti šventėse, kada visi 
yra pašaukti džiaugtis.

Eidamas namo, jis pastebėjo, kad vie
no namo langas yra praviras. Pažiūrė
jęs vėl, pastebėjo lange moterį. Tai buvo 
našlė Sarah Leah. Ji stovėjo prie lango ir

S. J. Agnon

žiūrėjo laukan. Mechel nusilenkė jai, pasvei
kindamas: ‘ Linksmų švenčių, Sarah Leah”.

“Šventės yra skirtos malonumui, Reb 
Mechei’, atsakė Sarah Leah. “Iš kur ir į 
aur, Reb Mechei?”

“Einu iš sinagogos”, atsakė Mechel, “ke
liauju namo, kur paruošiu stalą, atsisėsiu 
ir švęsiu”.

Sarah Leah palenkė galvą ir žiūrėjo. “Aš 
manau, kad ji nori ką man sakyti”, pagal
vojo Mechel ir stovėjo laukdamas.

Matydama Mechelį bestovintį ir belau
kiantį, ji pasakė:

“Aš tik pravėriau langą, pasižiūrėdama, 
ar jau laikas eiti, nes aš švenčiu pas savo 
kaimynus. Nors aš taipgi paruošiau įvairių 
rūšių šventinių gėrybių ir man nieko ne
trūksta ligi mažiausių smulkmenų, o tačiau 
aš taip pat turiu palikti savuosius namus 
ir vykti pas kitus. Jeigu šitai man įprasta 
subatomis ir šiaip šventėse, tai argi aš galiu 
panašiai kitus trukdyti Velykose”.

“O, šitai gal tik atrodo trukdymas jūsų 
akimis”, pratarė Mechel, “tikrumoje juk tai 
vykdymas įstatymo”.

"Įstatymo, jūs sakote, Reb Mechel?”, pa
prieštaravo Sarah Leah. “Jūs galvojate, kad 
toks įstatymas lengvai skelbiamas tų. kurie 
jį ruošia? Žiūrėk, vyras, kuris dirba visą 
dieną, nematydamas žmonos ir vaikų. Bet 
ateina šventės. Laikas poilsiui. Jis nori ra
miai pasėdėti su savo šeima. Tačiau įšoka 
staiga našlė, atsisėsdama tarp jų. Gal būt, 
tokia Jo Valia, kad aš nenusidėčiau žodžiais, 
metams augant, o pasauliui vargstant ir 
menkėjant. Seniau žydai galėjo atsikviesti 
bent keletą svečių namuosna, ir vietos vi
siems užteko. Šiandien jau neužtenka vietos 

nė tokiai vienišai našlei kaip aš. Prisimenu 
šventes pas tėvus, tegul ilsisi jie ramybėje, 
kai mes pasikviesdavome dešimt ar daugiau 
žydų. Ir taip pat mano vyras, tegul jis ilsi
si ramybėje, ar priprato švęsti šventes be 
svečių? O aš dabar pati turiu palikti savo 
namus. Ir ar man ko nors trūksta? Jeigu 
artimas nori vyno, yra ir vyno, sutaupyto ne 
vienu stiklu daugiau, jeigu kas nori macų, 
tai yra specialiai ir macų, o jeigu nori ka
lakuto, tai yra ir kalakutas, kurio sparnai 
visiškai dingę taukuose.

"Kodėl mano kaimynai sakė, Sarah, ne- 
pririšk savo vyro prie lovos kojos, jis ją 
nuvilks skersai Sambaiton upę. Tai vyi'elis, 
ne paukštis, o bizonas. Bet tol, kol moteris 
yra vyro namuose, viskas turi savo vertę, o 
jam mirus, visas pasaulis lieka bevertis. Pir
miau dar aš galvojau pasikviesti svečią, 
nors žmonės ir sakytų “Ta moteris — pik
toji pragaro dvasia ieško vyro, kuris jai tar
nautų”.

Mechel šypsojosi, atsidusdamas ir cituo
damas Talmudą: “Geriau gyventi sunku
muose, negu gyventi našlaujant”.

Kadangi tai buvo sakoma aramajiškai, 
tai Sarah Leah žodžių nesuprato, ji tik pa
lenkė galvą, lyg sakydama: “Jūs pasakėte 
gerai ir teisybę”. Mechel garbingas vyras ir, 
be abejo, turėjo taipgi gerų minčių. Gi Sa
rah Leah dar pridėjo: “Čia yra visko, bet 
jei nėra namie šeimininko, kas gi yra na
muose? Aš dažnai klausiu pati savęs, Sarah 
Leah, ką čia darai ir kam čia esi? Aš išau
ginau vaikus, ir jie apleido mane. Dabai' aš 
esu apiplėšta ir apleista, kaip stalas po puo-

(Nukelta J 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 psl.) 
tos. Aš galvojau persikelti j Izraelio žur.;ę, 
būti ten arčiau šventųjų vietų ir visai ne
galioti apie savo vienišumą. Bet kaip gali 
viena moteris keliauti į tok.ą vietą, kur ji 
yra nepažįstama. Visas Izraelis yra oreliai, 
bet, nepaisant to, mano širdis nerami, gal
vojant apie persikėlimą ten vienai”.

• Mechel labai jos gailėjosi. Jis čiupinėjo 
savo dešinę ausį ir norėjo pasakyti Sarah 
Leah paguodžiančius žodž us. Tačiau jis nie
ko nesugalvojo, pradėjo mikč oti, kol paga
liau ištarė:

‘Moterie, argi mano laimė geresnė kaip 
jūsų? Jūs, Dieve laimink, esate pasipuošusi 
kaip jaunamartė ir valgote pulkų maistą 
kada aš rūgoju ir gedžiu kaip našlys. Bet 
visi Izraelyje tegali priklausyti tik Aukščiau
siajai Meilei. Kaip gali dar kas nors rūgėti? 
Šventės neturi būti menkinamos”.

Ir norėdamas moteriškę paguost:, jis 
pradėjo gailėtis pats savęs ir sakė: “Ir-kzs 
yra vyras? Kažkokia tuštuma dykumoje. 
Pala;mintas Jis, kad manęs nesutvėrė iro 
terimi. Palaimintas Jo vardas, kad aš žinau, 
kaip pašventinti vyną ir pasiruošti V. ?y 
kome pagal Įstatyhią. Bet argi dabar eiti į 
sulinkusią pašiūrę, šildytis pusiau virtą 
maistą, sėstis ant su’ūžv.s os lovos ai ant 
suplyšusios kanapos ir galvoti, kad eis. kaip 
karalius? Tr nebe reikalo Jalkutas sako: Vi
sas kančias yra sunku pernešti, bet skundą 
sunkiausia, visos kančios atėina ir vėl nuei
na, palikdamos daiktus, kok;e jie va. b t 
neturtas užtemdo žmogaus akis. Aš tai kal
bu, norėdamas atsverti iūsų skundą, kad 
jūs esat moteris. Ii dar daugiau, šventasis 
ir Palaimintas davė man sunku zosulį Jūs 
ir nežinote kokį. C tokį, kuris už’ma man 
žadą, vagia mano gyvenimą ir varo mane iš 
šio pasaulio”. Prieš baigdamas kaibėtj, Me- 
cheV dar užsikosėjo.

"Rcb Mechel”. tarė jam Sarah Leah. “ne
stovėk šaltyje, nors žiema gal jau ir praėjo, 
bet vis tiek dar šalta. Geriau ženk į vi lų 
ir nestovėk atvirame lauke”.

Mechel įtiaukė galvą į pečius, įžengė ir 
pasijuto puikiame bute su gražiai dengto
mis pagalvėlėmis. Viduryje kambario iš/ydo 
stalą, padengtą sidat ro indais. Ant stalo 
stovėjo butelis vyno, žvakės degė visose žva
kidėse, ir kiekvienas kampas šventiškai spin
dėjo ir švietė. Me helio pirmas žodis- buvo 
skirtas pagerbti š ai vietai, tad jis pasakė: 
“Koks puikus yra šis kambarys, kuri pri- 
ž’ūri moters rankos”. Sarah Leah skubėjo 
jam parodyt' viską, ką t'k ji tun paruoš si 
stalui. Ant jo buvo macai ir kartūs žo’ių 
prieskoniai, petruškos, kiaušiniai ir aviena, 
mėsa ir žuvis, geras pudingas ii' baršč'ai 
raudoni kaip vynas.

“Ir kam gi reikia”, kalbėjo Sarah Leah 
Mecheliui, “viso šio apstumo? Aš jau nu- 
vau pasiruošusi išeiti ir trukdyti ką nors 

kitą. Bet nėra lengva užmiršti, kad ir aš pa
ti esu šeimininkė. Taip, aš pasirengiau Ve
lykoms pati, galvodama, kad mano vyras 
dar tebėra su manimi, Kad švęs.me jis n aš 
šventę, kaip ir visi kiti”.

Mechcuo šird.s šuo, ir ji norėjo čia ką 
nors pasakyti, bet vėl jį užpuolė ba.sus ko
sulys. Sarah Leah žveige į jį savo akių pora 
ir sakė: “Nevalgyk perdaug pi ieškomų, ne- 
valgya aštraus maisto, Rcl Mechel, jūs jau 
kosite per daug. Žinote, ko jums reikia? 
Jums reikia stiklo karstos arbatos. Bet kas 
gi gali jums namie paruošti ką nors karšto? 
Lukterėk keletą minučių, ir as užkalsiu ar
batinuką”.

Bet vos ji baigė sakinį, kaip sudavė sau 
pei burną, sušukdama: “Kokia netikusi ma
no galva, užmirštu, kad pirmiausia reikia 
atšvęsti šventę. Gal būt, ir jūs švęs.te čia ?" 
Ir kada Mechel galvojo, ieškodamas žodžių 
■šs reikšti,-ji pakaltojo: "Gal būt jūs taipgi 
galit čia drauge švęsti?”

Meihelis matė visą šeimininkės gerumą 
ir negalėjo pasijudinti, lyg kas jo kojas Lu
tų pritvirtinęs ten, kur jos dabar stovėjo. 
Jis tik pradėjo mikč.oti, rydamas savo ne
ryškų atsakymą. C Sarah Leah pradėjo 
ruoštis šventei, kaip ji bū:ų ruošusis, jei jes 
vyras dar būtų buvęs su ja.

Taip Mechel paėmė sinagogos raktus ii 
padėjo juos kažkur pašalčn, žiūrėdamas \a- 
Iandelę į baltas pagalvėles, kurias Sarai: 
Leah pasiuvo atsiremti ir nuo kurių dabar 
lyg ir sklido šviesa. Valand’kr ir: ats sėdo 
tarp jų. galvodamas kad mo’ers vėl jį pa
prašys kartu švęsti šventes. Kada ji pama
tė, jog Mechel jau atsigavęs, pripylė dar h 
stiklą vyno. Viena ak ini stebėdamas vyną, 
o kita apžvelgdamas balduš, Mechel galvojo 
“Kokia puiki vieta yra ten, kur moters ran
kos visa tai pr žiūri’ . Taip mastydamas, jis 
palietė ranka stiklą, ir jo lūpos pačios pra
dėjo siekti pašventintojo vyno.

Sarah Leah visa tai stebėjo patenk.nt-, 
jos veidas spindėjo, jos drabužiai staiga pa
sidarė p ini jos kūno, kaip atsitinka su be
sidžiaugiančiais žmonėmis, ir ji galvojo sau: 
“Koks puikus yra žydo balsas, kada jis by
loja šventus žodžius”. Po minutės ji atnešė 
Mecheliui ąsotj vandens. Jis nusimazgojo 
rankas, paėmė lapą želmens, pamerkė giliai 
j druskiną vandenį, perlaužė macą pusiau, 
vieną pusę suvyniodamas į servetėlę ir pa
dėdamas į šoną desertui. Tada jis pakėlė 
lėkštę ir pradėjo rečituoti: “Tai yra sielvar
to duona, kurią mūsų tėvai valgė Egipto 
žemėje”.

Ir Sarah Leah pati tuo stebėjosi, saky
dama: “Prieš valandėlę aš b.:v. u pasiren
gusi išeiti iš savo namų, o dabar štai aš sė
džiu savo namuos;Ji stebėjo Me helio 
rankas, matė, ka;p jos y a jprr.ins'os elgtis 
su šventais daiktais, kol Sarah L ch veidas 
paraudo, ir ji pati susgėdusi nuleido akis. 
Tada ji iš naujo pripylė st’klus ir at dengė 
macą. Mechel davė jai ženlfą Srr.'h Leah 
dar labiau išraudo nuleido ak!s žemyn į 
knygą ir balsu skaitė Keturių klausimų gies
mę ligi pačios pabaigos: “Ši naktis yra mū
sų atsigavimo”.

Po to Mechel padėjo indus, vis kartoda
mas garsiu ir džiaugsmo pilnu balsu: “Mes

SVEČIAS IŠ AUSTRALIJOS
Vaclovo Rato paroda Čiurlionio galerijoje

Šiandien, birželio mėn. 10 j 
d. (šeštadienį) 7 vai. Čiurlionio 
galerijoje atidaroma Australijoj: 
gyvenančio, žymaus mūsų gra-; 
f ko Vaclovo Rato darbų paro
da. Meno mėgėjams, o ypač gra
fikos mylėtojams, yra graži pro
ga pamatyti pačius naujausius 
jo darbus, sukurtus pastarai
siais metais tolimoje Australi
joje.

Jau nepriklausomos Lietuvos 
paskutiniame dešimtmetyje V. 
Ratas priklausė anam išskirti
niam ketvertukui, pasakytume, 
keturių didžiųjų mūsų grafikų 
grupei, kurią sudarė: Viktoras 
Petravičius, Paulius Augius, Te
lesforas Valius ir Vaclovas Ra
tas (Rataiskis). Visi jie keturi, 
galėtume drąsiai tvirtinti, atgai-

v:no senąs;as lietuvių liaudies 
grafikos tradicijas, savo kūry- 
b n "a i s radiniais iškeldami gra
fiką į mūsų meno viršūnes. Ei
dami lyg ir bendruoju keliu, šie 
mūsų grafikai tačiau kiekvienas 
savo kūryboje buvo drauge ne
pakartojamai ir nepasekamai 
individualus. Jeigu Petravičius 
žavėjo mus savo kūdikiškuoju 
lietuviško pasaulio supratimu, 
jeigu Augius stebino lietuviško
sios buities pasakiška stilizaci
ja, o Valius tragiškuoju savojo 
krašto žmogaus suvokimu, tai 
Ratas stebino linijos ir dėmės 
taupumu ir elegantišku, net ma
tematišku jų paskirstymu raiži
nio kompozicijoje. Tačiau šito
kioje savojo raižinio elegancijo
je Ratas taipgi nebuvo abtjin-

buvome faraono vergai Egipte”, ir toliau 
tęsė skandavimą Išsilaisvinimo iš Egipto ne
laisvės, paaiškindamas jai žydiškai ir inter
pretuodamas patarlėmis ir pasakojimais vi
są tą stebinčią.

Mecheho • bėdos ir nemalonumai nutolo, 
jo galva dabar ilsėjosi ant pagalvėlio, pra
kaitas kuteno ausis, pagalvėlės po įuo sme
go giliau, bet Mechel vis tęsė giedojimą. 
Kraujas tvinksėjo sąnariuose, o .širdis, ro
dos, pati norėjo iššokti. Vieną šią valandą 
Mechelįs latįiąu pasirinktų, negu visą gyve
nimą.

Velykų šventės artėjo į galą. Miestas bu
vo tylus. Mėnulis tiesė šviesos užuolaidą ant 
Sarah Leah namų. Mechelis vis melodingai 
tebegiedojo: “Jo namai vėl greit bus atsta

Į “PLATŲJJ PASAULĮ”, BET RUSŲ VARDU
Bostono The Christian Scien- 

ce Monitor gegužės 22 d. paskel
bė atitaisymą prie savo balan
džio 7 d. apžvalgos apie rusų 
dailės parodą Japonijoje. Toj 
apžvalgoj dailininko J. Kuzmins- 
kio raižinys “Anoj pusėj ežerė
lio trys liepelės žydėjo” buvo 
apibūdintas, kaip bizantiškas ru
sų pasakų (skazki) būdingųjų 
bruožų perteikimas...

Atitaisyme dabar jau tiksliai 
išversti raižinyje esamieji dai
nos žodžiai, apibūdinta dainos 
reikšmė, paaiškinta, kad “bi
zantišku” buvo pavadintas tik 
figūrų išdėstymas raižinyje. 
Atitaisymas baigiamas pareiški
mu, kad “tarp baltiečių ir bi
zantiško meno nėra nei istori
nio, nei etninio ryšio”.

Laikraščio skyriaus redakto
rė, atsakydama į Vliko vicepir- 
miinko J. Audėno laišką, atkrei
pusį redakcijos dėmesį į minė
tosios apžvalgos komentarų sa
votiškumą. paaiškino, kad taip 
įvykę greičiausiai todėl, kad ap
žvalgininkė neapdairiai pasida
vusi parodos katalogo įtaigai. 
Jos dėmesį patraukusieji kūri
mai buvo parodoj, kurios kata
logas rodė, kad tai Rusijos Ja- 
ponijon atvežta dailės paroda.

gas savo tautos dvasiniams lo
biams. Tai liudija ir anuometinis 
“Jūratės ir Kastyčio” temos 
ciklas, vienas iš pačių ryškiųjų 
šedevrų visoje mūsų grafikoje.

Šitai prisimenant, šiandien 
yra dvigubai įdomu pamatyti ir 
sužinoti, kur Vaclovo Rato, kaip 
grafiko, nueita, kas laimėta pas
taraisiais jo kūrybos dešimtme
čiais Australijoje. Atsakymas 
ir rezultato suma kaip tik ir 
slepiasi šiandien Chicagoje ati- 
daromoj Vaclovo Rato grafikos 
darbų parodoj. k. br.

tyti”, o Sarah Leah pritarė: “Greitai, grei
tai. mūsų diena ateis”. Ir iš kitų namų gat
vėje skambėjo giesmių žodžiai: “Dievas at
statys, Dievas atstatys greit Jo namus”. O 
įkvėpimas, kuris yra žmogaus šaknys ir ša
kos. leido jiems įsivaizduoti, kad jie yra čia 
dalis Izraelio žemės, ir jie ramiai ir laimin
gai giedo jo Giesmių giesmę.

Naktis praėjo. Ryto paukščiai bude pra
dėti savąją giesmės dalį. O Sarah Leah na
muose dar vis galėjote girdėti vyro balsą, 
rečituojantį Giesmių giesmę.

Čia ir baigias pasakojimas apie Meche- 
lį, kuris Dievo valia susitiko su Sarah Leah, 
turtinga šeimininke ir našle.

Vertė AI. Baronas

Dar nė vienam lietuvių daili
ninkui dabartiniais laikais nėra 
pasisekę pasirodyti su savo kū
riniais užsieniuose individualiai, 
nors kvietimų (bent į Paryžiaus 
galerijas) ir pastangų išvykti 
ar bent kūrinius ten išsiųsti yra 
buvę.

Į “platųję pasaulį” išsiveržti 
lietuviams dailininkams dabar 
kartais pavyksta tik per Sovie
tų Sąjungos oficialiai organizuo
jamas parodas. Bet jose visiems 
uždedama bendra Sovietų Są
jungos etiketė. O žiūrovai tą eti
ketę skaito paprastai, — Rusi
ja...

Šio įkyraus priklausomyyhės 
ženklo negalėjo nusikratyti net 
ir pats J. Kuzminskis, Lietuvos 
dailininkų (tiksliau — Rusijos 
dailininkų organizacijos Lietu
voj įsteigto padalinio) pirminin
kas, o dabar net ir neva “res
publikos viceprezidentas”.

Lietuvoj dabar kai kas apgai
li, kad Čiurlionis savo laiku Lon 
done bene bus buvęs sutapdin- 
tas su rusais dailininkais, kai 
jo darbų, regis, buvę ten sureng 
toje Rusijos dailininkų kūrybos 
parodoj... Dabar panašiai atsi
tiko ir su Kuzminskiu, po rusų 
etikete patekusiu Tokio parodon.

• Trakų pilies papėdėj moks
leivis rado nuodą su anie 400 
sidabrinių 16-to amžiaus (Žy
gimanto Augusto ir Stepono Ba
toro) laikų monetų. Ant mone
tų žymūs Lietuvos herbas ir me
tai — 1548 ir 1578.

Vertingas esąs ir molinis puo
das. Manoma, kad toks puodas 
buvo vartojamas, kaip prie dir
žo už ąselės pririšama gertuvė. 
Radinys perduotas Trakų mu
ziejui.

• “The Death of a President” 
knygos parduota per 2 mėnesius 
600,000. Knygą parašė W. Man- 
chester. Truman Capote kny
gos “In Cold Blood” per 12 
mėn. parduota 318,328 egzpl., 
nepaisant, kad knyga buvo lai
koma labiausiai perkama.

• Naujas architektūros dak
taras. Kazys šešelgis, gyven
viečių išplanavimo katedros ve
dėjas Kauno Politechnikos insti
tute, gegužės 27 d. Minske ap
gynė disertaciją architektūros 
daktaro laipsniui. Disertacijos 
tema — vieningo Lietuvos ap
gyvendinimo schema.

Disertacijos vertinimo komi
sijai pirmininkavo profesorius iš 
Maskvos. Kiti du komisijos na
riai buvo vienas iš Minsko, kitas 
(architektūros daktaras E. Bud- 
reika) lietuvis. (E.)

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO 
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY 
KITĘ NUO $500 IKI $1.000

BALZEKAS MO LOK 
SALES, INC. 
“U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER • 1MPER1AL
PLYMOUTH • VAL1ANT 

4030 Archer, VI 7-1515

SINCLAIR

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 VVest 63 rd Street 

Tel. GR 6-3134 ir GR 6-3353 
Sav. Juozas (Joe) Juraitis

* Pagrindinis taisymas vietiniu ir ! 
užsieniniu automobiliu * Elektroni
nis motoru tikrinimas * Chicago | 
Motor Club patvirtinti kvalifikuoti ' 
mechanikai * Darbas garantuotas ir ! 
prieinamos kainos. * Turime vilkiku 
ir (Courtesy cars). Atsilankykite ir !

MAROUETTE PARK • AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
SO MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

>245 SO WESTERN AVĖ. CHifiAGO. ILL.
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena turį 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy 
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 m lijonų 
lolerių dividendų Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi liūtį 
tipri finansiškai ir reikti pačius geriausius patarnavimus 

savo taupymo ir skolinimo nariams
Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi

zacijomis. noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga 
'etų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę išaugusią į virš $84.000.000 turto 
ištaigą

HICAGO SAVTNGS BENDROVE kviečia visus lienivius. 
patingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 

dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chieagoį.

41
metams

TEL GR 6-751*60636

metams

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki

<15.000.00

Atsilankę pamatysite gėlėmis Išpuoštą pirmą ištaigu.-, uukšią 
Laimės Šaltinėlį Wishing Well. per kurį surenkama ir šdalinam;. 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1.200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago SavingB Prezidentinį kambarį, kuriam, 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatys te įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

Ypatingai kviečiamu vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks 
lui reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame tatipomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki 5%^ Šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12 000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingu.-, pinigus Galite pradėti $2 50. $5.00, $1000 arba net 
$25 00 sumomis į mėnesį Kai padėsite 200 kartų po $25.00, tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis .. 
tėvams r-.imesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereiklu 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MfSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
1 Irsured Family Savings
2 Col'ege Bonus Savings
3 Christmas Club Savings
4 Vacation Club Savings
5. Home Mortgage Loans
6 Home Improvement Loans •'
7 All Types of Insurance

8 Sėli and redeem U S Bonds
9 Safety Deposit Boxes

10 Free Community Rooms for
10 your organ zation meeting
10 (Free Coffee)
11. Cash checks and pay all family
11. bills vvith our special money

order checks. No service charge 
to members

12 U. S Postai Stamp Mach ne
12. Service.
13 We sėli Travelers Checkr
14. Save-by-mail Kits
15 Notary Public Service

16. Two large Free Parking Lots
17 Free Tlieatre tickets two Satur- 

days each month for your chil- 
dren and mothcrs

18 Christmas party vvith gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
HONDAI ..................... 12:00 P.M.—8:00 P.M
T U ESI) Al ............ 9:00 A.M. 1:00 P.M
1VEDNESDA1 .......................... Closed All Day
THURSDAY .................... 9:00 A.M.—8:00l’.M.
FRID Ą Y ............... 9:00 A.M.—8:00 P.M.
SATURDAY ................ 9:00 A.M.—12:30 P.M.
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Pernai įsisteigusi 69-toje me
no galerijoje, Marųuette Parke, 
Chicagoje, Lietuvių dailės studi
ja šį pavasarį baigė trečiąjį sa
vo darbo semestrą studiją lan
kančių mokinių pasiektųjų re
zultatų atskleidimu. Paroda 69 
galerijos patalpose buvo atida
ryta praėjusį šeštadienį (birželio 
3 d.) ir uždaroma šį sekmadie
nį (birželio 11 d.).

Galerijos patalpose yra išsta
tyta apie 90 tapybos, grafikos, 
mozaikos ir keramikos rinktinių 
pavyzdžių. Juos matant, neabe
jotinai reikia sutikti, kad stu
dijos darbo vaisiai, lyginant 
juos su pirmųjų metų paroda, 
yra pastebimai geresni. Darbuo
se žymiai mažiau neplaningo

blaškymosi, mažiau aklo atsitik
tinumo. Visur, jaučiamas įimtas 
mokinių atsidėjimas darbui ir 
mokytojų sugebėjimas perduoti 
•teikiamas žinias studiją lankan
tiems.

i

PATYS ĮSIGYKITE IR KITIEMS 
PASIŪLYKITE ŠILUVOS MARI
JOS šventinimo ir RELIGINIO 
KONGRESO Washingtone MUZI
KOS PLOKŠTELĘ

Krinta į akis ir gana būdin
gas šios Lietuvių meno studijos 
bruožas: joj tuščiai nesivaikoma 
pačių avangardiškiausių ir kraš
tutinių meno krypčių. Bet, kiek 
teko patirti pokalbiuose su šios 
meno studijos mokytojais ir mo
kiniais. pirmiausia siekiama ge
rai pažinti pagrindines tapybos, 
grafikos, mozaikos bei kerami
kos technikas, pagrindinius jų 
bruožus, siekiama išmokti gerai 
piešti, spręsti kompozicines bei 
spalvines problemas. O visa tam 
reikalinga rimta studijinė dis
ciplina, kad vėliau norintis eiti 
grynai savo individualiu kūry
bos keliu technikinio atlikimo 
prasme nerastų jam dar nežino
mos žemės.

Arilda Vailokaitytė Lino raižinys
Iš parodos 69 meno galerijoje, Chicagoj

• Rašytoju suvažiavimas su 
čekistu ir kompartijos sekreto
riais. Dalyvavo tik 473. Atseit, 
52 — 10%! — neatvyko. (Aps
tulbinantis skirtumas, lyginant 
su ‘‘rinkimuose” dalyvaujančių 
skelbiamaisiais nuošimčiais.)

Atstovai iš Vilniaus buvo išti
kimiausi, atvykę suvažiaviman 
su A. Gudaičiu - Guzeviė'um 
(buvusiu vyriausiu čekistu Lie
tuvoj, vadovavusiu pirmosioms 
deportacijoms iš Lietuvos.) Bu
vo, žinoma, Mieželaitis, Reime- 
ris, Bieliauskas (redaktoriai), 
Baltušis, Korsakas... Jų tarpe 
ir sunkiai suvaldomas J. Mar
cinkevičius. Bet toj rašytojų de
legacijoj kažkodėl sėdėjo ir

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitu kraštu

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-5980

PASIKLAUSYKITE ISTORINIŲ 
ĮVYKIŲ:

J. Naujalio Mišių, Dainavos an
samblio giedamų šventovėje,

Br. Budriūno giesmės “Sveika, 
Marija”, atliekamos sol. A. Pava 
sario,

J. štarkos kompozicijos 
paliktieji namai”, įdainuotos 
R. Mastienės,

Br. Markaičio “Nenuženk 
akmens, o Marija” giesmės, 
tos sol. Pr. Bičkienės,

T. Brazio dainos ”Oi toli,
sudainuotos New Yorko Lietuvių 
vyrų choro, ir giesmių, giedamų 
tūkstantinės

Plokštelės kaina $5.00; ji gau
nama pas lietuviškų plokštelių pla
tintojus arba pas leidėją: Šiluva 
Record, 110 W. Lafayette Avė.. 
Baltimore, Md. 21217.

Visa tai nereiškia, kad studi
ja ^varžytų kiekvieno mokinio 
jau pačioje pradžioje pasireiš
kiančią individualybę. Pagar
bus jos skatinimas jau matomas 
visoje eilėje išskirtinai neblo
gų tapybos, o ypač grafikos 
darbų. Lino ir medžio raižiniuos 
net akivaizdus pačių geriausių 
lietuviškosios grafikos tradicijų 
pratęsimas ir individualia ir se
nosios liaudies grafikos prasme.

Į savas, lietuviškąsias meno, 
dainos, baleto ar muzikos stu
dijas mes linkę kažkaip per daug 
dėmesio nekreipti, pakankamai 
jų nevertinti. O vis dėlto, kai yra 
progos jų pasiektuosius rezulat- 
tus palyginti su panašiais kitais,

J
'Tušti 

sol.

nuo 
atlik-

toli”,

minios.

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros įrengimus it- kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ir remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas ir 
apdraustas.

2040 VVest 52nd Street 
Telef. — PR 8-7887 

CHICAGO, ILLINOIS 60609

HIGH QUALITY WORK ON

ALL GARMENTS
• CLEANING • PRESSING

• DYEING
Eypert Repairs And Alterations 

Skirt Service And Bachelors Bundles 
Sliirts Beautifnlly Laundered.

LITTLE VILLAGJE CLEANERS
3619 W. 26th St. Tel. 762-9193 

(Formerly Brodsky Cleaners And 
laikus)

Open daily 8 A. M. till 8 P. M. 
Saturday 9:30 A. M. till 8 P. M.

Clowed Sunday.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMU 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS UTWINAS, Prt 

3039 So. Halsted St., VI 2-127
Ypkainavim.) ir prekių priststvi. 

teikiame nemokamai
KaštlnA atdara kand en nuo s vs. 
ryto Iki 6 vai. vakaro ii šeštam, 

niaia iki k vai p. p

kompartijos sekretorius A. Bar
kauskas... (Tą iiudija “Tiesos” 
red. atstovo D. Šniuko fotogra
fija geg. 24.) Pagrindinę vilniš
kių delegatų kalbą pasakė Gu
ze vičius...

Lietuviai rašytojai buvo tik 
nereikšminga frakcija rus j ra
šytojų minioj. Suvažiavimas iš
rinko nesuskaitomai didelę val
dybą, o ji išrinko 42 asmenų 
sekretoriatą: 28 (du trečdalius) 
rusų ir 14 kitokių, — po vieną 
iš kiekvieno “esesėro”... Jų tar
pe ir Mieželaitis... (E.)

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV. 
3 skyriai Chicagoje:

21108 B9U1 St. Tel. WA 5-2787
2501 «9tii St. Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos į Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

Skelbkitės “Drauge”.

HĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU:

Jles mokama ant visų sutaupų

tai aiškiai pamatom, koks puikus (linkme, duos čionykštei mūsų 
čionykščių mūsiškių lygis ir ko- į dailei naujų vardų, o taipgi visą 
kia dirbamo darbo reikšmė, šio- • būrį jaunimo ir vyresniųjų su
miš dienomis čia rašančiam į ran į pažindins su nuostabiomis meno 
kas pakliuvo išleistas liususinis 
meno leidinys “Sidabriniai ryt
mečiai”. Tai yra reprezentacinis 
Vilniaus Čiurlionio vardo vidu
rinės meno mokyklos darbų al
bumas. Ir kai ledinyje sudėtus 
tapybos ir grafikos pavyzdžius 
palygini su paradoje regimais 
čionykštės dailės studijos dar
bais, pamatai ne kokį čikagiškių 
atsilikimą nuo pilnu dienos lai
ku dirbančių vilniečių, bet net 
aiškų čikagiškės studijos pirma
vimą pačiais geraisiais tapybos, 
o ypač grafikos darbais.

Šitai leidžia tikėtis, kad 69- 
tos meno galerijos Lietuvių dai
lės studija ne vieno ją lankan
čio žingsnius pakreips meno

pasaulio paslaptimis. Todėl ir 
linkime šiai lietuvių dailės stu
dijai geriausios sėkmės ateityje.

K. Priešpylis

VAŽIUOJANT Į 
EXPO 67

galite dar užsisakyti iš aukšto 
nakvynes prieinama kaina, pas

EDĘ JANKUTĘ
2066 Claremont Avė., 

Apt. 74
Montreal 6, Que., Canada

MIDLAND
SAVINGS

^^DUND~SAViNGs

□nEį

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
August Saldukas 

Chairman of the Board

VISIT BEAUTIFUL GRAYMOOR TllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlfH

NAESU
N E E D S 

SPECIALISTS
FOR

(FEDERAL CAREER CIVIL SERVICE)

PILGRIMAGE SEASON 
Sundays From June lst Tnrough October 29th

Masses 10:45 11:45 12:45 * St. Anthony Devotions
Special Prayers for Christian Unity

Graymoor 5 miles north of Peekskill, N. Y. on Rt. 9

BUSES LEAVE
Port Authority Bus Terminai 41st & 8th Avė., N.Y.C. 9:15 a m. 
Tickets at Window 17 Buses Leave Graymoor at 4:00 p.m.

Tel. LOngoda 5-0375 or LOngacre 4-9484.
in New Jersey call HUbbard 7-4300 (Mohowk)

For further information write
Fr. Guardian S. A. Graymoor Friars Garrison N. Y. - 10524

Telephone GArrison 4-3671. Code No. 914

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

6515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
JUNE — BIRŽELIO MEN. 8, 9 IR 10 D. D.

MOUQUIN IMPORTED 10 year old
BRANDY Fifth $3,79

VYKITE FOR FREE VISITORS DIRECTORY

BISQUIT 3 STAR COGNAC
IMPORTED

Fifth $5.29
“|>D|

S

ELECTRONICS AND ENGINEERING
TECHNICAL SERVICES POSITIONS

Who are ready to take ... IN CAREER
the N-E-X-T S-T-E-P U-P ACCOMPLISHMENT

Almost anywhere you go in the free world, you'll find NAESU 
Specialists on the job. As experts in their particular field, our tech- 
nicians cover the globė, going wherever the jobs calls them. We are 
currently seeking individuals experienced in:

★ ANALYSES AND EVALUATION OF FLEET MAINTEN- 
ANCE PROBLEMS WITH AIRBORNE WEAPONS AND 
SYSTEMS.

★ FLEET ENVIROMENT WITH DETAILED KNOWLEDGE 
OF DIAGNOSTIC TECHNIOUES. PERSONNEL SKILL 
REOUIREMENTS. SUPPORT EOUIPMENT AND TECH
NICAL DOCUMENTATION.

Of Particular Interest Are Personnel With

RECENT FLEET AERONAUTICAL EXPERIENCE IN
AVIONICS • POWER PLANTS • STRUCTURAL 

ELECTRICAL • AIRFRAMES • FLIGHT CONTROL 
• HYDRAULIC and MECHANICAL SYSTEMS

Some Knowlecige of Navy 3M Would Be Desirable 
Būt Not Essential

CONSIDERATION W1LL BE GIVEN TO

AVIATION TECH SCHOOL GRADS
With 1 Year Practical Experience

Seeking Opportunitv for Security and Growth

Starfing Salaries:
$5,331 to $10,927 Annually

Based on experience. PLŪS all the benefits associated
with a Civil Service Career

Incumbents mušt accept assignnients or changes in assignments to 
such dut!es and geographic locations as the Commanding Officer 
NAESU. may direct. This will include travel to and from temporary 
duty stat’ons with the Fleet and at Navai shore activities anywherc 
in the world Including combat zones.

U S CITIZENSHIP REOUIRED FOR ALL POSITIONS.
Oualified Candidates are invited to submit resume (or preferably

Standard Form 57. obtainable at any Post Office)
to:

ASSISTANT OPERATIONS OFFICER. DEPT. 04-A-D

Navai Aviation Engineering Service Utiit

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19112
An Equal Opportunity Employer

Pavasariniai ir vasariniai 
siuntiniai 1967 metams

ROYAL TORO 10 Year Old Imported
PORTUGAL BRANDY Fifth $3_Q9

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4..89

OOEUR DE FRANCE IMPORTED
Blackberry, Apricot or Cherry Liųueur Fifth $2-79

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasa
riui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už žemą kainą 
ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikalinga Jūsų arti
miesiems.

Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siun
tinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

Moteriškas (1967).
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnones angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų 2 p. geriausios rūšies nailoninių 
kojinių, 1 šilkinė gėlėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai 
parinktų namų darbui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas.

Kaina $75.00.
Vyriškas (1967).
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 31/3 yds. angliš
kos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai v. marškiniai, 1 
terylino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių 
arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 špūlės labai 
stiprių siūlų, 3 jardai vilnones paltui medžiagos.

Kaina $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas siuntinys

Kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siunti

nius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamas mašinas, 

svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristato
me iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Road, Londonu E. 2,i England
Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 

pristatymas
Atstovai:

A. Kusinskis, 167 College Str., Sudbury, Ont., Canada.
L. Radzevičius, R. R. 2. Port Arthur, Ontario. Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti kas 
Jam patinka iš specialių krautuvių.

\ ------ ------ --

CINZANO IMPORTED 
Dry or Sweet VERMOUTH

CANADIAN HOST IMPORTED
CANADIAN VVHISKY

l-liter bottle $1 .89

Fifth $3.39

COLD DUCK, A Blend of Champagne and
Sparkling Burgnndy Fifth $1.98

Fifth $4.09SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof

MILLER HIGH LIFE BEER
Case of 24—12 oz. cans (6 Pakš only) 1^5-56

f

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO Sft-TOM.

NUO SAUSIO MĖN. I d„ 1967 
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Z KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: Žemė dega, i-ašy to jo ir diplomato atsiminimai iš 

1930 -1945 m., kruviniausiu ir tragiškiausio mūsų tėvynės ii 
Europos istorijoje Apie 870 psl. dviejuose tomuose po $4.50

Jonas Aistis Apie laiką ir žmones, literatūriniai atsiminimai apie 
laisvėje kylant; Kauną ir jo kultūrinį kilimą. $2.50
Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS
4545 63rd Stroet. Chicago 29, llllnok

........................... - ...

VARTOJAMU TAJ8TMAA
GARANTIJA - KREDITAM

PIDPI IIT T \/ * RADIO (LIETUVIAI)
VrlrVVrNJI I I-V. 3av. DAN LIUTIKAS

NAUJU PARDAVIMAS 
GREITAS patai navtmaa



J. Pautieftius Natiurmortas

ir A. Taut
gino “Kas daryti su mūsų vei
kimu” straipsnių, ypač džiugina 
skaitytoją dar ir naujų jaunųjų 
bendradarbių D. R. Valiūno, 
Eug. Girdijausko ir Sauliaus

M O V I N G
perkrausto baidus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-7083

Ii 
‘i 
tl

METROPOLIS-RESTORANAS

NAUJI LEIDINIAI
cenatas — kun. Vincentas Pui
dokas, Westfield, Mass. Aplan
ką piešė P. Jurkus. Knyga 7Į^ x 
5ŲG inč. formato, 284 psl., iliust
ruota nuotraukomis, kaina $3.- 
50, gaunama “Drauge”.

Vysk. P. Bučio atsiminimai 
šioje antroje jų dalyje padalin
ti j šiuos skyrius: Mano pasto
racinio darbo apžvalga, Moky- 
racinio darbo apžvalga. Mokyto
javimas, profesoriavimas, Spau
dos darbas, Visuomeninė veikla, 
Dvidešimt metų vyskupu, Ma-

• Stasys Yla, MODERNI 
MERGAITE. Iliustravo N. Ve- 
degytė - Palubinskienė. Tai yra 
antroji šios, gyvai parašytos, 
aktualios knygos laida. Pirmoji 
laida pasirodė 1964 metais. Ji 
jaunuolių tarpe turėjo didelį pa
sisekimą, ir laida buvo greit iš
pirkta.

Knyga suskirstyta į šiuos 13 
skyrių: Tėvų namai ir pasaulis, 
Draugystė, kuri nemiršta, Kodėl 
įdomūs berniukai, Grožis ir pa
sisekimas, Kas tave jaudina, 
Kaip save atrasti, Grupėje visa
da smagiau, Kas nepatinka ber
niukams, Tarp mokyklos ir gy
venimo, Ar yra meilė be Dievo, 
Rimtai kalbant apie meilę. Tė
vų ir tėvynės meilės ir Trys ke
liai į gyvenimą. Šie didieji sky
riai vėl padalinti į poskyrius, 
todėl visas knygos išplanavimas 
labai patrauklus ir lengvai pa
gaunamas. Aktualių temų vys
tymu, jaunos sielos supratimu, 
minčių ir išraiškos sugestyviu 
santykiu Stasys Yla su šia kny
ga drąsiai gretintinas su pačiais 
ryškiausiais šio pobūdžio leidi
nių autoūkis, kaip vengru Tiha- 
mer Toth ar amerikiečiu Orison 
SwettįMarden. Ši antroji “Moder 
nios mergaitės” laida yra 360 
psl., 7?4 xf5 inč. formato, kaina 
$4.00," gaunama “Drauge”. Iš
leido ir ’ spaudė Immaculata 
Press, Putnam, Conn.

k V
• Antanas Škėma, RAŠTAI. 

I tomas. Nuodėguliai ir kibirkš
tys, Šventoji Inga, Čelesta, Bal
ta drobulė. Redagavo A. Lands- 
bęrgis, A. Nyka - Niliūnas ir 
K. Ostrauskas. Išleido Antano, 
Škėmos Raštų leidimo fondas 
Santara - šviesa”. Chicago 1967 
m. Tiražas 1.000 egz. Knyga 
kietai įrišta, 500 psl.. 81 j x5l + 
inč. formato, kaina $6.00. Ant-. rimo, 
rasis Antano Škėmos raštų to-1 tomas yra įdomus savo istorine I 
mas numatomas išleisti aitais medžiaga iš mums žinomo, bet I 
metais, trečiasis dar kiek vėliau, jau praeitin nugrimzdusio laiko- j 
Iš anksto užsisakius, visi trys tarpio — nuo šio šimtmečio pra-1 
tomai kainuoja $13. Užsisakyti, džios iki beveik paties autoriaus [ 
šiuo adresu:.G- Vėžys. 6349 Šo. I mirties. Vysk. Būčys čia liečia

laibai daug asmenų, kurious nau 
dingą pažinti net ir jaunajai lie
tuvių kartai, bet juos liečia su 
meile ir pagarba. Krikščioniškos 
meilės dėsniui jis nenusikalsta I 
minėdamas net ir tokius, kurių j 
gyvenimas nebuvo pilnai idea- i 
lūs.

• AIDAI, 1967 m., gegužės 
mėn., nr. 5. Naujasis žurnalo! 
sąsiuvinis krinta akysna mini-1 
momis sukaktimis ir sukaktuvi-, 
ninkais. Patys “Aidai”, tegu ir1 
vėluodamiesi, todėl savotiškai 
išsisukinėdami, motyvuodami iri

Vysk. P. BūČio Atsiminimų virše
lis, pieštas P. Jurkaus . .

i

f’

f 'T ę* - *5 <111 i U $ 1

| antras tomas

i

Artesian Avė., Chicago, III. 
60629. Dabar išėjęs Škėmos raš
tų pirmasis tomas gaunamas ir 
pas lietuviškųjų knygų platin
tojus.

• Vyskupo P. Bučio ATSIMI
NIMAI. II dalis. Darbo baruose. 
Surašė prof. Z. Ivinskis. Reda
gavo J. Vaišnora, MIC. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas. Me-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

' IR MĖGĖJAMS
F -•

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 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

! teisindamies, mini savo dvide-' • ATEITIS, 1967 m., balan- 
1 šimtmetį, o taipgi antraisiais' Aro mčn.. r.r. 4. šį kartą V.
savo gyvavimo metais pradėto- Bartusevičiaus “Išeivijos užda- 
sios ir tęstįnumą ligi šiol išlai- vinių redefinicijos”

i kiusios numeracijos 200-tąjį nu-. 
! meri. Atskiru J. Griniaus 
' straipsniu atžymima. žymiojo 
| mūsų poeto Bernardo Brązdžio- 
i nio 60 metų sukaktis, straipsnio
autoriui neiškenčiant neparūgo- Girniaus plunksnų talka. Duok- 
jus k’tv č'onvkščiu adresu, ku- lė grožinei literatūrai šiame nu- 
rie rašė kitaip negu Brazdžio- meryje yra Mirgos PaKalnišky- 
nis. Visą žurnalo numerį ibust- tės apybra;ža “Simpoz-umas In- 
ruo jant dail. V. K. Jonyno dar- stitute” ir drąsiai ekspe-'men- 
bais. minima taipgi jo 60 metų tinė rjjbičiūno poezija Neina- 
sukaktis. Apie sukaktuvin'nką 
rašo dail. Vytautas Ignas. 
Spausdinama Algirdo Landsber
gio vieneve’ksmis “Sudiev, ma
no karaliau” ir Alf. Nykos - Ni- 
liūno eilėraščių pluoštas, o taip
gi ir Antano Vaičiulaičio poezi
ja “Karaliaus Mindaugo pasku
tinis monologas”. Įdomus taipgi 
dr. Kazio Griniaus atsiminimų 
gabaliukas apie poetą O. V. Mi
lašių. Antanas Rukša tęsia sa
vo studiją “Humanizmas Lietu
voje XVII—XVIII amž., A. Ben
dorius apsistoja prie P. Los- 
sowskio studijos “Stosunki pols- 
ko - litewski w latach 1918— 
1920”. Apžvalgų skyriuje rašo
ma apie JAV - Sovietų Sąjun- 

(gos konsularinę sutartį, apie 
žmogų ir visuomenę krikščiony
bės ir markszimo sankryžoje 
(J. Vidzgiris), recenzuojama H. 
Radausko poezijos sutelktinė 
knyga “Eilėraščiai” (Viktorija 
Skrupskelytė) ir Feliksas Jv.ce-

, vičius iškelia visą eilę pastabų, 
rašydamas apie A. Maceinos pa
starąją knygą "Dievo Avinėlis”.

žai puslapių skirta “Ateities 
Spinduliams” — pačių jauniau
sių rašiniams, sportui, korespon
dencijoms, Kreivoms šypse
noms. Pasigendama, nors ir 
trumpo, naujų lietuviškų kny
gų pristatymo. “Ateities” meti
nė prenumerata $5.00, susipaži
nimo prenumerata $3.00, adre
sai: redakcijos — “Ateitis”, 80- 
23 85th Drive, Woodhaven, N. 
Y. 11421, administracijos — Ka 
zys Vainius, 64 - 09 56th Road, 
Maspeth, N. Y. 11378.

spaustuvės žmonių trū- 
nespėjama išspausdinti 

nors medžiaga yra su- 
ir jos yra pakankamai

• “Trečioji pradalgė”, met
raštis, kurį leidžia Nidos leidyk
la, dėl 
kūmo 
laiku, 
rinkta
daug, kad net vargu ją bus ga
lima sudėti į trečiąjį metraščio 
tomą, dalį reikės atidėti ketvir
tajam.

j

no veikla marijonuose, Bendras 
sintetinis piūvis per visą mano 
gyvenimą. Priedų skyriuje rašo
ma apie vyskupo Valančiaus 
tarną, apie iškilmes Petrapilyje 
1904 metais ir duodamas pluoš
tas atsiminimų apie Didįjį Vil
niaus seimą. Gale pridedama 

'dar ir vysk. P. Bučio raštų, 
knygos asmenvardžių ir vieto- 
vardžių rodyklė.

j Anot aplankinio knygos apta-1 
'mo, antrasis “Atsiminimų”!

' • VARPAS, 1967 m., nr. 7.
Žurnalas tautos ir žmogaus lais
vei, tautinei kultūrai ir lietuvy
bei. Redaktorius Antanas Ku- 

’ čys. Administratorius Titas 
Briškaitis, 1214 North 16th 
Avė., Melrose Park. III. 60660. 
Šio numerio bendradarbiai: J. 
Audėnas. V. B’ldušas. E. Borei- 
ša, V. Cižiūnas, Z. Dailidka, J. 
Daugėla. L. Grinius, dr. V. Ka- 

' nauka, dr. K. Karvelis, A. Ku- 
' čys, Liūne Sutema, M. Macke
vičius, dr. J. Pajaujis ir A. Su
gintas. Viršelį piešė Eleonora 
Zapolis. Leidžia Varpininkų fi
listerių draugija, leidinys 16 
psl., 9x6 inč. formato, tiražas 
1,000 egz., kaina $2.00.

Žurnalas savo pagrindiniuose 
straipsniuose liečia lietuviškojo 
gyvenimo, politikos, visuomeni
nės veiklos bei kultūros sritis. 
Sakysime, ir š'ame numeryje, be 
kita ko, A. Kučys rašo apie dvi 
liberalų grupes, dr. K. Karve
lis — apie Henriką Blazą, V. 
Cižiūnas — apie kovojančią išei
vijos bend’uomenę. Liūne Sute
ma duoda naujausios savo po
ezijos, recenzuojamos A. Rūko 
ir Liūnės Sutemos knygos.

I

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaik nti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7 - 7258 59

6538 S. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476 9009

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt.. didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gSrimų. 

lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laik^, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad.
12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti. 
Savininkai 1’FTl'RA.S IR ANTANINA KAUŠAI

ROOSEVELT PICTURE 
FRA M E COMPANY

Manufacturers

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA • 

PFAFF • KENMORE 
(Šveicariškos, vokiškos, Itališkos, ja
poniškos, Singer ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skon) kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SEWING MAGMINE CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, IU. 
B0632. Tel. 927.0044; 927-0045.

Ved 8 jas Arvydas M. Dikinis

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT VVHEDI. ALIGNMENT — VVIIEEL BAKANC1N*. 
B O D Y AND F E N D E R W O R K 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W.?59th St., Chicago, III., 60629
Savininkai — MIKAS CESAS

.ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph F. Grlbauikoi 
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Mjiled Ouarterly

o
ON BONUS SAVINGS 

Unitt of $1,000.00 
For 3 Teori 

Dividendo Pald 
Ouarterly 

or Compounded

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų maldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k t j namams reikmenų

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO-
N. BERTULIS

Tel. SEeley 3-4711
antr., treč ir šeštadieniais nuo

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

F. A. RAUDONIS ir

2310 W. Roosevelt Road
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai.,

home of 
MODERN 

photography

%

CRAISm*

FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAKOMS

Gowns by Martha

PORTRAITS • CANDIDS 
3213 Soufh Morgan St. Y A 7-5858

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

60650
1447 So. 49th Court

CICERO, ILLINOIS • 
Phone (Aro* Code 312) 656-6330

HOURS, Mun. 9 8; Tuei., Thuri fri. 9 5; Sat. 9-1; Wed. Clo.ed 
Savlngi In By The lOth Of The Moftfh Wlll tam Frotn The l.f

Naujo ‘Varpo” numerio viršelis

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara — nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio Ir liepos mėn. 31 d.

.r. T ANTRAD. tr PENKT.............................» v. r. iki S v. ▼.VALANDOS: pirmad ir ketv............................. 9 v. r. iu 9
ŠEŠTAD 9 v. 1. Iki 12 ». d Trečlad. uždaryta

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

Naujas ankštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas

PLANINGAS TAUPYMAS
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4%% išmokamas du kart per metus už 

visas taupymo sąskaitas.

...... .........  3h

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI PAVASARIO 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday closed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

IlčMIIilai]

urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “bouele’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chernin’s aikštėje.



• Dail. K. Žoromskis daly
vauja “The Silvermine Guild of 
Artiste” 1967 m. metinėje paro
doje, kuri buvo atidaryta birže
lio 2 d. New Cannan, Conn. 
“The Silvermine Guild of Ar- 
tists”, New Cannan, Conn., yra

* žinoma meno mokykla. Jos mo
dernios (barokinės konstrukci
jos) patalpos yra pritaikytos 
ne tik gerai meno mokyklai, bet 
ir šioms reprezentacinėms pa
rodoms, kurios čia rengiamos 
kasmet jau per 20 metų.

Šios parodos yra New Yorko 
Mederniojo meno muziejaus 
priežiūroje. Dažniausiai pats šio 
muziejaus direktorius Goodrich 
yra ir jury. Tik jam negalint, 
sudaroma jury komisija iš ži
nomų New Yorko dailininkų.

Šių parodų jury komisijai pri
siųsti darbus kviečiamos visos 
šešios New England valstijos 

' ir Bostonas, Pensylvania valsti
ja ir Philadelphia, New Jersey 

- valstija, New York valstija ir 
pats New Yorkas.

Šįmet į 18-tąją pferodą jury 
komisija atrinko 197 darbus 
197 dailininkų: 82 tapybos, 38 
akvareles ir 77 skulptūros.

Dail. K. Žoromskio darbas ka
taloguotas 82 Nr., kaina $2,200, 
iškabintas didžiojoje auditori
joje.

Paroda lankoma kasdien nuo 
12 vai. 30 min. iki 5 vai. vak., 
uždaroma liepos 4 d.

Dail. K. Žoromskis jau yra 
dalyvavęs 3 kartus Chicagos 
Instituto metinėse parodose, 4 
kartus National Accademy, New 
Yorke, Audubon metinėse, Pen
sylvania Accademy, Philadelphi- 
joje (visos Amerikos) avimeti- 
nėje ir Ispanijos metinėje. Mo
derniojo meno muziejuje, Mad
ride.

• Iš Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus veiklos, šį sek
madienį (birželio“ 11 d.) 6 vai. 
vak. muziejuje atidaromos net 
dvi parodos, kurių kiekviena y- 
ra savotiškai įdomi. Kazimieras 
Baltramaitis muziejaus patalpo
se išstato savo nuotraukas, ap
imančias lietuvių tapybą ir jos 
kūrėjus 400 metų laikotarpyje. 
Vitas Lukoševičius žiūrovui pa

teikia gausią savo kolekciją žy
miųjų pasaulio valdovų nuo
traukų, jų antspaudų bei auto
grafų.

Taipgi Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus rūpesčiu Chica
gos miesto centrinėje bibliote
koje (Michigan ir Washingr.on 
St.), Istorijos ir kelionių sky
riuje, visą birželio mėnesį vyks
ta muziejaus bibliotekai pasko
lintų eksponatų paroda, kurios 
tema yra “Lietuva istorijoje”.

• Andrew Wyeth tapybos pa
rodą Chicagos Meno institute 
per porą mėnesių aplankė re
kordinis žiūrovų skaičius: 253, 
727. Būdinga yra tai, kad šis, 
vis garsėjantis amerikietis ta
pytojas yra ne abstraktistas ir 
ne koks kitoks avangardistas, 
o realistas.

• Skulptorius Jacųues Lip- 
chitz, kaip lietuvis ir M. K. Čiur
lionio kaimynas. Praėjusio sek
madienio (birželio 4 d.) Chica
gos dienraščio “Chicago Tri
būne” priede — Magazine duo
damas įdomus reportažas apie 
vieną iš garsiausių dabarties 
skulptorių J. Lipcliitzą. Repor
tažas paįvairintas skulptoriaus 
portretu ir jo darbų nuotrau
komis. Įdomu, kad skulptorius 
Lipchitzas ten vadinamas “Li- 
thuanian sculptor”. Kaip žino
me, skulptorius yra žydų kil
mės, bet gimęs Lietuvoje. Drus
kininkuos, taigi — Čiurlionio 
tėviškėje. J. Lipchitzo skulptūrų

Į galima rasti viso pasaulio gar- Į 
siausiuos muziejuos, prie kurių 1 
dažnai yra parašas (kaip ir New 
Yorko Moderniojo meno muzie
juje), kad jų autorius — lietu
vis. Prieš kelerius metus Ciu?- 
lioniui skirtame ‘'Lituanus” nu
meryje J. Lipchitzas labai šiltai 
atsiliepė apie patį Čiurlionį ir jo 
kūrybą, kurį jis dar prisimena 
iš savo jaunystės Druskininkuo
se. Pernai New Yorke vykusios 
Kepalaitės skulptūrų parodos 
katalogui Lipchitzas buvo pa
rašęs įvadą.

• Negras amerikietis poetas 
Longston Hughes, 65 m., mirė 
New Yorke gegužės 22 d. Jis 
buvo antologijų redaktorius, ei
lės poezijos ir prozos veikalų 
autorius. 1936 m., gavęs Gug- 
genheimo stipendiją, išvyko į 
Europą, kur ta proga lankėsi 
dr Sovietų Sąjungoj, ten peržiū
rėjo filmą apie negrų gyveni
mą. Kadangi tiek teksto auto
rius, tiek filmo sukėjas nebuvo' 
visai lankęsi Amerikoje, tai 
Hughes tiek netikusių vietų pa
siūlė išmesti, kad beveik nieko 
neliko filmui.

• V diliuje išleistas trečiasis 
G. Petkevičaitės - Bitės raštų 
rinkinio tomas, romanas Ad 
Astra. Raštų rinkinio leidžiama 
15,000 egz.

Taip pat išleista (6,000 egz.) 
Jono Goštauto beletristinių at
siminimų rinkinys apie 1830— 
31 metų įvykius Lietuvoje ir 
apie to meto gyvenimą Lietu
voj “Ponas Teisėjaitis”, arba pa
sakojimas apie Lietuvą ir Že
maitiją. (Vertimas.) (E.)

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerbiamieji,

“Draugo” šeštadieniniame 
Mokslo, meno ir literatūros prie
de (š. m. gegužės 27 d.) tilpo 
mano nuotrauka su parašu, kad 
aš kadaise dirigavau “Gražinos” 
premjerą Lietuvoj. Tai neatitin
ka tikrovei. “Gražinos” prem
jerą ten dirigavo M. Bukša.

laidą ir ją vėliau dirigavau nuo 
1939 m. iki 1944 m.

Reiškiu pagarbą
Vytautas Marijošius

Gegužės 30 d. 1967 m.
West Hartford, Conn.

PARYŽIAUS ARKIVYSKUPAS 
MONTREALYJE

Montrealyje, Kanadoje lankė- 
. , si Paryžiaus arkivyskupas Veui-

As taikindavau kompozito- Uot> kuris sekmadienį Prancūzi- 
riui J. Karnavičiui, pertvarkant jog paviljone aukojo šv. Mišias, 
ir papildant antrąją tos operos dalyvaujant aukštiesiems parei-

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street C63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETOS
$1.65 & $2.25

DRAUGAS, Šeštadienis, 1967 m. birželio mėn. 10 d. 7

gūnams ir svečiams. Po to Pa- nolą Leger ir buvo priimtas Ka- 
ryžiaus arkivyskupas aplankė nados užsienio reikalų ministro 
Montrealio arkivyskupą kardi- Paul Martin.

f
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FRANK’S T. V. 8C RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252 I

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, I 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO’ 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. I

A r

L J

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
Atdara lekmad iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto

... . ........ ^j|
Kas tik turi gėrę skonį, 

viskę perka pas Lieponį!

10%, 20%, 30% pigiau niokosite
už apdraudę. nuo ugnioa Ir automo- 

’ ' bllio pas
F R A N K ZAPOLIS

3208 H West t)5tU Street 
Chicago. Illinois 60642 

Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4339

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymae 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 West 63rd St. Tel. 434-0421 
P. Rudėnas K. Šimulis

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413 
7150 South Maplewood Avenue 

Chicago, Illinois 00621*

R INO S IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekspertiškat uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar- 
bans garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3. 
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas
J. MIGLINAS

2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 71 st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS >

Tel. GR 6-2345 - 8 f
Tel. TO 3-2108-09 f

I

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET 

telef PRospect 8-0833 PRospect 8 - 0834

IMMEDIATE OPENINGS 
N A VAL ARCHITECTS 

MECHANICAL ENGINEERS
S A L A R Y OPEN

One of the largest steel fabricators in the United Statės

Send resume in confidence to 
PEJRSONNEL DIRECTOR 

AVONDALE SHIPYARDS, INC.
P. 0. Box 50280

New Orleans, Louisiana 70150
An Eąual Opportunity Employer

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE Pfc., 6211 S. Wesfern, PR 8 - 5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki
6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro.

y.,.-__ ’ u y

PAID ON INVESTMENT 
PASSBOOK SAVINGS

(TRANSACTIONS MADE IN 100.00 MULTIPL£S|

Prie 34-tos ir Halsted District Savings įsigijo ir užlaiko dide
lį kiemą automobiliams pastatyti, šiš nemokamas kiemas 
yra jūsų patogumui. Mes patariame Jums pasinaudoti juo 
kada tik turite reikalų District Savings bendrovėje. Įvažiuo
dami į kiemą Jūs gausite tikėtą, kurį mūsų ofise galėsite 
iškeisti į ženklą, leidžiantį išvažiuoti.

”WHERE PEOPLE
MAKE THE DIFFERENCE” A

IINSURED

3430 South Halsted • Chicago, Illinois 60608 • Phone 523-2800 
Assets over $29,000,000.00 • Albert J. Aukers, President

DISTRICT SAVINGS

’ietuvlų
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIA

Laidotuvių Direktorių ABOciaclJoe Nario*

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREK TORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7 - 1741 - 2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

FUNERAL HOME

THREE
AJR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę Facilitiee

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. BEpublic 7-8630

•IRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

<911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcresf 3 • 6335
Vienas blokas nuo kapinių

i
2424
2314

-.348

STEPONAS C. LACKAWICZ
STREET Tek REpnblic 7-1218
PLACE Tel VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
S. UAUFOKNIA AVH. Tei LAfayette .V30U

W. 69th 
W. 23rd

ANTANAS M. PHILLIPS
$807 8. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

........ ....................... '■' --------------------------------- --------- ——

POVILAS J. RIDIKAS
MM B. HALSTED STREET Tel. f Ardu 7-19U

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tek COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
>319 8. UTUANICA AVB. Tel. YArds 7-1188 — 113#

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. fiOtn AVĖ. CICERO, ILL. Tek OLympic 2-1003

LAWM FUNERAL HOME
KiĮpnnnd j. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAJKLAWN ILL. TEL. 686-2820

Pasinaudokite Draugo „Classiiied" skyriumi
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, BĮ., 60628 
Tel. 825 - 5888

II-sis VATIKANO SUSIRINKIMAS 
APIE AUKLEJIMA
J. VENCKUS, SJ, Montreal

Susirinkimas išleido atskirą 
dekretą apie auklėjimą, pavadin
tą “Gravissimum Educationis” 
(Svarbiausi auklėjimo) nors 
kiti dekretai taipgi kalba apie 

auklėjimą, nes, aplamai kalbant, 
visos Bažnyčios pastangos yra 
mokyti ir auklėti žmogų Dievui. 
Nuosprendis dėsto tradicinį 
Bažnyčios mokslą apie auklėji
mą: tėvai turi pareigą, ir jie ne 
valstybė, yra pirmieji, kurie tu
ri pareigą auklėti savo vaikus. 
Tėvai turi teisę reikalauti iš 
valstybės, kad būtų steigiamos 
mokyklos, kurios atitinka tėvų 
religines pažiūras. Tokios pat 
teisės pripažintinos ne tik ka
talikams, bet ir protestantams 
ir žydams ir kt. Taigi pagal dek
retą konfesinės mokyklos yra 
idealas. Taip pat pabrėžiama, 
kad kiekvienas žmogus turi tei
sę gauti tokį išauklėjimą, koks 
tik yra galimas pasiekti turimo
se sąlygose.

Bažnyčia Kristaus vardu rei
kalauja sau teisę steigti mokyk
las, ir visokias mokyklas. Bet 
Bažnyčia taipgi pasižada steig
ti geriausias mokyklas, jeigu 
steigs, ir rūpintis, kad mokyto
jai turėtų tinkamą akademinį 
pasiruošimą ir būtiną pedagogi
nę praktiką. Dekretas ypač pa
brėžia, kad visi, ir kunigai ar 
pasauliečiai, kurie nori steigti 
katalikiškas mokyklas, apie tai 
pagalvotų ir tinkamai paruoštų 
mokymo personalą, turėtų ge
ras patalpas, bibliotekas, labo
ratorijas. Dekretas ypatingai 
kreipiasi į pasauliečius, kad jie 
ypač jaustų atsakomybę tinka
mai auklėti jaunimą.

Kas yra auklėjimas?

Auklėjame žmogų todėl, kad 
jis yra asmuo (persona huma- 
na), todėl, kad turi žmogaus 
garbę (dignitas humana), žmo
gaus savigarba to reikalauja, 
kad jis būtų tinkamai išauklė
tas, kad vispusiškai išauklėtų 
visus kūno ir dvasios talentus, 
kuriuos Dievas jam davė, kad 
tokiu būdu būtų tikrai laisvas 
ir pilnai atsakingas už savo 
veiksmus asmuo. Laisvė auklė
jime suprantama ta linkme, kad 
žmogus nebūtų vergas savo aist
rų, netvarkingų palinkimų, už
gaidų, ūpo ir pan. Bažnyčia iš 
savo pusės primena, kad žmo
gus dar turi ir aukštesnį pasky
rimą dangišką paskyrimą — 
viską atnaujinti Kristuje, kal
ba apie išganymo misteriją. Tai 
yra Antrojo Vatikano susirinki
mo nauja dvasia: Bažnyčia duo
da daugiau asmeninės laisvės, 
bet labiau pabrėžia žmogaus as
meninę atsakomybę prieš savo 
sąžinę ir prieš savo Dievą. Žmo
gaus išganymas yra jo paties 
asmeninė atsakomybė. Bažny
čia padės, bet žmogus pats turi 
naudotis tomis Bažnyčios teikia
momis priemonėmis.

Kas yra auklėjimas pagal šį 
dekretą? Tai yra žmogaus są
žinės pastangos išmokyti žmo
gų laisvai apsispręsti už tinka
mą savo gyvenimo eigą ir in
tegruoti žmogų į aukštesnę Baž
nyčios ir valstybės bendruome
nę. Bažnyčios bendruomenė — 
tai yra Dievo tauta, kunigiška 
tauta, Kristaus šeima, avidė. 
Dekretas visa tai reiškia bibliš- 
kais terminais. Krikščioniškas 
auklėjimas turi vesti žmogų 
prie gilesnio bendravimo su

Kristumi ir per Kristų su pa
čiu Dievu Tėvu. Dekretas pa
brėžia, kad žmogus turi išmok
ti suprasti vertybių gradaciją 
krikščioniškoje vizijoje. Ir žmo
giškos ir krikščioniškos verty
bės nėra lygios: yra aukštesnių 
ir žemesnių. Žmogus turi pasi
rinkti sau kiek galima aukštes
nes. Auklėjimas kaip tik jau 
nuo mažens turi padėti rinktis 
vis geresnes ir aukštesnes žmo
giškas ir dieviškas vertybes, in
tegruojant jas į savo asmeny
bę. Auklėjimas pasidaro kartu 
žmogiška ir dieviška kūryba, 
kol pagaliau kiekvienas galės 
būti dieviškos prigimties dali
ninku.

Dekretas labai gražiai sako, 
kad nepakanka išviršiniai Baž
nyčios ar Dievo įsakymus vyk
dyti, bet reikia protingai tuos 
įsakymus vykdyti, atsižvelgiant 
į sąlygas.

Kaip tą dekretą priėmė 
protestantai?

Stanley I. Stuber (Religious 
Education, Sept.- Oct. 1966, p. 
340—344), protestantas, tuojau 
mato ir kitą medalio pusę. Jis 
sako, kad krikščioniškas ir ka
talikiškas auklėjimas yra dabar 
pačioje giliausioje krizėje. Ka
talikiškos mokyklos labai pa- 
sidavusios dabartinei sekuliari
zacijos ar supasaulėjimo dva
siai, jos savyje maža kuo tesi
skiria nuo nekatalikiškų mo
kyklų. Toliau jis mano, kad ka
talikiškoms mokykloms nepasi
seka išspręsti to ryšio, kuris yra 
tarp autoriteto ir akademinių 
laisvių. Anot jo, katalikiškos 
mokyklos niekada neduos ir ne
gali duoti tų akademinių lais
vių, kokias kitos kolegijos ar 
universitetai duoda. Jis klausia, 
ar katalikiška mokykla leis ko
kiam nors mokytojui laisvai dis
kutuoti neortodoksiškai religi
nius klausimus, kurie yra “ne
klaidingi”? Todėl baigdamas, St. 
I. Stuber mano, kad Aggiorna- 
mento minimame dekrete “is 
not very promising”. Bet yra 
ir kitokių pažiūrų tuose pačiuo
se protestantuose. Pvz. Doro-

thy A. Dixon (Id. p. 383—386) 
galvoja, kad ji galėjusi labai ge
rai pradžios mokykloje sujungti 
ir katalikus ir protestantus, ir 
žydus, keliaudama su Abraomu 
po šventąją žemę, aiškindama 
Mozės susitikimą su Dievu, pa
sakodama apie Yahves išrink
tąją tautą, giedodama “Negro 
Spirituals”.

Kaip žydai vertina dekretą?

Čia minėtinas Eugene B. Bo- 
rowitz (Id. žurnale, Jewish Edu
cation and the Second Vatican 
Council p. 344—348. “Christ- 
killers no more”). Autorius pri
simena savo tėvą, kuris gyveno 
Lenkijoje. Jo tėvas, tikras or
todoksas žydas, mokėjęs heb- 
raiškai skaityti Šv. Raštą, uo
liai meldęsis, šventęs visas žy
diškas šventes, gerbęs žydiškas 
tradicijas, su krikščionišku auk
lėjimu niekada niekur piktai ne
susidūręs, bet susidūręs su pa
čiais krikščionimis, kurie ruo
šė žydų pogromus. Tas baisias 
valandas jie praleisdavo rūsiuo
se. Jis, dar būdamas vaiku, vis 
negalėdavęs suprasti, kodėl tie 
krikščionys tokie baisūs ir žiau
rūs. Tėvai vėliau emigravo į 
Ameriką, Columbus, Ohio. Čia 
nereikėjo bijoti jokių pogromų. 
Bet vieną kartą, bežaidžiant su 
krikščionių vaikais, įsikarščia
vęs vienas berniukas jam sušu
kęs: “You, Christkiller”. Kilo 
muštynės, pasibaigusios sutinu
siais veidais, pamėlynavusioms 
akims ir ašaroms. Autorius sa
kosi, kad jis, tiesa, mažai tesi
mokęs hebrajų kalbos, ir kitokių 
žydiškų mokslų, bet krikščio
niško auklėjimo neragavęs, iš
skyrus “You Christkiller”. Vė
liau jis su savo vaikais persikė
lęs į New Yorką. Jo dukterys 
jau patekusios į krikščionišką 
bendruomenę. Tėvui nerūpėjo, 
ką mergaitės iš krikščionių iš
moko, sakydamas su ironija: 
“Nesvarbu, ką mergaitės tiki, 
bet svarbu, už ko išteka”.

Progai pasitaikius, jis daly
vavęs ekumeniškame kongrese, 
klausęs šv. Mišių angliškai, kas 
jam labai patiko, atpažino jose 
daug elementų iš Šen. Testa
mento. Jam tik nepatiko šv. 
Krizostomas, kuris prastai kal
ba apie žydus, o vis dėlto jis yra 
Bažnyčios šventasis! Žydai, anot 
Eug. B. Borowitz, gali be krikš
čionybės gyventi, bet krikščio
nybė negali be žydų Šv. Rašto. 
Žydams vis dar sunku užmiršti 
tuos sunkius persekiojimus ir 
sunku išdildyti iš žydų istorijos 
tuos liūdnus įvykius. Tačiau 
Antrojo Vatikano susirinkimo 
dekretų dvasia kalba: “No 
more Christkillers”.

— Važiuodamas atostogų ne
skubėk, vairuok tik nepavargęs, 
vairuok geriausia dieną, kelyje 
būk mandagus, bet atsargus su 
kitais vairuotojais, būk atsar
gus lietingą dieną.

— Amerikoje 1966 m. keliuo
se užmušta 800 dviratininkų.

Irena Barzdukienė Šokėjos
Iš parodos 69 meno galerijoje, Chicagoj

Veronika švabienė Mergaitė
Iš parodos 69 meno galerijoje, Chicagoj

REIKALINGI AUSI A INSTITUCIJA -
VAIKU ŽIDINB.I5 ATIDARYTAS

Kaip visi kiti mokslai, taip ir 
psichologijos mokslas žengia 
pirmyn. Psichoanalizė šiandien
atidarė plačius horizontus: įro
dė, kad iki mokyklinis vaiko 
amžius yra pats imliausias ir 
dvasinio vaikė formavimosi po
žiūriu pats reikšmingiausias 
žmogaus amžius. Tad supranta
ma, kad visos institucijos, skir
tos šio amžiaus vaikui, dvasinio 
ugdymo požiūriu žmogui yra 
pačios reikšmingiausios. Viena 
tokių institucijų — Varnas - 
Montessori židinėlis buvo atida
rytas ir pašventintas birž. mėn. 
4 d.

Iškilmingą atidarymą pravedė 
jnž. K. Oželis, pedagogės M. Var 
nienės Kaune turėto vaikų židi
nėlio auklėtinis, o anglų kalba 
— jo žmona Evelina. (Tenka pa 
stebėti, kad šio židinėlio viena 
atskira klasė yra skirta angliš
kai kalbantiems vaikams. O ir 
moderniškas pastatas buvo pa
statytas daugiausia amerikiečių 
lėšomis.) Tėvų komiteto vardu 
kalbėjo Thomas O’Neil. Gage 
parko L. Bendruomenės vardu 
sveikino E. Breimerienė, Ameri
kos Montessori sąj. vardu — dr. 
prof. Urban H. Fleege. Dedika
ciją sukalbėjo kun. D. Slapšys, 
misionierius iš Indijos. Pačią iš- 
raiškipgąją ceremonijų dalį at
liko prof. V. Tumėnienė ir M. 
Varnienė. Pirmoji yra pilna žo
džio prasme Lietuvos vaiko mo
tina. Ji visą savo gyvenimą yra 
paskyrusi Lietuvos vaiko labui, 
jo gerovei, organizuodama Lie
tuvoje vaikų ambulatorijų tink
lą .rašydama spaudoje vaikų 
medicinos klausimais ir t. t. 
Ped. M. Varnienė, pirmoji lietu
vaitė Montessori sistemos mo
kytoja Neprikl. Lietuvoej ir 
nenuilstama jos puoselėtoja ir 
prof. Adomas Varnas yra Mon- 
tessor’ židinėlio ir pačių namų 
statybos iniciatoriai.

Židinėlio atidarymo ceremoni
jose dalyvavo rnktinė Chicagos 
lietuvių visuomenė, rimtai besi
dominti tautinio išlikimo ’-eika- 
lu ir žmogaus asmenybės forma
vimo reikalu. 60—70 asmenų 
tarpe buvo matyti dvi indės, 
Montessori sistemos mokytojos 
Chicagoje. visa eilė pedagogų, 
visuomenės veikėjų, gydytojų 
ir t. t.

Židinėlio apžiūrėjimas

Namu įrengimai — visa mi
niatiūriniu formų — 
vaiko amžiui, jo dydžiui. Moks- 
’o priemonės: kiekvienas daik
telis turi savo paskirtį. Vienos
mokslo priemonės yra skirtos, 
vaiko dvasinei plėtrai, kitos —Į

Lietuvis-šeimų globos centro 
direktorius

Chicagos lietuvis Juozas Vili
mas, kurio tėvas yra buvęs ži
nomas kontraktorius J. Vilimas, 
Sr., dabar yra direktorius šei
mų globos centro (John F. Ke
nnedy Family Service Center, 
Ind., 27 Winthrop Street) Char 
lestowne, Mass. To centro už
davinys yra parūpinti tos apy
linkės vaikams ir jų šeimoms 
tinkamesnį sveikatos aptarnavi
mą ir geresnes mokymo - auk
lėjimo sąlygas. Tam reikalui pa
naudojama televizija, keliaujan
čios laboratorijos, net ir kompu- 
teriai ir kitos moderniškiausios 
priemonės. Ta įstaiga teikia pa
tarnavimą kaip valdinių, taip ir 
parapinių mokyklų vaikams. Įs
taigos metinis biudžetas — $1.9 
nrlijono. J. Vilimas sako: “Vis
ikas daroma, kad žmogus būtų

nugabentas į mėnulį, tai kodėl 
nebūtų sumobilizuotos visos prie 
monės, kad būtų kuo ger ausiai 
padedama mūsų vaikams ir šei
moms čia žemėje?!”

Keliaudami po MassachuseVs, 
broliai Kennedžiai užsuko ap
lankyti ir šį netoli Bostono esą n 
tį šeimų globos centrą. Jie inte
resavosi tos įstaigos užsimoji
mais ir jų pasirinktomis moder- 

' niomis priemonėmis. Abudu se
natoriai stebėjosi, kad toks ne
gausus tos įstaigos štabas per 
paskutinius dvejus metus įsten
gė pagelbėti žmonėm net 4187 
atvejais. Kennedžių apsilanky
mas buvo malonus nustebimas 
apie šimtui motinų, atėjus i! už
registruoti savo vaikus vasaros 
klasėms. J. Daugi.

jo fizinėms galiom ugdyti. Su
sirinkusiems svečiams priemo
nių paskirtį aiškino M. Varnie-
nė ir židinėlio direktorė ped 
Domą Petrutytė.

Tik vieną tenka apgailestau
ti, kad šis židinėlis — vaikų na
meliai yra pastatydinti ir įkur
ti lietuvių pedagogių iniciatyva 
išimtinai sunkiomis pastango
mis, o tačiau lietuvių visuome
nės nėra pakankamai įvertinti. 
Angliškai kalbančioji klasė vei
kia net trimis pamainomis, kiek 
vienoje po 25 vaikučius. Tuo pa
čiu gi metu lietuvių .klasę lietu
viukai vaikai neužpildo nė vie
noje pamainoje! Tai tikrai yra 
didelis klausimas ir didelė nuo
staba, kodėl lietuviai tėvai taip 
maža reikšmės skiria savo vai
kų auklėjimui, kai tuo tarpu 
amerikiečiai priešingai — tuo 
susirūpinę... Tiesa, yra vienas 
išskirtinas pavyzdys tai ponai 
B. ir V. Zalatoriai iš Cicero, Chi
cagos priemiesčio, vežantieji sa
vo vaikučius į šį židinėlį net iš 
už keliolikos mylių!

Pačios gi pedagogės Domos 
Petrutytės, Varnas - Montessori 
židinėlio direktorės, tautinės pa
stangos raminančiai veikia tau
tiškai jaučiančią lietuvių visuo

menę: ji atsisako viliojančiai di
delio atlyginimo dirbti svetim
taučių vaikų nameliuose, tik be
sisielodama padėti saviesiems... 
Tačiau vis dėlto žmogus yra ri- 

, botų galių, ir nežinia, kaip ilgai 
' galės vienas aukoti ir aukotis 
visumai?..

A. Beržienė

— Prancūzijoje 6,000 tikin
čiųjų čigonų buvo susirinkę tau
tinei maldingai kelionei Saint 
Maries de la Mer šventovėje.

Senatorius Edv. M. Kennedy sveikina lietuvį Juozą Vilimą, Seimų glo
bos centro Charlestowne, Mass., direktorių, įvertindamas jo energingą 
veiklą. Vidury šeimų globos tarybos narė Mary S. Colbert.

Dalia Kuččnienė

JUODA - BALTA

i

Marią marios liūliuoja, 
Užliūliuoja saulės juoką, 
Mėnulio šypseną ir 
Sietynų stiklines akis. 
Gelsvos 'marios,
Žalias mėnuo
Ir bespalviai sietynai 
Nardo jūros delnuose. 
Mūsų pasaulio rankoj 
Žydi--------
Juodų ir baltų sielų 
Paparčio komunija.

NEGYVAM MEDŽIUI

Žiemos snaigės glostė 
Tavo sausas šakas, 
Pavasario saulė, žaidė 
Tavo žaliuos delnuos. 
Aušrai brėkštant, 
Suokei.
Saulei leidžiantis, 
Giedojai,
Su paukštėmis ir 
Mano ilgesio daina. 
Ir aš kaip tos paukštės, 
Lietus,
Sniegas ir 
Spinduliai,
Džiaugiaus sielos pravirais 

vartais,
Kraudama svajų lizdus. 
O kai vasaros vėjas 
Vidurdieniais varsnojo, 
Nakties nykumoj 
šešėliai tvinko,
Su žvaigždėm, 
Vėju ir
Dulkėm
Supaus tavo rankose.

Barbora Morkūnienė Gėlės ir vaza
Iš parodos 68 galerijoj, Chicagoj

ETIKETAS

Viešnios ar žmonos pagerbimas?
Klausimas: Vieną vakarą, be- 

sišnekučiuodamos sodely su sa
vo drauge, stabtelėjome prie te
mos, liečiančios vyro mandagu
mo pareigą savo žmonai. Ji pa
sakė, kad, jei žmona arba kita 
moteris turi būti pasodintos 
prie stalo tuo pačiu laiku, vy
ras turi patraukti kėdę ir paso
dinti žmoną pirma. Mano nuo
monė gi, kad viešnia — kita 
moterimi reikia susirūpinti bei 
pasodinti pirmiausia.

Sabina P.

Atsakymas; Sutinku su Ju
mis. Vyro geras išauklėjimas 
bei mandagumas reikalauja su
sirūpinti moters be palydovo ge
rove, nes jo žmona tikrai žino, 
kad ji nebus palikta viena. Kai 
tuo tarpu antroji moteris, jei 
vyras sukoncentruoja visą dė
mesį savo žmonai, gali pasijusti, 
kaip penktas ratas vežimui.

Daiva Dobilienė

ŠPARAGAI SU SŪRIU

Kai šeimininkėms reikia pa
gaminti ką nors ne mėsiško iš 
nieko, šparagų su sūriu apkepas 
tikrai bus virėjai prie š’rdies. 
Tai labai pigus, greitai pagami
namas ir skanus patiekalas.

Reikia imti: 2 pundeliu (10 
uncijų kiekvienas) šaldytų špa
ragų; 2 kiaušiniai (balt, atskirt, 
nuo trynio), 1 skardinukė (10M> 
uncijų) kondens. grybų sr'ubos 
(neatskiestos); 1 šaukšt. garsty 
čių, 2 šaukšt. supjaustyto pi- 
miento, 1 puod. dribsnių (co’n 

jflakes), sugrūstų, kad sudary
tų % puoduko; puod. su
smulkinto (sutarkuoto) Ched- 
dar sūrio.

gparagus išdėstyti negiliame 
keturkampiniame llĄ kvortų 
kepimo inde. Kiaušinio trynius, 
sriubą, garstyčias (paruoštas) 
ir pimiento sumaišyti viską kar
tu. Baltymus išplakti ligi stang
rumo. įmaišyti į pirmą ii miš’nį 
(sriubos). Apipilti virš šparagų. 
Apibarstyti dribsniais ir sūriu. 
Kepti vidutiniame karšty (350° 
F) orkaitėje 25 min. Užteks 6 
asmenims.
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