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SAVO SPRENDIME PASIRINKAU...
Pokalbis su “Fidelio" spektaklių dailininku 

Algirdu Murausku

Algirdas Kurauskas, vienas 
iš mūsų žinomų dailininkų, sta
tomai Beethoveno “Fidelio” ope 
rai piešia dekoracijas. Meną 
Kurauskas studijavęs Lietuvo
je, Vokietijoje, Prancūzijoje ir 
Amerikoje. Dalyvavo visoje ei
lėje lietuvių ir svetimtaučių dai
lės parodų. 1964 metais korpo
racija “Gintaras” surengė jo 
darbų individualią parodą lie
tuvių visuomenei Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje, kuri buvo 
gausiai lankoma, visuomenės 
gyvai domėtasi dailininko kū
ryba. Algirdas Kurauskas bend
radarbiauja ir lietuvių spaudo
je, keldamas mūsų dailės gy
venimo klausimus ir apibūdin
damas kitų dailininkų kūrybą.

Dabar visi domisi naujos ope
ros pastatymu, laukiama Bee
thoveno “Fidelio”, kuri savo tu
riniu ir muzikine forma yra iš
skirtinė, prasminga ir labai gra
ži. Ta proga užkalbiname jos 
dailininką Algirdą Kurauską.

— Įdomu, kaip dailininkas 
sprendžia savo užsimojimas, 
nes operos dekoracijos papras
tai stato didelius reikalavimus?

— Muzikos istorijoje “Fide
lio” yra viena reikšmingiausių 
operų, kurią statyti imasi jau 
tik subrendę ir įgudę vienetai 
bei jų vadovai. Chicagos lietu
vių opera, ryždamasi statyti šį 
veikalą, akivaizdžiai mūsų vi
suomenei pademonstravo, jog 
jai ne vien rūpi masinis popu
liarumas, bet ir muzikinė kultū
ra aplamai. Nesu kompetentin
gas svarstyti ar aptarti muzi
kinės “Fidelio” reikšmės, bet, 
tur būt, neperdėsiu, išreikšda
mas nuomonę, jog mūsų kul
tūrinio gyvenimo istorijoje šio 
veikalo supažindinimas su muzi
ka besidominančia mūsų visuo
mene paliks reikšmingus pėd
sakus.

Atsakant į jūsų klausimą 
apie vaizdinį šios operos už
simojimą, tenka konstatuoti, 
jog aplamai kiekvienas sceninis 
darbas atliekamas sunkių gim
dymų keliu. Opera jau pačia 
savo teatrine struktūra reika
lauja ypatingai rimto ir griež
to visų sričių menininkų jėgų 
įtempimo, todėl ir “Fidelio” sce
nos dailininkui statomi ne visai 
eiliniai reikalavimai, nors jie 
žiūrovui lieka dažnai ir neįma
tomi. Teatro dailininkas nėra 
vien techniškasis sceninės erd
vės manipuliatorius, ne vien 
epochos, laiko ir atmosferos ar
ba nuotaikos vaizduotojas. Nau
dodamasis scenos mechanizmu, 
spalvomis ir šviesomis, dailinin
kas pats pasistato uždavinį ne
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tiek prakišti savo asmeninę, bet 
išryškinti ir veikalo autoriaus, 
šiuo atveju kompozitoriaus idė
ją ir aplamai laikytis to, kas 
teatriniame žargone vadinama 
“sceniniu užmanymu”.

— Kokius ir kelis paveikslus 
šiai operai piešiate?

— “Fidelio” turi du veiks
mus ir tris atskirus scenovaiz
džius arba paveikslus. Pats šios 
Beethoveno operos pobūdis — 
kompozitoriaus didingai gieda
mas himnas laisvei, žudomai 
keršto, klastos ir tironijos, o 
taipgi ištikimos žmonos pasiau
kojimo ir meilės triumfas neju
čiomis ir dekoratoriui siūlo ma
syvų, rūsčiai slegiantį, kone is
paniškosios inkvizicijos charak
terį. Be abejo, kiekvienas daili
ninkas skirtingai interpretuoja 
tą pačią idėją.1 Savo sprendime 
aš pasirinkau konvencinį, kiek 
romantinį pobūdį, nes, man at
rodo, Beethovenas yra sunkiai 
įrėminamas į mūsų dienų psi- 
chodelišką stilių.

— Iš dramaturgų, operos mu
zikų ir teatro dailininkų reika
laujama gero scenos technikos 
pažinimo, o Jūs buvote juk ir 
aktorius Lietuvoje, lankėte Kau 
no Jaunimo teatro studiją, tad 
Jus reikia laikyti scenos senu 
vilku.

— Mano aktorinė karjera 
Lietuvoje buvo labai trumpa 
(vos vienerių metų). Jokiais su- 
spindėjimais ji nepasižymėjo, 
todėl šitai archyvinei senienai 
daug reikšmės neskiriu. Tiesa,

Algirdas Kurauskas

Vokietijoje epochiniais lagerių 
metais buvau įsijungęs trumpai 
į scenos mėgėjų veiklą, bet ne
trukus išvykau studijuoti į Frei- 
burgo Ecole dės Arts et Me- 
tiers. Amerikoje, porą kartų 
bandžiau užlipti ant scenos, bet 
šiaip jau mano aktorinės veik
los balansas labai smulkutis ir 
aptarimo nereikalingas. Scenos 
darbą' visuomet mėgau, savo
tiškai juo ir dabar sielojuos. Ir 
būtų ne tik gera. bet būtina, 
jog mūsų išeivijos dramos teat
ras būtų taip drausmingai ir 
ryžtingai vadovaujamas, kaip 
Chicagos Lietuvių opera, kuri 
štai jau žengia į vienuoliktuo
sius darbo metus. Bet čia jau 
kita tema.

— Ši opera bus statoma ko
vo 23, 24 ir 30 dienomis Mari
jos aukštesniosios mokyklos sa
lėje, Chicagoje. Ar, piešdami de-
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VYTAUTAS VOLERTAS IR KITI
Įspūdžiai ir išvados septynioliktąjį “Draugo" romano konkursą vertinant

Derlių surinkus
“Draugo” romano jury komi

sijos posėdy, kuriame premija
vome V. Volerto “Sąmokslą”, 
man buvo įpiršta pareiga pa
rašyti apie konkursą ir jo der
lių.

Šių metų jury komisija — A. 
Augustina vičienė (pirm.), P. 
(Balčiūnas, V. Mariūnas, Ve. Ro- 
ciūnas ir Myk. Venclauskas — 
konkurso dalyvių buvo apkrau
ti ir gausiu darbu ir gausiais 
įspūdžiais. Buvo gauti devyni 
rankraščiai su apie 2,600 bend
ru puslapių skaičium. Koks 
šoktfcflėjimgs; prisiminus, kad 
1967 m. užsieny išleidom tik du 
romanus. Komisiją džiugino 
derliaus gausa, bet liūdnino pa
tys vaisiai. Grūdai buvo pilni 
dirsių. Daugely puslapių vien 
tik dirsės.

Vėtymą pradėjus
Komisijai buvo aišku, kad 

konkurse nedalyvavo nei vienas 
mūsų žinomųjų prozos rašyto
jų. Kaip tai aišku? Nors vokų 
su pavardėm niekam netenka 
atplėšti, išskiriant tik laimėju
siojo voką, didelės paslapties 
čia vis tiek nesusidaro. Jeigu 
autorius yra pasigarsinęs su at
skirom knygom ar dažniau pe
riodinėje spaudoje, jis nuo aky- 
lesnio skaitytojo vargu ar gali 
tikėtis po slapyvardžiu pasislėp
ti. Kiekvienam rašytojui šita 
tiesa yra gerai žinoma. Ar tai 
juos nuo dalyvavimo konkur
suose sulaiko? Gal, bet neturė
tų. Komisijų nariai, paprastai, 
jaučia garbingą įsipareigojimą 
autorių vardų už posėdžio ribų 
niekam neminėti. Kita vertus, 
kokia čia negarbė konkurse da
lyvauti ir premijos nelaimėti. 
Premija tik viena, bet geres
niems kūriniams konkursas pa-

VIKTORAS MARKINAS

deda rasti kelią į viešumą ir į 
jų autorių pelnytą įvertinimą. 
Mūsų komisija pripažino svar
bia kitą priežastį — premija 
jau tapo per maža, neviliojanti. 
Konkurso skelbėjai turėtų pa
ieškoti kelių ją bent padvigu
binti.

Posūkis į individualizaciją

Buvo įdomu pastebėti kai 
kurias autorių nuotaikų evoliu
cijas. Kai anksčiau kūrinių idė
jos, veikėjai, situacijos, konflik
tai buvo stengiamasi įpiršti 
kaip tautos arba bent jos žy
mesniųjų grupių egzistencijos 
ir likimo alegorijas, vaizduojant 
Nepriklausomybės laikus, oku
pacijas, tremtį, lietuvį žmogų, 
tai šio konkurso romanuos sten 
giamasi daugiau vaizduoti suas
menintus gyvenimus, konfliktus 
ir likimus. Tai džiuginantis po
sūkis, nes jis liudija grynųjų 
estetinių nuotaikų kilimą. La
biausiai šitokioje raidoje pažen
gęs iškilo V. Volertas. Kai kiti 
du jo romanai, — “Upė teka 
vingiais” ir “Gyvenimas yra 
dailus”, — visom geriausiom 
pastangom buvo kreipiami į 
alegorines išraiškas, tai “Są
mokslas” yra gryniausias as
meniškųjų likimų statinys. Čia 
nieko nesistengiama nei suab
soliutinti, nei generalizuoti. Kas 
tarta ar rodyta, tinka ir būtina 
tik šiam veikėjui, šiai vietai, 
šiai situacijai, šiam laikui. Kas 
Volerto romane yra jau vaisius, 
kitų dalyvių romanuos — dar 
tik gležna užuomazga, išski
riant Gegužį (.slapyvardis, išski
riant premijuotąjį, kitų kūrinių 
vardai nebus čia minimi). Ge
gužis irgi rodo džiuginančią

nuovoką apie išraiškos formų 
pasirinkimą temai indivividua- 
lizuoti.

Toliau nuo Lietuvos ir lietuvio
Negalėjo likti nepastebėtas 

ir kitas autorių posūkis. Jau 
kur kas daugiau dėmesio skiria
ma pasauliui už Lietuvos ribų, 
daugiausiai Jungtinėms Valsty
bėms. Tik Kalvis (slapv.) dar 
ištisai lieka Lietuvoje ir Nepri
klausomybės laike. Gajus jau 
išsiverčia ir be lietuvių, šer- 
mukšnės lietuvių veikėjų lietu
viškumui jokios reikšmės netei
kiama. Volerto romano scena 
yra šis kraštas, tik su epizodi
nėmis nuoklydomis į Vokietiją 
ir trumpa akimirka į Lietuvą. 
Jo “Sąmokslas” ištisai tik tiek 
lietuviškas, kad toksai Joe gale 
pasirodo besąs Juozas Buinys.

Kai Volertui ir Gegužiui jau 
kone pasisekė plačiame, raiba
me Amerikos ir amerikiečių pa
sauly aklimatizuotis, visi kiti 
dar yra likę grynais grinoriais. 
Ne vienas jų būtų turtingesnis, 
tikresnis ir šiltesnis į konkursą 
atėjęs, jeigu būtų su savo kū
ryba grįžęs paatostogauti ten, 
kur karves ganė, į mokyklas ir 
bažnyčias klampojo, rūkyti pra
dėjo, pirmąsias meiles išmėgi
no, paliko, Iką gyveno, kuo gali 
džiaugtis ir didžiuotis, dėl ko 
turėjo verkti ir gėdytis. Pilnom 
akim, pilnais jausmais neišgy
ventas pasaulis nesiduoda este- 
tizuojamas, į meną neša pre
tenziją, egzaltaciją, sentimenta
lumą.

Spėčiau, kad ir Volertui grį
žimas į Lietuvą ar bent į lietu
vių bendruomenę būtų padėjęs 
duoti jo “Sąmokslo” žmogui ir 
pasauliui daugiau šilumos ir 
tvirtesnį susiuvimą, nes šaltu-
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J TEATRO TUŠTUMĄ 
ŽVELGIANT

Paskutiniu metu mūsų spau
dos skiltyse nemažai rašoma 
apie lietuviškąjį teatrą. Sielo- 
jamasi jo problemomis, išsi
laikymo galimybėmis. Visi, at
rodo, sutinka, kad nuolatinis 
teatras vargiai ar galėtų pats 
iš savęs išsilaikyti. Patinka 
kam ar ne, bet reikia sutikti 
su faktu, kad teatro egzisten
cijai yra būtinai reikalinga 
vienokio ar kitokio pobūdžio 
subsidija. Tai viena, o antra, 
kiekvienu atveju toks teatras 
turėtų būti visai savarankiš
ku vienetu, nepriklausomu ta 
prasme, kad joks veiksnys ne
galėtų jam primesti savojo dik 
tato. Tai, žinoma, nėra leng
va suderinti. Praktika rodo, 
kad tie, kurie finansiniai vie
ną ar kitą užsimojimą remia, 
neretai nori turėti ir pakanka
mai svarų balsą tvarkymo rei
kaluose. Tai nebūtų bloga, jei 
tai liestu tik administracinį 
aspektą, bet jau būtų nepaken
čiama. jei toks kišimasis galė
tų prisidėti prie teatrinio kū
rybos polėkio varžymo.

Dėl dabartinės mūsų teatro 
nesėkmės, t. y. neturėjimo nuo 
latinio ir pastovaus sceninio 
meno vieneto, kai kas norėtų 
pakaltinti mūsų visuomenę. 
Girdi, ji neįvertinanti savųjų 
teatralų pastangų, neremianti, 
esanti abejinga, ar geresniu 
atveju, santūri, net per santū
ri lietuviškajam teatrui. Bet 
tai turėtų būti tik dalinis prie
kaištas. Tiesa yra toji, kad 
kiekvienoje lietuvių gyvena
moje vietovėje būtų pakanka
mas nuolatinių žiūrovų ir rė
mėjų būrys, kurie negailėtų 
nei pinigo, nei laiko ir gebėtų 
pilnai įvertinti, gėrėtis ar net 
didžiuotis lietuviškojo teatro 
skleidžiama šviesa ir jo kultū
riniu įnašu, neišleidžiant iš 
akių tą didžiąją auklėjamąją 
reikšmę, kurią turėtų atnešti 
lietuviškasis teatras. Todėl da
bar ir žvelgiame su rūpesčiu 
į tą tuštumą, kuri dar vis ryš
kiai pastebima mūsosios čio
nykštės kultūros baruose...

Gi šiuo metu, belaukiant sa
vojo teatro nuolatinio rampos 
šviesų sužėrėjimo, pravartu 
pagalvoti ir apie vieną kitą 
aspektą, kurio turėtų būti ven
giama, norint ir siekiant mūsų 
teatro nenupiginimo. Teatri
niai spektakliai turėtų būti 
griežtai atskirti nuo dabar dar

Vytauto Volerto premijuotojo roma
no viršelis, pieštas Pauliaus Jurkaus.

daug kur praktikuojamos va- 
karuškinės - piknikinės atmos
feros. Kaip gali scenoje jaus
tis kūrėjas - aktorius, kaip sa
lėje gali susikaupti rimtas žiū
rovas, jei jau nuo spektaklio 
pradžios iš gretimos ar apati
nės salės pradeda sklisti ver
damų dešrų ir troškinamų ko
pūstų tvaikas, skambėti ri
kiuojamų lėkščių, indų. peilių, 
šakučių žvangėjimas? Arba. 
vaidinimui artėjant į pabaigą, 
kitą kartą jau išgirsti užkuli
siuose skambančius besiruo
šiančios šokiams groti kape
los instrumentų derinimo gar
sus...

Tol, kol dalis mūsiškių no
rės žvelgti į teatrą tik kaip į 
eilinį lietuvišką parengimą, ku
rio tikslas, paprastai “sukel
ti" vieniems ar kitiems, tegu 
ir labai svarbiems ir naud:n- 
giems tikslams pinigų, yra vi
siškai aišku, mūsaais teatras 
ir toliau negalės gyvuoti, jis 
žlugs, o jei dar kaip nors eg
zistuos, tai vargiai ar galės 
pateisinti savąją egzistenciją, 
stokodamas kūrybinio entu
ziazmo. Tiesa, kai kas tars. 
kad jokiu būdu neišlaikysime 
teatro, be bufeto, “minkštų” 
ir “kietų” gėrimų, cepelinų, 
kukulių ir saldžių pyragų, be 
šokių. Bet ir čia būtų tik da
lis tiesos. Tokį balių ruošiant, 
aišku, reikia ir didesnės salės, 
neretai ir dviejų, reikia pirkti 
maistą, gėrimus, organizuoti 
talkininkus, nuomoti šokiu or
kestrą. Tai naujos išlaidos, 
kurios kai kada gali ir negrįž
ti, gal net ir to norimo pelno 
nedaug palikti. Tuo tarpu te
atriniam spektakliui reikalin
ga tik pakankamai žmoniška 
scena, ir ne taip jau didelė au
ditorija. Tegu žmonių susi 
rinks ir mažiau, bet kai pačios 
ruošimo išlaidos bus mažes
nės, nebūtinai visada teatras 
turėtų duoti tik piniginį nepri
teklių. Kas be ko. sceninio me
no mėgėjas tikrai nesirūstins, 
jeį ir už įėjimo bilietą teks su
mokėti pusdoleriu ar visu do
leriu brangiau, nei šiaip yra 
įprasta.

Tebūna teatras paliktas te
atriniame pastate. Yra tokių 
ir mūsų pačių aplinkoje, kurių 
nuoma nebūtų neprieinama. 
Tevyksta mūsieji vaidinimai 
ten, kur ir aktoriui ir žiūrovui 
lengviau sudaryti tarpusavį 
kontaktą, kur jokie pašaliniai 
garsai nepajėgs išblaškyti vi
sos tos šventinės, pakilios nuo
taikos, kuri turėtų gaubti kiek 
vieną sceninį pastatymą. Jei 
nestatome operų šokių salėse, 
jei ten apsieiname be valgių 
ir gėrimų, tokiu pačiu būdu 
turėtume išmokti pagerbti ir 
visas kitas lietuviškojo teatro 
apraiškas. Tai bus ir pakan
kamu paskatų scenos meninin
kams dirbti, kurti ir nešti tą 
nemeluotą meninę tiesą, siekti 
tos meninės tikrovės aukštu
mų. Telieka lietuviškasis teat
ras ne kampininku šios dienos 
gyvenimo tikrovėje, bet nuo
latiniu ir pastoviu mūsosios 
kultūros vertingu ir nepakei
čiamu faktoriumi. AL G.
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VOLERTAS 
IR KITI

(Atkelta iš 1 psl.)

mas ir silpnas palų sudygsnioji- 
mas yra didžiosios jo romano 
nuodėmės. Kiekvienas autorius 
'bus tiek turtingas ir įtikinamas 
savo vaizduojama erdve, atmos
fera ir spalvom, kiek bus tur
tingos ir gyvos jo juslinės, jaus
minės ir intelektinės asociacijos 
su kūrinio siužetu. Nėra nudė
vėtų temų ir siužetų, yra tik 
nusidėvėjusių kūrėjų. Yra ne
prinokusi temų ir siužetų, yra 
ir neprinokusių kūrėjų. Arba 
tiesiau — neprinokusi tema da
ro ir kūrėją neprinokusį. Tiesa, 
nemažą reikšmę kūriniui turi 
temos aktualumas, tačiau tie
sa yra ir tai, kad temos aktua
lumas ryškėja ne iš to, kas ja 
kuriama, bet kaip kuriama.

Kartotinai dalyvaudamas ju- 
ry komisijose, susidarai nuomo
nę, kad juo silpnesnis kūrėjas, 
tuo labiau jis yra “sena pasa
ka”, nors į aktualumą bet ko
kia kaina žalių žaliausiom dek
laracijom . deklamacijom ir Mi
šiniais vaizdais mušasi. Tokie 
šiame konkurse buvo Spartuo
lis, Arūnas ir Rosamundis. La
biausiai aktualus buvo Gegužis, 
bet jis rodė jau gerų sugebėji
mų aktualumą estetizuoti ir 
duoti jam išliekamąją vertę.

Takai į idėjinį romaną
Kone visi konkurso dalyviai 

rodė tendencijos idėjiniais kūri
niais atsiskleisti. Ne taip jau 
ryškūs tokiais polinkiais buvo 
Liudvikas Rimgaila, Gegužis, 
šermukšnė ir beveik nuo jų lais
vas — Kalvis, buitinio realizmo 
atstovas. Pats siekimas kurti 
idėjinę literatūrą nėra peikti
nas, jeigu įtikinamai — estetiš
kai pasiekiama, ko siekta. Bet 
šiuo atveju tie, kurie visom iš
galėm to siekė, davė ne idėjinę 
kūrybą, o ideologinius rašinius. 
Idėjinė meninė kūryba iškelia 
mintį vaizdiniu aprėdalu.

Iš tikrųjų, intelektualiam me
nininkui beveik ir nepavyktų 
ką nors originalaus sukurti, vi
sai izoliuojant metafizines aso
ciacijas. Iš kitos pusės, stipriu 
meno kūrėju gali būti ir ne in
telektualas. Pareina nuo jo su
gebėjimų įtikinamai išskirti, 
vaizduoti ir komponuoti charak
terius, situacijas, konfliktus ir 
erdvę. Mūsų Katiliškis nėra 
joks intelektualas, o vis dėlto 
stiprus rašytojas.

Bėda, kai rašytojas kamuo
jasi su metafizinėmis vertybė
mis, neturėdamas savųjų ištek
lių, o skolindamasis iš jam ar
timiausioje rinkoje prieinamų 
šaltinių, taip tapdamas ne idė
jiniu kūrėju, o ideologiniu pa
mokslininku. “Ideologija nėra 
minties vaisius; ji yra paprotys 
arba apeiga rodyti respektą tam 
tikroms formulėms, su kurio
mis dėl įvairių priežasčių, turin
čių ryšio su emociniu saugumu, 
turime labai stiprių ryšių, apie 
kurių tikrąją prasmę ir išdavas 
neturime aiškesnio supratimo” 
(Lionei Trilling, The meaning 
of a literary idea). Tokiomis 
formulėmis bando išpirkti savo 
idėjinės kūrybos polinkius mi
nėti konkurso dalyviai ir tam
pa grasūs, estetiškai melagingi 
ir sentimentalūs.

Volertui metafizika irgi rūpi. 
Bet jis su “Sąmokslu” -jau yra 
gerame kelyje į idėjinį romaną. 
Jo kūrinys yra tikėtinas liudi
ninkas tiesos, iškeltos to pa
ties L. Trilling, kad “idėjos, jei
gu pakankamai didelės ir yra 
tam tikros rūšies, ne tik nėra 
kūrybinio proceso priešai, kaip 
kaikas mano, bet yra jame kone 
neišvengiamos”. Bet jos nėra 
meno kūrybos priešai tik tuo 
atveju, kai, kaip Aristotelis sa
ko apie dramą, idėja sugebama 
padfttytt fdrffĄ, <į fermą Ide-

ja. Kitaip — kai idėja padaro
ma grožiu, kai ji estetizuojama. 
Bet kas yra estetizacija? Grai
kams estetika reiškė pažinimą, 
ypačiai juslinį pažinimą. Šis ter
minas prigijo meno kalboje, nes 
meno kūrinys yra ir privalo bū
ti skirtas pažinti per pojūčius. 
“Menas nori daikto”, sakydavo 
Goethė.

Gerame literatūros kūriny 
žodis ir sakinys yra taip parink
ti ir pateikti, kad savo pirmuo
ju poveikiu duotų juslinį suvo
kimą, kad rašto pasaulis pir
miausiai būtų regimas, girdi
mas, juntamas, kad jis būtų 
sudaiktintas, taigi, estetizuotas 
savo visa autoriaus išskirta vi
suma, žinant ir idėjinį jos ele
mentą.

Volertas su “Sąmokslu” yra 
jau pasiekęs džiuginančių savo 
pasaulio visumos sudaiktinimo, 
estetizacijos vaisių. Linkęs mąs
tyti, analizuoti, ieškoti daiktų 
esmių ir prasmių skaitytojas 
ras, kad romano vyriausio vei
kėjo Hennesey regėjimas prieš 
jį nukreipto pasaulio sąmokslo 
iš tikrųjų yra tik projekcija jo 
paties sąmokslo prieš save pa
tį, kyląs iš nenoro ar nemokėji
mo savo troškimų derinti su 
dorom galimybėm. Volertas taip 
pat nori pasakyti, kad, priešin
gai Hennesey tikėjimui, pasau
lis nėra priešas, o gera užuovė
ja, kurią pagal Dievo įstatymus 
ir dorus žmonių polinkius vi
siems stato sveikos prigimties 
galvos, širdys ir rankos. Ir tai 

■ Volertas sugeba pasakyti, nesi- 
! leisdamas į atitrauktinius Die
vo, velnio ir žmonių valios dės-

Utenos apylinkių kryžiai su ištęstomis viršūnėmis, įgyją Kryžius — koplytstulpis Rytu Lietuvoje.
jau architektūrines proporcijas. Nuotr. Ad. Varno

SAVO SPRENDIME PASIRINKAU...
(Atkelta iš 1 psl.)

koracijas, neturėjot sunkumų su. 
jų išpildymu, scenos dydžiu, ap 
švietimu, kostiumais?

— Pagaminau čia scenovaiz
džių eskizus ir maketą, o pagal ' 
juos Becker Studios teatro de-' 
koracijų specialistai jas įkūnijo 
realybėje, man prižiūrint ir ko
reguojant.

Neslepiu, kad tokios naštos 
nukėlimas nuo mano pečių la
bai palengvina ne tik mano, bet i 
ir visos operos darbą. Praeities 
praktika parodė, kad saviveikli
nės talkos būdu gaminamos de- j 
koracijos labai apsunkina ko-(
tymus, o 'rodydamas, kas yra '
ir kaip reiškiasi nedorasis Hen
nesey, jo kantri ir pareiginga j 
žmona, dorasis Bill, buitinės1 
prasmės ieškantis geros širdies | 
senukas Heller ir kuklusis Joe I 
— Juozas Buinys. Didysis ro- j 
mano trūkumas yra tas, kad 
šitų veikėjų gyvenimai ir liki-. 
mai menkai įtikinamais ryšiais ■ 
susieti, kad stipriai jaučiasi pa-1 
ties autoriaus pastūmėjimai ir j 
nebūtini posūkiai.

Temos estetizacijos, šviežiai 
skambančio žodžio, taiklaus dia
logo, ryškaus žmonių ir daiktų 
piešinio iš Volerto galės pasimo
kyti kiekvienas busimasis ro
mano konkurso dalyvis. Tikiuo
si, bus prisiminti ir mano nu
rodymai, kur ir kaip klupo šių 
metų dalyviai.

Kryžius su stilizuotu tulpių ornamentais Barokinio tipo kryžius prie Antazavės.
Jurbarko apylinkėj Nuotraukos Ad. Varno

lektyvo muzikinį ir administra
cinį darbą, o mūsų sąlygose ir 
dailininkui, besipelnančiam pra
gyvenimą ne iš teatrinio darbo, 
vakarai ir naktys be galo ištįs
ta, energija sunaudojama dau
giau techniško pobūdžio dar
bams, o mažiau ten, kur daili
ninko kūryba ir išradingumas 
turi būti pirmaeiliais reikalavi
mais. Labai esu dėkingas ope
ros administracijai, o ypač Ge
diminui Kazėnui ir Viliui Juš
kai, kurie man talkina ne tik 
kantriai, ištvermingai ir entu
ziastingai, bet sugeba parodyti 
taipgi daug išminties, takto, rei
kalų įžvelgimo ir draugiškos, 
žmogiškai šiltos bendradarbia
vimo dvasios. Tai yra pirmas 
mano stambesnio pobūdžio dar
bas Chicagos Lietuvių operai. 
Nuoširdžiai trokštu ir siekiu, 
kad jis būtų operai visokerio
pai naudingas.

Grįžtant prie jūsų klausimo 
apie scenos dydį, tenka pasaky
ti, jog bet kuriai operai nėra 
tokio daikto, kaip perdidelė sce
na, juoba kad Marijos mokyk
los scenoje turėsime sutalpinti 
pusantro šimto dainininkų mi
nią. Marijos aukštesniosios mo
kyklos scena pusėtinai gili, -bet 
neplati. Čia susidaro kai kurių 
kliūčių, sprendžiant scenos erd
vę. šios scenos kulisos (juodos 
užuolaidos) mūsų reikiamam 
scenovaizdžiui per žemos. Turė
sime nuomoti kitas, siekdami 
pilno scenos aukščio. O tai, ži
noma, didžiulis pinigas. Kostiu-

KRONIKA
• Pradėta spausdinti Vilniaus 

miesto istorija. Valstybinei “Min 
ties” leidyklai Vilniuje atiduo
tas spausdinti “Vilniaus miesto 
istorijos” I tomas. Autoriai — 
dr. J. Jurginis, V. Merkys ir A. 
Tautavičius. Anot “Tiesos” 
(’68/49), “Autoriai pasinaudo
jo pastarųjų dešimtmečių arche
ologiniais radiniais, daugelio 
Europos šalių archyvuose ras
tais dokumentais. — ...duome
nys rodo, kad dabartinio Gedi
mino pilies kalno aikštėje jau 
mūsų eros pirmojo dešimtmečio 
viduryje buvo sodybos. — ...13 
—14 amžiaus Vilnius buvo me
džio statinių miestas, plotu pri- 
lygęs kitiems dideliems to laiko 
Rytų Europos miestams”.

mai bus nuomojami iš Chicagos 
Lyric operos, kur tačiau vienti
so jų konmplekto taipgi nebuvo, 
o atranką reikėjo akylai pada
ryti patiems. Juos visus šiuo at
veju pasigaminti reikštų finan
sinę savižudybę.

Apšvietimo aparatūrą didžia 
dalimi taip pat teks nuomoti, 
nes salėje turima, nors ir ne
bloga, bet nepakankama.

Scenos spektaklių, repeti
cijų bei montažų metu tikruoju 
šeimininku ir tvarkytoju, ope
ros pakviestas, mielai sutiko 
būti jau ne sykį šitokį darbą 
pavyzdingai atlikęs Česlovas Ru 
kiuža, talkinamas Kazio Oželio 
ir Kazio Cijūnėlio. šitų trijų 
darbščių ir sumanių vyrų as
menyse randu daug pagalbos ir 
paspirties. Jų rankose ir vado
vybėje bus visas scenos apšvie
timas, efektai, dekoracijų ir už
kulisio tvarka. Jie tad ir bus 
absoliutūs spektaklio technikos 
šeimininkai. Esu patenkintas, 
turėdamas juos savo bendradar
bių tarpe, ir tikiu, jog visi at
liksime mums skirtus uždavi
nius ištvermingai iki galo.

— Kokie nauji jūsų kūrybi
niai užsimojimai?

— Sunku entuziastingai kal
bėti apie kūrybinius užsimoji
mus, kai gyvenimo realybėje 
jie slysta per pirštus. Savaitga
lio dailininku taip ir neišmokau 
būti, o savaitdieniai prabėga, be 
sirungiant už — kad ir nevisai 
prašmatnų — būvį.

V. K.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 We*t 68rd Street 
Vai.: kasdien 10—18 vai. Ir 7—0 v 
raSt, šeštadieniais- 10—1 vai. Trečia 
Ilerif uždaryta Ligoniai priimam* 
«isttaru*.

Ofiso telefonas: PR 8-822*
Res. telef. IVAlbrook 0-5070 

Rez. teJ 289-4688
DR. K. G. BALUKAS

4KUŠERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGENS OHIRURGUA 

8449 S. Pnlaski Boad (Cratrfon 
Medicsl Building) Tel. LU 8-6448

Priima ligonius pagal Susitarimų, 
lai neatsiliepia, skambinti HU 8-1221

Ofisas 8148 West OSrd Street 
Tel.: PROspeot 8-1717

DR. $. BIEŽIS
CHIRURGAS

aiandoO; Kasdien nuo 1 Iki I; tre 
čladlenlals uždaryta. Antradieniais Ii 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki t ra'

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOl 

2801 Wėm OSrd Street 
Kampas 83-čloe ir CaJlfornls 

VaL: kasdien nuo (—8 vai. vak. 
šeštad. 2-—4 vai.

trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar 
Ofise telef. 418-4049 

Rerid. U-L WAIbraok 5-8048

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

Te). 695-0588 — Elgin 
428 N. Liberty Street 
Konto 25, Elgin, Illinois

"ei. Ofh». H1 4-584*. res. *88-998?
PETER T. BRAZIS

'.YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
♦484 West 7l«t Street

vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
intr.. penktad. 1-5. treč. Ir (eit. tik 
■ahMaTna

raan HF 4-6758.

OR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2781 We*t Slst Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-» (eštadlanlala 10-1 p.p. 
UgopjaJ Priimami pagal guaUarim*.

i Pirmasis tos Vilniaus miesto 
| istorijos tomas apimsiąs apie 14 
1 šimtų metų, — to tomo antraš
tės žodžiais tariant, “nuo se
niausių laikų iki spalio revoliu
cijos”. Antrasis tomas, kuris 
dar tik rengiamas, būsiąs skir
tas pastarojo penkiasdešimtme
čio Vilniaus istorijai. Toks su
skirstymas rodo, kad autoriai

■ bus pasistengę ar privalėję “pri
siūti” prie Vilniaus miesto isto
rijos ir rusų bolševizmo isto
riją...

Abiejų tomų apimtis būsianti 
90 spaudos lankų, su iliustraci
jomis — beveik 800 puslapių.

(ELTA)

------------------------------------------------------- —

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
ketv. 2—6, 7—9 vai. Penkt. 2—5 Ir 
Šeštad. 10—2 vai.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. 68rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir “eon- 
taet linses”.

Vai.: 9:30—12:30 ir 1:30—3:30 
Kitom valandom susitarus. 

Uždaryta antra:), ir trečlad.
Af» 795-4477 Hm PR 8-8*88

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
•PECIAl.YKe — NERVU ir 

EMOOTNJtS LIGOS 
RAWFORI» MF.DICAL BUk

844* 8o. Pnlaakl Road 
Valandos pagal susltarim*

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 8-7800: Namu 925-7097 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p.

1 Išskyrus trečlad.len)

Be*. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija k moterų Hųos

6182 So. Kedzie Avė., WA 8-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001

Tel. 423-2660

DR. L RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvi.rtad. Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šešt. 8 v r. Iki 3 v. popiet.

Wko HE 4-1414. Hm. RE 1.8887
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ipecdalybč akušerija Ir moterų Ilgos 

2484 Weet 71*t Street 
(fi-es Ir CampbeU Ava. kampas) 

Vai. kasdien 1—» Ir 6—8 vai. vak 
šeštad. 11—1 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Oftao tel. PR 8-9290
Namų — rea. PRoopect 8-9081
OR. JANINA JAKAEVItlUS

GYDYTOJA nt CHIRURGE 
VAIKU IAGOS

2686 Weet 68rd Street 
rlrmad., antrad ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 Iki l v. Ir nuo t Iki 1 v. v 
šeštad nuo 1 Iki 4 vai

DR. ZIGMAS RUDAITIS
ŠPEC. ORTHOPEDIJOS U GOS 

2745 West 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.: pirmad., antrd., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kitu 
laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublie 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef. 776-2880

Rezid. telef. PR 9-6730
Of*. PB 6-6022 Rez. PB 6-6960

DR. E. JATULIS
jYdytojas ir Chirurgas 

Bendra praktika
2818 W. 71st Street

Jfleo vai. kasdien nuo 8 Iki » v. v,. 
trft nuo 2 iki 12 vai.: arba susi
tarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Foreet, III. 

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

Vizitai pagal susitarimą

Of*. PO 7-8000 Bet. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 Weat OSrd Street

Y ai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir « 
kl 8 vai. Trečlad. Ir šeštad uždaryte

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4355 W. 63rd Street 

Ofiso tel: RElnuice 5-4410
Rez. tel. GRoveliiU 8-0017

Valandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak • 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p p 
Ir vakarais pagal susitarimu.>fleo ir boto tel. OLympto 2-198:

DR. F. V. KAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Ooort Oieero

VaL kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad 
-r šeštad. tik susitarus.

Tel. — RElIance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 West 59th Street

VaL: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečlad 
uždaryta.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2-8 v. v., penktad. i 0-12 
v.-r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IK MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč. Ir 
penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8 
y. v.šeštad 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

TeJ. ofiso Ir buto OLympie 2-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

Of. tel. HE 4-2123, Namu GI 8-8195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

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

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIU nt VAIKU LIGŲ 
SPEdAIJSTf:

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestem Avemte 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki l vaL p. p., šeštad.
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 989-291*

Telefonas — GRovehfll 0-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NPECIALYHF: AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
2524 West 69th Street

Valandos: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-8845

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVI6IUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avė.
VaL, pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.: penkt. ir šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą,Ofiso tel. PR 8-7778; Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 West 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv., S—8 vai., 
antrad. ir penkt 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p, p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.
OflsO HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 Weet 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
VM. kaMIM »—11 ryto Ir 4—8 v. ♦.

SeStad. J V, t, — 2 r, 9. B.

Ofiso tel. 707-2141. Namų 038-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai. pirmad., antrad., penktad. 1—4
Ir 6—8 v. v. kefvirt. 6—8 v. vak. 

šeštadieniai* IŠ—2 vii. p. p.

t
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• 500 metų nuo Gutenbergo 
mirties. Iškilmingomis pamaldo
mis Šv. Kristoforo bažnyčioje 
Mainz’e, Vakarų Vokietijoje, 
šiomis dienomis buvo pradėti 
švęsti Jono Gutenbergo Metai. 
Kaip žinoma, šiemet sukanka 
500 metų nuo spaudos išradėjo 
Jono Gutenbergo mirties. Pir
masis jo atspausdintas veikalas 
buvo šventasis Raštas, šio ju
biliejaus proga Manz’e atidary
ta speciali paroda, vaizduojanti 
spaudos išradėjo gyvenimą ir 
veikalus.

Skelbkitūs “Drauge”.

v



NUFOTOGRAFAVO 2300 KRYŽIŲ
Dail. Adomas Varnas pasakoja apie keliones po Lietuvą

Lietuvių tautodailė — nuosta
būs lobynai. Daugelis ją tyrė, I 
bet vargu, ar kas galėtų prilyg
ti prof. Adomui Varnui, kuris 
1921—1926 metais pašventė 
penkių vasarų atostogas, berink 
damas tautosaką, fotografuo- Į 
damas, apybraižas darydamas. 
Iš viso padarė nuotraukas apie 
2,300 kryžių, apkeliaudamas ir 
Aukštaitiją, ir Žemaitiją, ir 
Suvalkiją ir besistengdamas už
fiksuoti bent žymiausius kry
žius.

Kodėl prof. A. Varnas taip 
susidomėjo lietuviškais kry
žiais? Paklaustas jis dabar pa
sakoja :

—Kryžiais buvau susidomė
jęs nuo 1905 metų. Bestudijuo
damas Krokuvoje, užtikau bib
liotekoje leidinį lenkų kalba 
apie lietuviškuosius kryžius, W. 
Szukiewiczio parašytą. Jis man 
padarė įspūdžio. Kai 1905 m. 
vasarą prieš pat revoliuciją su 
dail. P. Rimša ir A. Staneika iš
sirengėm į kelionę po Lietuvą, 
mano tikslas buvo daugiau pa
žinti kryžius. Staneika siekė pa
žinti tėviškės vaizdus, o P. Rim-

ša vyko iš užsienio svetimu pa
su, kad galėtų pasilikti tėviškė
je. Aš turėjau foto aparatą. Ta
da dar nebuvo filmų, o buvo 
naudojami stiklai. Ant kupros 
nešiausi 40 svarų krovinį: foto 
aparatą, stiklus nuotraukoms, 
aparato kojas, nešiausi ir da
žus bei įtaisus piešti. Šioje ke
lionėje padariau apie porą šim
tų nuotraukų kryžių, senų baž
nytėlių ir kitų vietovių. Taip pat 
padariau gal kokių 20 apybrai
žų kryžių ir bažnytėlių. Tada 
perėjom tarpą nuo Suvalkų iki 
Marijampolės, paskiau per Vil
kaviškį, Kudirkos Naumiestį, 
Šakius, Jurbarką, Nemunu nu
plaukėme į Tilžę, pėsti į Palan
gą (per sieną), pasiekėme Plun
gę, Telšius, Šiaulius, Joniškį, 
Panevėžį, Ukmergę ir Vilnių. 
Beveik visą laiką ėjome pėsti.

Marijampolėje žandarai norė
jo atimti foto aparatą. Įtarė, 
kad gal esame kokie agitatoriai 
— juk buvo priešrevoliucinis

Kryžius su dobilo formos ornamentais prie Seredžiaus Kryžius su augalinio pobūdžio ornamentais prie Joniškio 
Nuotraukos Ad. Varno

JUOZAS PRUNSKIS i laikas. Padarė kratą, nerado re
voliucinės medžiagos ir paleido.

Jurbarke buvo blogiau. Su- 
tiukdė mus ilgiau. Prikibo ar
šesnis žandaras. Teko lankytis

I pas porą viršininkų ir pagaliau 
paleido. Svarbiausia buvo priki
bę prie nuotraukų. Tie kryžiai, 
koplytėlės jiems atrodė įtarti
ni. Pagaliau įtikinome, kad tai 
buvo tik etnografiniai tyrinėji
mai. Manau, kad tokia išvyka, 
kaip mes padarėme, buvo viena 
iš pirmųjų lietuvių tarpe. Juk 
mes iš stambesnių centrų dar 
pasukdavome į įdomesnes apy
linkės mažesnes vietoves, kai
mus.

— Kodėl taip interesavotės 
kryžiais?

— Mačiau, kad tie mediniai 
kryžiai žūsta. Reikia juos gel
bėti bent nuotraukose, apybrai
žose. Pakeliui dar mus paveikė 
įvykis Jurbarke. Pasiteiravus 
ten apie kapines, buvo klebono 
paaiškinta, kad jose yra daug 
susenusių kryžių, kurie jau ne
besilaiko. Greitu laiku reikės 
kapines valyti. Tai dar paskati

no uoliau daryti nuotraukas. O 
Jurbarke buvo galima gauti 
stiklų nuotraukoms. Kai susi
darydavo daugiau nuotraukų, 
siųsdavau į Krokuvą paštu. Ten 
jas saugojo Angrabaitis.

Sugrįžęs iš kelionės į Kroku
vą, panaudodamas surinktą me
džiagą, skaičiau paskaitą lietu
vių studentų ir profesorių drau
gijoje “Rūta”, papasakodamas 
apie kryžius, koplytėles, namus, 
klėteles, gilindamasis į jų orna
mentiką.

— Kaip ryžotės Nepriklauso
mybės laikotarpyje pašvęsta net 
penkias vasaras lietuviški) kry
žių tyrimams?

— Mano emigracija ir Pir
mas pasaulinis karas buvo nu
traukęs kryžių nuotraukų rin
kimo darbą. Bet kai tik po Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo suradau laisvesnio laiko, vėl 
ėmiau šį užmojį tęsti, bet jau 
platesniu mastu. Apsišarvavau 
aparatu, į kurį galima buvo 
įsukti net septyni įvairūs objek
tyvai. Be to aparate buvo spe
cialus įrengimas: jo dugną su 
foto plokštele buvo galima pa
lenkti, kad fotografuojamas kry 
žius išeitų vienodas, nesusiau- 
rėtų perspektyvoje į viršų. Tu
rėjau plačiuosius objektyvus, 
kuriais buvo galima nuotraukas 
daryti iš arti, ir turėjau kokius 
tris tele-objektyvus, nuotrau
koms iš toli.

Vykdavau vienas. Sustodavau 
mieste kur viešbuty, paskiau 
vaikščiojau po apylinkes, dary
damas nuotraukas. Kartais su
sitardavau su ūkininku, kad 
arkliuku pavežiotų.

Lėšų susidariau iš savo san
taupų, daugiausia — honoraro 
už litų spausdinimą. Išleidau 
tam reikalui apie 15,000 litų. 
Nupirkau Fordo automobilį, ga
vau šoferį ir taip važinėdavome. 
Žiemos metu fotografuodavome 
Kauno apylinkėse. Paskutiny
sis mano šoferis Simonas Kie- 
liškaitis vieną dieną atnešė man 
parodyti savo nupieštus pa
veikslus. Paklausiau, kur išmo
ko piešti. Papasakojo, kad iš
moko prisižiūrėjęs, kaip aš tai 
darau. Dažų prisirinko iš mano 
išmestųjų, o teptukus pats pa
sidarė. Ir išėjo netaip jau blogi 
paveikslai. Pamačiau, kad tarp 
lietuvių esama tikrai gabių žmo
nių. šaltomis dienomis į savo 
forduką įsidėdavome žibalinę 
krosnelę pasišildyti. Tuo būdu 
ir žiemą galėjau nupiešti apie 
60 studijų su kryžiais ir kito
kių. Daugelis iš tų etiudų pate
ko j muziejų.

Apie 300 rinktinių kryžių

Albinas Baranauskas
CHORO DAINA

Mes nujaučiame dviratininkų lėtą 
Liūdesį, kurio turės užtekti kvepiančiam 
Lietui pas kapines. Mes žinome taipogi, kad, 
Kaip gruodžio penktadienį, medžiai prieš pat 
Nusileidžiant gilinasi pasmilkusion 
Rusvos spalvos esmėn, ir jiems 
Tada yra užmirštama visa kita.
Todėl ir mes šičia maldaujam, kad,
Nors dar gerokai nesukakus rudeniui,
Būtų leista mūsų visų mintims nuskristi 
Su vėju į pakalnę.

GIEDOJO VĖJAS

Po lietaus tamsoje plonai giedojo
Vėjas iš didelio svetimo
Krašto, j kurj be sustojimo iš
visų pusių gabenami debesiai.
Iš plonų ir liūdnų, labai gerai
Parašytų knygų byra sakuotos
Pifivenos žemyn tiesiai
Į grabą.

LAUKAI SU PIRŠTU

Laukai su pirštu burnoj stūkso pas 
Vartus: kieme auga žolė.
Blezdingos veizi viena akia nuo 
Kraigo: kieme auga žolė.
Medžio šakos įlenda ir išlenda, kaip 
Vagys, pro išbyrėjusį langą.
Kamaroje svirplio šermenys, žvirbliai 
Verkia ant slenksčio, durys ant žemės. 
Aukštai tarpu bičių liepa,
Koriais kvepiąs saulės pilnatis.

BŪDAVO TIK

Būdavo tik stogai, atidžiai tausojami
Ilgai nepasotinamai melancholijai. Ganėjo 
Trijų ar keturių langų pavasariop pas upę.
Kas tad buvo jisai? Kieno tas nakčia

pravažiuodavęs
Tylus saulėleidžio spalvos vežimas? Ąžuolo 
Lapų pilnoj aikštelėj dar po šiai dienai jie 
Bando praeidami atsiminti kažkieno brendimą.
Ir net po tiekos metų, vis dar gerai nesuprantant, 
Kai kuriems praeina noras kalbėti.
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nuotraukų padidinau ir nuve
žiau į tarptautinę pritaikomojo 
meno parodą Monzoje, Italijoje. 
Vėliau italų buvo išleistas spe
cialus albumas rinktinių paro
dos darbų “Opere Scelte”, kur 
buvo įdėtos ir mūsų liaudies kū
rinių nuotraukos: Šv. Jurgis, 
Rūpintojėlis, 10 statulėlių ir net 
18 lietuviškų kryžių. Ten po 
Italijos ir Vokietijos, lietuvių 
menui buvo skirta daugiausia 
vietos. Iš penkių spalvotų iliust
racijų, lietuvių meno buvo dvi: 
juostų ir priejuosčių.

Parodoje pats išbuvau porą 
mėnesių. Žmonės mūsų liaudies 
menu labai domėjosi. Parodos 
žiūrėdami, praslinko apie tre
jetas milijonų žmonių. Paroda 
buvo surengta pokario metu. 
Daugelis stebėjosi, kaip mes 
taip greit po sunkių karo metų 
galėjome tiek eksponatų suor
ganizuoti.

Paroda vyko vasaros karališ
koje rezidencijoje Monzoje, apie 
pusvalandį kelio nuo Milano. 
Lietuviai buvo gavę net 2 kam
bariu, o lenkai tik vieną. Jų va
dovybė stebėjosi, kaip mes su
gebėjome šito pasiekti.

Į tuodu kambariu galėjome 
sutalpinti 80 nuotraukų. O bu
vome atsigabenę 300. Todėl kas 
2—3 savaites eksponatus keis- 
davome. Talkino dar mūsų pa
siuntinybės tarnautojas italas 
Salvatore, kuris net ir periodi
nėje spaudoje rašė apie lietu
višką liaudies meną. Paroda 
buvo rengta Čiurlionio galeri
jos vardu.

Lietuvoje iš prof. A. Varno 
surinktų nuotraukų buvo suda
ryti du “Lietuvos kryžių” albu
mai, po 97 nuotraukas kiekvie
name. Albumų buvo sudaryta 
po 100 egzempliorių. Jie nebu
vo spausdinti, o foto studijoje

Trijų aukštų kryžius Tauragės kapinėse
Nuotr. Ad. Varno

JAU NEBETURIU

Jau nebeturiu po ranka to viso,
Kelias valandas trukusio reginio, nors, kalbant 
Lauke sutemus, dar jaučiamas burnoje jo skonis. 
Tarp meldų dar nevisai pabaigęs
Tirpti sniegas.
V ienas iš trijų kalnų yra tingi savaitė ir 
Lėtas, labai lėtas pasitenkinimas, kaip mąstant 
Apie vėją.

buvo padarytas atitinkamas 
.skaičius nuotraukų ir jos buvo 
sudėstytos į 200 albumo eg
zempliorių. Viršeliui iš lietuviš
kų kryžių ornamentų pats prof. 
Varnas sudarė piešinį, iš kurio 
buvo pagaminta vario klišė ir 
visiems albumams atspausdinta.

Monzos parodai nuotraukos 
(70x70 cm.), rėmai, stiklai bu
vo padaryti prof. Varno lėšo
mis, bet jis vis tiek mielai suti
ko, kad tai eitų Čiurlionio gale
rijos vardu.

Lietuvoje albumai buvo daro
mi dirbtuvėlėje Aleksote. Nelai
mei, pavasarį buvo potvynis, tą 
dirbtuvėlę apsėmė vanduo ir ne 
tik sugadino apie 10,000 lietu
viškų kryžių nuotraukų, bet dau 
gumą jų net nunešė tolyn “į 
jūrą”...

— Ką profesorius įdomaus 
randate mūsų kryžiuose?

ANKETA
J. SAVASIS

Dabar laikai visokių statistikų, anketų, 
apklausinėjimų. Visokie tyrimų biurai, vie
šosios opinijos tyrinėtojai laikrodžio tiks
lumu nustato, ką galvoja eilinis žmogus pai
niausias politikos, meno, mokslo, kultūros 
klausimais. Bet dažnai tokie tyrinėtojai tie
siog braunasi į pačią žmogaus širdį, į są
žinę, į jo privatų gyvenimą. O kai gauna 
nenuoširdžius, suktus, melagingus atsaky
mus, manosi suradę neginčijamą tiesą, vaiz
duojančią tikrąją dalykų padėtį.

Todėl, kai gaudavau kartais iš visokių 
anoniminių ar skambiais vardais pasivadi
nusių tyrimo institutų anketą, reikalaujan
čią, kad atskleisčiau ir savo nuomonę tuo 
ar kitu klausimu, mesdavau ją tiesiog į 
šiukšlių dėžę. Kam svarbu, ką aš manau, 
ką galvoju. Mano mintys yra mano nuosa
vybė, ir niekas negali manęs priversti pa
skelbti jas viešumai. Esu laisvas pilietis, 
niekam nesu skolingas, tad niekam nepriva
lau duoti jokios savo gyvenimo ar savojo 
galvojimo atskaitomybės.

Bet neseniai iš kažkokio Male-Female 
Role Research gavau anketą, kuria norima 
patirti, kas šeimoje turi sprendžiamąjį žo
dį: vyras, žmona ar abu kartu. Nežinau, 
iš kur tas Research gavo mano pavardę ir 
adresą, gana to, kad anketą man pasiuntė 
ir dar parašė, jog mano šeimą kažkas lai
ko pavyzdinga, tad tikisi įdomaus ir tiks
laus atsakymo. Reiškia, galiu tuo lemiamai 
apspręsti vyro ir žmonos atsakomybę šeimo
je.

Kadangi į šią anketą turi atsakyti ir 
žmona, tad ji ir perkalbėjo mane anketos 
nenumesti, o rimtai į ją atsakyti. Žinote, 
moterys domisi viskuo, kas keista, nauja, 
nepaprasta. Anketos įžangoje pasakyta, kad 
būtų geriausia, jei į klausimus atsakytume 
abu, pirma gerai pasitarę ir aptarę atsaky
mus. Bet jei nuomonės išsiskirtų, tada kiek
vienas prašomas pareikšti savo nuomonę at
skirai, visai nepriklausomai nuo antros 
pusės.

Ir taip vieną savaitgalio vakarą, po ge
ros vakarienės, patogiai su žmona susėdę į 
minkštasuolį, pradėjome skaityti anketos 
klausimus.

Į pirmąjį — kas šeimoje daro sprendi
mus: vyras, žmona, abu? — greitai sutarė
me ir atsakėme: abu.

Ne taip jau sunku buvo sutarti dėl an
trojo klausimo: kuriuos sprendimus šeimo
je daro žmona, kuriuos vyras? Įrašiau:vi- 
sus smulkius reikalus sprendžia žmona, 
pvz. jai priklauso naujo namo ar automo
bilio pirkimas, vyrui darbo, o vaikams mo
kyklos parinkimas, naujų kailinių sau pir
kimas, vyro kaklaraiščio spalva ir kiti pa
našūs dalykai. O vyras daro sprendimus vi
sais svarbiausiais klausimais, pvz. trauktis 
ar nesitraukti amerikiečiams iš Vietnamo, 
mesti ar nemesti atominę bombą ant Kini
jos, rinkti ar nerinkti prezidentu Johnsoną 
sekančiai kadencijai, priimti ar nepriimti 
Angliją į Europos Bendruomenę, vykti ar 
nevykti popiežiui į Maskvą ir pan.

Kai įrašiau į šį klausimą atsakymą, 
žmona nepratarė nė žodžio: su viskuo suti
ko. Taigi atsakymas išėjo bendras.

Bet reikalas pradėjo komplikuotis, kai 
priėjome prie sekančio klausimo: katras 
nusprendžia, kada jau yra atėjęs laikas tu
rėti kūdikį? Kaip tik neseniai buvo gimęs 
mūsų mažasis Jonukas. Žmona “bažinosi”,

kad šiuo reikalu ji visai nebuvo atsiklaus
ta. O aš galiu prisiekti, kad ir ji niekad 
nesiklausė mano nuomonės — gimdyti, ar 
negimdyti. Ilgai čia ginčijomės, kol paga
liau sutarėme, kad tokiu svarbiu klausimu 
sprendimą gali padaryti tik aukštesnis au
toritetas — pats Dievas. Bet galėjo būti 
dar ir kita galimybė: galėjo sprendimą pa
daryti ir pats Jonukas, užsimanęs ateiti į 
šį pasaulį pasižvalgyti, visai nelaukdamas 
sprendimo tėvų, kurie šiais laikais nieko ne
nusimano apie vaikus.

Sukritome ir prie sekančio klausimo: 
katras šeimoje disponuoja gautomis pinigi
nėmis dovanomis? Čia žmona šnairai į ma
ne pasižiūrėjo ir paklausė:

— Norėčiau žinoti, kur padėjai tuos 50 
dolerių, kuriuos teta atsiuntė šventėms?

— Bet teta juos atsiuntė tau asmeniš
kai, — paaiškinau.

— Taip, man, bet aš tada padaviau juos 
tau, kad pasaugotum. Kur padėjai?

Matote, kaip moterys moka išvengti tie
sioginio atsakymo. Jos paprastai į klausi
mą atsako kitu klausimu.

— Neišsisukinėk! — atkirto žmona. — 
Tu man skolingas 50 dolerių.

— Aš esu skolingas 50 dolerių mud
viem abiem. Bet tuo atveju, jei surasčiau 
tą skolą, katras iš mudviejų spręstume, kaip 
ją sunaudoti?

Nors dar ilgai kalbėjome, ginčijomės šia 
tema, tačiau bendro sprendimo nesurado
me. Žmona tvirtino, kad jokio sprendimo 
negalima daryti, kol ji rankose neturi tų 
50 dolerių; o aš savo širdyje galvojau, kad 
turėdamas kišeniuje lyg iš dangaus nukri
tusius pinigus, būčiau paskutinis kvailys, jei 
atiduočiau juos žmonai, iš kurios rankų pi
nigas taip greitai išslysta naujoms skrybė
laitėms ar pirštinaitėms.

Sustojome ir prie kito, gana intymaus 
klausimo: katras turi didesnės įtakos mo
terystės santykių sferoje? Žmona, vietoj at
sakyti, vėl klausia:

— Ką reiškia didesnė įtaka šioje sfero
je?

— Matai, jei aš būčiau kaip Tarzanas, 
kuris miške laipioja po medžius, be abejo
nės, aš turėčiau didesnės įtakos... Psicholo
gijos mokslas sako, kad šioje srityje yra 
daug asmens pasąmonės slaptų kampelių...

— Baik tu su ta savo psichologija ir 
pasąmone! O aš tau pasakysiu, kad mūsų 
moterystės gyvenime nei tu, nei aš neturė
jome jokios įtakos šioje sferoje. Tai sfera, 
kur viskas buvo apspręsta dar vaikystės 
amžiuje, žiūrint to, kaip tėvai mus auklė
jo, kaip mylėjo, ko mokė, ką nutylėjo. Ta
da jau buvo išspręsti šie klausimai.

Tik dabar pastebėjau, kad mano žmo
na yra išstudijavus ne tik Freudą, bet ir 
moderniuosius rašytojus, dėsčiusius tuos 
klausimus. Prieš tokį autoritetą aš turėjau 
nutilti. Bet anketos klausimas taip ir liko 
neatsakytas.

Juo toliau, tuo klausimai atrodė paines
ni, ir ieškant į juos tinkamų atsakymų, kil
davo problemos, apie kurias pirmiau su žmo
na niekad nė nekalbėdavom ir dėl kurių ne- 
siginčydavom. O dabar visa tai benagrinė- 
jant ir besprendžiant, ėmė grasyti pavojus 
net šeimos saugumui bei ramybei. Pvz. toks 
klausimas: ar žmona, turinti gerą darbą, ne
jaučia sąžinės priekaištų, negalėdama pil
nai pasišvęsti vaikams ir vyrui? Čia žmona 
trumpai drūtai pareiškė:

— Žinoma, kad jaučiu stiprius sąžinės 
priekaištus.

— Tu taip sakai dėl to, kad dabar yra 
mada raginti moteris mesti darbą ir grįž
ti į šeimos židinį. Būtų daug geriau, jei bū
tum atsakius, kokie sąžinės priekaištai ta

ve kankino pernai, kai neturėjai darbo ir be
veik n ekad nebūdavai namieje...

Pastebėjau dar ir naują dalyką, kad žmo
na griebiasi kitos taktikos: kai tik klau
simas yra opus ir ji neranda jam tinkamo 
atsakymo, tuoj man po nosim pakiša kitą 
klausimą. O jis toks (čia jau tik vyrui): 
jei jūsų žmonai būtų pasiūlytas didesnės vi
suomeninės ir socialinės svarbos darbas, ne
gu jūsiškis, ir dar daug geriau apmokamas, 
kokia būtų jūsų reakcija?

Aš čia jau nelaukiau žmonos nuomonės 
ir ėmiau rašyti atsakymą:

— Mūsų šeimoje šis klausimas yra vi
siškai neįmanomas, nes žmona... (čia pra
leidau, ką norėjau pasakyti). Tačiau, jei tai 
įvyktų, tai aš būčiau tikrai kilniaširdis, be 
jokio pavydo šešėlio ir palinkėčiau savo žmo
nai gero pasisekimo: Brangioji, matau, kad 
padėtis radikaliai pasikeitė. Šioje naujoje si
tuacijoje visiškai keičiasi ir vyro bei žmo
nos santykiai, vieno nuo antro priklauso
mybė. Todėl aš esu priverstas peržiūrėti ir 
persvarstyti mano rolę šeimoje. Prašau duo
ti man psicho-seksualinės ramybės, kad ga
lėčiau ramiai apsvarstyti susidariusią padė
tį šeimoje...

— Baik, nekvailiojęs, — nutraukė žmo
na, iki šiol atidžiai sekusi, ką aš rašiau. — 
Koks filmas eina šį vakarą kine?

Nuėjome tą vakarą į kiną, kur buvo 
rodoma “Du gatvėje”. O kai išėjome iš ki
no, abu ir vienbalsiai nusprendėme, kad fil
mas buvo baisus, nevertas sugaišto laiko.

O anketa taip ir nebaigta atsakyti, nes 
iki šiol dar nesutarėme, katras mudviejų pa
darėme tą vakarą sprendimą eiti į kiną.

Pasekant J. Crosby.



TAUTINU ŠOKIU ŠVENTES 
BOKŠTUI KYLANT

J. VAICICMEN ft

Tu žengi viršum visų viršūnių.
J. Aistis

Iš pranešimų spaudoje žino
me, kad tautinių šokių šventės 
rengimas vyksta, kad ji turi bū
ti vieninga, ryžtinga, visomis 
dalimis lietuviška, darni, lygiai 
visiems suprantamas, plastiniu 
vaizdu tariamas tautinės dva
sios degantis žodis. Tai bus sti
lingas lietuviškas pastatas, ski- 
riąsia nuo kitų tautų tolygaus 
pastato, tačiau suprantamas ir 
svetimtaučiams.

Kas penkeri metai nėra per 
dažnas tokios tautinės kūry
bos dideliu darbu sunešimas į 
vieną paveikslą, lyg bičių per
dirbtų žiedų sulčių į vieną me
daus korį. Nebūtų per dažnas 
ir beprasmis, nors būtų tik pa
prasta demonstracija, kaip Pa
vergtųjų Tautų savaitė ar pana
šiai.

Nereikia, bijoti, kaip dabar 
išgirstama balsų, ar tos tauti
nės demonstracijos, maršai ne 
per tuščiai skamba, ar jų iš vi
so ne perdaug? Ar jie neužtvin- 
dys laukus ir neprigirdys atski
rų asmenų kūrybos pasėlius, ar
ba juos sudygusius nenustelbs.

Kas plačiau apžvelgia mūsų 
darbo plotus, neturėtų būti kaip 
maži vaikai, paduoti į kairiąją 
ranką žaisliuką, išmeta laikytą
jį dešinėje. Menininkų klubai, 
atskiri menininkai rengdavo, 
rengia ir rengs savo kūrybos 
parodas, knygų pristatymus ir 
kita ne penkiametiniais tarpais, 
bet daug dažniau. Surengia ir 
absurdo vaidinimus. Kultūros 
kongreso metu pastatyta ma
dinga opera. Ir kas drįstų kal
tinti, kad tpp pastotas kelias 
sutelktinės tautinės kūrybos de
monstracijai.

Tauta nėra menininkų klu
bas, nei rašytojų draugija, nei 
ideologinė organizacija, nei pro
fesija, o tauta. Todėl tautinių 
šokių šventė, turėdama vieną 
aukščiausiąjį tikslą, lietuvišku
mą, nenori ir negali būti kurios 
nors grupės, partijos, vieneto 
išskiriamasis tiltelis, ar kam 
nors pasilypėti suolelis. Bet ši 
šventė yra lyg liaudies universi
tetas, kalbąs už stiprybę ar silp
nybę tautos, už stiprybę po ke
liolikos metų jame be atvangos 
dirbančių lektorių, papildančių 
šokėjų būrelius mūsų gyvuoju 
jaunimu. O tas jaunimas irgi 
ruošiasi profesijai, duonpelnei 
tarnybai, ar jau dirba svetur, 
bet ištenka laiko dažnoms šokių 
pamokoms. Jis ateina iš gelmė
je gal ne visai aiškaus tautos 
balso paimti tai, ką jam moky
tojas duos. O šventėje šoka to
kius šokius, kokius parenka vy
resnieji ir šoka taip, kaip išmo
ko mokytojai.

Nei mokytojai, nei mokiniai 
“už sugaištą laiką’’ jokio pini
ginio atlyginimo ne tik neima, 
bet dar prideda, taisydamiesi, 
palyginus, brangius tautinius 
drabužius ir kitaip. Neuždirban
tieji iš tėvų kišenės. Neima nė 
rengėjai.

Tautinių šokių šventėms įvyk

DAUG KAS JAU RUOŠIASI APLANKYTI ŠIĄ VASARA 
SAVO GIMINAIČIUS LIETUVOJE

Jei ir Jūs turite Lietuvoje gimi
nių, Jus, po daugelio nesimaty
mo metų, taip pat turite galimy
bę dar šią vasarą pasimatyti su 
jais savo Tėvynėje.
Gordon Travel Service, 220 
South State Street, Chicago, pa
ruošė šiai vasarai šeimų lanky
tojams net penketą specialių 
grupinių kelionių j Lietuvą. Gru
pių išvykimas lėktuvais iš Chi
cago numatytas gegužės 30 d., 
birželio 4 d., liepos 10 d. ir rug- 
piūčio 1 ir 26 d.d.
Numatyta, kad kiekvienos gru
pės dalyviai išbus Vilniuje ir 
Druskininkuose viso apie 2 sa
vaites ir turės pakankamai laiko

dyti nereikėjo ruošti balių, rink
liavų ar skirti lėšų iš kitų iždų. 
Jos, būdamos tiesiog tautos at
stovės, kaip tauta, mažiausiai 
gaudama, daugiausia duoda, iš
silaiko pačios iš savęs: apsimo
ka visas išlaidas, šokių kursus 
ir dar palieka kitiems reikalams, 
nelyginant mokestį ar solidaru
mo įnašą už savo vardą.

Užtai visiškai tikslu ir supran 
tama, kad tokią šventę rengia 
Lietuvių Bendruomenė. Ji, ne
būdama tautoje atskira organi
zacija, bet pati tauta (ar jos 
viso sąstato dalis), vis tiek kaip 
plačiai ir retai sukrėtimo iš
sklaidyta, nepabrėžia išimtinai 
jokios kitos ideologijos, kaip tik 
tautinę. Tauta, būdama valsty
bės toji sudedamoji dalis, be 
kuriųs valstybė ne tik neįmano
ma, bet ir nereikalinga, yra pla
tesnė už bet kokią draugiją — 
frontą, sąjungą, susivienijimą, 
postą, kariuomenės pulką, klu
bą... ir už visa sudėjus kartu. 
Tauta išreiškia daugiau, negu 
visas kartu sudėjus organizaci
jas. Visiems aišku, kad tautoje 
organizacijų yra, bet ne visada 
tikra, ar kurioje nors organiza
cijoje yra gyva tauta, ar ji, or
ganizacija, mirusios tautos lie
kana, ar net pati savo tautai 
mirusi. Organizacijų nors būtų 
daugiausia, jos visos tautos 

, apimties ir viso gyvojo turinio 
dar neišreiškia.

Draugijos gali būti ar nebūti, 
užsidaryti, kurtis naujos, keis
tis, pasivadinti pagal reikalą ki
tais vardais^ net viena kitai 
prieštarauti, nuo tautos nutolti, 
savo likučiais sutapti su kito
mis, tapti visai nereikalingomis. 
Būna ir dabar yra tokių draugi
jų, kurių šventės iškilmėse, be 
jų vėliavų, tautinės vėliavos ne
matai. Organizacijos su savo 
vėliavomis pirmiausia lygiuoja
si tarp savęs.

šiaip draugijoms, sambūriams 
leidžiama veikti ir kietos tvar
kos “struktūros”, “despotizmo”, 
valstybėse. Tautai su savo ženk
lais leidžiama reikštis tik lais
vuose kraštuose.

Gyvos tautos pačios nuo sa
vęs nutolti negali. Jos nekeičia 
vardų ir grumiasi visomis jėgo
mis dėl sava kuo ilgiausio, neap
rėžto išlikimo ir savito gyveni
mo laisvės. Tautos nėra atsitik
tinumas įvykdyti kokiam laiko 
padiktuotam atskiram uždavi
niui. Tautos būsena — nuolati
nis gyvenimas, atėjęs iš toli, 
dažnai iš neatmenamos praei
ties, pragyvenąs visas draugi
jas, sutinkąs naujas, pragyve
nąs ir savo pačios išrinktas vy
riausybes ir jų krizes. Gyvi tau
tiečiai savo tautos vėliavos nie
kados nenuleidžia. Ped tautų 
šventes viešai keliamos tautinės 
vėliavos, bet ne draugijų. Tau
tos lygiuojasi tarp savęs viena 
su kita. Vienos tautos išsidali- 
nimas tarp kitų, netekimas sa
vo turinio, išorinis supanašėji
mas “asimiliacija” vadinama 
nutautėjimu. Nusitrynusi tauta 
atskirai būti nereikalinga. Jos 
buvęs “tautietis” pasidaro ar
ba kitos tautos tautietis, ar tik

pasimatymui ir bendravimui su 
jų giminaičiais bei draugais ir 
pažįstamais. Kaip labai plačiai 
yra žinoma, Druskininkai yra 
Lietuvos puikiausia vasarvietė 
ir gydykla ir yra tik 90 mylių 
atstume nuo Vilniaus.
Gordon Travel Service jau yra 
suruošusi keletos metų laikotar
pyje nemaža grupinių kelionių į 
Lietuvą ir gerai žinoma lietuvių 
tarpe dėl gero kelionių paruoši
mo ir patikimo patarnavimo. 
Jei norite gauti daugiau žinių, 
aplankykite mūsų įstaigą, esan
čią 19-ame aukšte, 220 South 
State St., Chicago, arba skamb. 
telef. WE 9-6362. (pr.)

Suktinis Nuotr.P.Karpavičiaus

žmogus, kuriam arba vis tiek 
kur gyventi, arba jis renkasi, 
kur jam geriau... Ne vyriausy
bės krizė reiškia tautos mirtį, 
bet tautos krizė.

Liętuvių Bendruomenė eina 
su savo tautos vėliava, lygiuo- 
damosi čia su kitomis tautomis. 
Tautinių šokių šventėms ruoš
ti ikšioliniai komitetai ėjo su 
tautinėmis vėliavomis, tą va
landą išlyginančiomis visus pa
saulėžiūrinius skirtumus, pa
brėžiančiomis tik tautinę aki
mirką. Svarbu, kad ir mūsų čia 
augančio jaunimo regimoje at
mintyje atsinaujintų tautinės 
vėliavos vaizdas, užtrinamas 
kasdieninio gyvenimo. Ne ma
žiau svarbu, šiuo atveju, kad 
ir ateinančius svetimtaučius ap
stotų tautinių vėliavų miškas, 
ir jie būtų pagauti vėliavų kal
bos, išreiškiančios mūsų sieki
mą atsikovoti savo vėliavai at

Atmintinas kiklikas ar cimborija įgraviruota pri
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms M’sijoms ar bet kuriam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas. kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu

rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui.

GYVAS PRISIMINIMAS

MEMORIAL CENTER
2848 W. CERMAK ROAD

CHICAGO, ILLINOIS 60623 
ARKA CODE 312 247-2425

H I G H R A T E S

4.75 5.25%
per annum 

on regular savings
per annum

on investment bonus
Savings Insured to $15,000.00

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

J 4

1i■

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį !

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC. i

MARęUETTE PK., 62 N S. Western , PR 8-5875 
Vedėjas — J- LIEPOMS

1
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 /ai Kibu. . 

dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro 

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

\ Z

NUFOTOGRAFAVO 2,300 
KRYŽIŲ

• Atkelta iš 3 psl.)
— Jie įdomūs, kad jie riša lie

tuvių senovės tikėjimą su da
barties katalikiškuoju. Kryžių 
užbaigose randami saulės, mė
nulio, žvaigždžių, žalčių, stili
zuotų gėlių, augalų, geometri
nių figūrų ir kiti ornamentai 
nebus kilę iš krikščionybės. Tai 
bus gamtos stebėjimo padari- 

! nys, senovės lietuvių religijos 
. liekanos. Šitokių ornamentų ne
užtinkame kitų krikščioniškų 
tautų kryžiuose: lenkų, slova
kų, bavarų, prancūzų. Pakarto
jimo kitose katalikiškose tau
tose paprastai neužtinkama.

I Aš manau, kad mūsų kryžiai,
i

skirą stiebą prie Jungtinių Tau
tų pastato ir visur kitur.

Tad ir šiemetinis Tautinių šo
kių šventei ruošti komitetas lai
kysis, anot kan. Daukšos, to 
paties vienybės ryšio principo. 
O visi rengėjai bus atsakingi už 
parengimą, tiesiog tautai.

Amerikos Lietuvių Taryba 
(ir panašiai kitos atskiros drau
gijos, sąjungos) būdama orga
nizacija, sudaryta grupių ar par 
tijų pagrindais laikinam užda
viniui vykdyti, kol bus atstaty
ta Lietuvos nepriklausomybė, 
kviesdamosi į savo minėjimus 
ir grupių atstovus su ženklais, 
elgiasi kaip jai pagal savo cha
rakterį tihkžį^įr reikia. Ir čia 
mūsų tautinė?''•vėliava ėina ša
lia krašto vėliavos. Bet po aka
deminės politinės dalies organi
zacijų ir visos vėliavos išneša
mos.

Kodėl iš viso apie tai rašau, 
-------------------r---------------------

kodėl lyg peršu visiems žinomą 
dalyką, kad Tautinė šokių šven
tė ir šiais metais vyks tautinių 
vėliavų, kaip dabar sakoma, 
ženkle (ar tai kam patinka ar 
nepatinka), gal truputį paaiškės 
kiek vėliau. O visai turėtų pa
aiškėti šiems Laisvės kovos me
tams baigiantis.

Tuo piršimu anaiptol nepa
neigiamos tautoje ne tik tauti- 

| nių organizacijų ar pasaulėžiū
rinių grupių su jų siekių ženk
lais. vėliavos, bet ir tautai tik 
lojalios, bent prieš nekovojan-
čios...

TURTAS 90 MILIJONŲ

/safety\ 
OF VOUR 

INVESTMENT

«». and Loan Association
John l’akel, Sr„ Presldent and 

Clialrman ot the Board

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo Šešių mene* 
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site SV4°/o. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštu sąskaitos yra 
apdraustos F.S.L.I.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE. 
DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn

6245 S0. VVESTERN AVĖ. 
TEL. GRovehilI 6-7575

šalia dainų ir kitos folkloristinės 
medžiagos, yra ypatingos svar
bos mūsų liaudies menas. Jų 
buvo tūkstančių tūkstančiai. 
Gaila, kad jie nebuvo visi nu
fotografuoti, išsaugoti.

Lietuviai tūkstančius metų 
gyveno giriose, vieni iš anks
čiausiai pasidarę sėsliais, labai 
prisirišusiais prie gamtos, kas 
atsispindi ir mūsų kryžiuose.

Iš kitos pusės kryžiai mums 
įdomūs ir svarbūs ir kaip kata
likiškojo mūsų liaudies meno 
pavyzdžiai, su ornamentais, su
darytais iš kryželių, monstran
cijų ir panašiai.

Prof. A. Varnas ir dabar yra 
labai susidomėjęs lietuviškais 
kryžiais, renka medžiagą ir ruo
šia monografiją apie juos. Turi 
daug nuotraukų, atsirado me
cenatų knygai išleisti ir yra vil
ties, kad gal apie 1969 metų 
pabaigą šio leidinio susilauksi
me. Tais 1969 m. bus prof. Ad. 
Varno 90 m. amžiaus ir 50 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktis, 
ką mūsų dailininkas ir nori at
žymėti nauju leidiniu apie lie
tuviškus kryžius.

Gausios prof. Varno padary
tos lietuviškų kryžių nuotrau
kos ir jų negatyvai (filmai ir 
stiklai) buvo sudėti į dėžutes.

Vieną dėžutę prof. Varnas 1944 
m. pavasarį nuvežė į Mokslo 
akademijos patalpas ir paliko 
ten P. Vaičiūno globoje.

Kitos dėžutės, Varnams iš
vykstant į tremtį, pasiliko na
mie, Telšių g-vė Nr. 1, bt. 1, 
Kaune. Koks šių dėžučių liki
mas, prof. Varnui nežinoma.

Dabar Chicagoje prof. Var
nas turi vieną Lietuvių kryžių 
albumo egzempliorių, kurį prof. 
Varnui Ravensburgo stovyklo
je padovanojo kapucinas tėvas 
Aimanas, taip pat pabėgėlis. Jis 
albumą buvo gavęs dovanų ir, 
bėgdamas nuo okupantų bolše
vikų, buvo paėmęs su savimi. 
Patyręs, kad prof. Varnas nei 
vieno egzemplioriaus nebeturi, 
įteikė, tardamas, kad “Jums bus 
reikalingesnis”.

Pažymėtina, kad 1928 m., 
švenčiant nepriklausomybės de
šimtmetį, gen. Nagevičiaus va
dovaujamo Karo muziejaus pa
skatinimu, Lietuvoje buvo su
judinti gyventoįai statyti pa
minklinius kryžius. Prof. Var
nas 18-kai rajonų sudarė po du 
kryžių projektu k'ekvienam ra
jonui. Ir taip Lietuvoje buvo 
pastatyta daugiau negu 1,000 
nauju kryžių. Buvo sutarta su 
Žemės ūkio ministerija, kad 
tiems kryžiams miškuose bus 
nemokamai duodama medžiaga 
— daugiausia ąžuolai. Ūkininkai 
juos gavo iš anksto, džiovino 
daugiau metus laiko, o paskiau 
statė kryžius.



, Nuotrauka Kastyčio Izoka'č'o

Kataliko humanisto tragizmas (3)

KŪRYBINGA PROCESIJA 
DIEVO LINK

K. ŠILINIS

Katalikas humanistas, nusi
leidęs į pačias gijusias gamtos 
gelmes, turi tarsįh&ras iš jūrų 
gelmės vėl iškilti į paviršių ir 
gamtą iškelti su. savimi į jos 
tikslą —• antgamtę.

Kas gi yra ahtgamtė katali
kiškąja prasme ? Tatai nėra nie
ko sensacingo, nieko, kas ža
dintų žmogaus smalsumą, kaip 
kad dažnai atgamtybė yra su
prantama. Katalikiškas huma
nistas tiki j skaistykloje ken
čiančias sielas, bet netiki j spi
ritizmo reiškinius; jis tiki j pra
našystes ir stebuklus, bet netiki 
į okultinius fenomenus. Jis kri
tiškas viskam tam, kas vien tik 
žadina smalsumą. Jis tiki j kū
no iš numirusių prisikėlimą, bet 
netiki j astralinius kūnus; to
kios “antgamtybės” jisai nepri
pažįsta. Religiniai dalykai prieš 
profaninius, anas gyvenimas 
prieš šįjį, dieviškumas prieš 
žmogiškumą — štai kas yra 
kataliko humanisto antgamtė!

Religiniai dalykai prieš 
pasaulietiškus

Jau sakėm, kad visa, kas yra 
tarp savęs susiję, turėtų būti pro 
cesija j Dievą. Bet toji jungtis, 
kuri visas realybės sritis tarp

savęs rištų, nėra dar baigta; 
Dievas jos neužbaigė, tą darbą 
jis paliko mums. Turėtų būti 
darnesnis bendravimas valsty
bės su Bažnyčia, mokyklos su 
tikėjimu, pasaulinių, dalykų su 
religiniais. Tatai ir yra pats 
sunkiausias užmojis tų atskirų 
sričių nepalikti palaidų, bet 
taipgi nepanaikinti ir jų skir
tingybių bei ypatumų; nesu
darkyti jų savitų dėsnių, bet 
taip pat juos ir sujungti.

Arba vėl paimkim šio ir bu
simojo gyvenimo priešingybę. 
Šitoji buitis neturi atbaigtos 
prasmės, ji turi praeiti, turi įsi
lieti į aną busimąjį gyvenimą. 
Taigi, pro šį gyvenimą turim 
praeiti, bet mes neturim jo nie
kinti. Šiąją buitį mes turim pri
imti, bet neturim duotis jos su- 
pančiojami. Bet kas gi gali dar
niai sujungti gilų tikėjimą į aną 
gyvenimą su džiugesio kupina 
meile šiai žemei? Kas vienu me
tu gali mylėti ir žvaigždes, ir 
gatvės dulkes? Kas visa tai gali 
suderinti, nenukrypdamas į 
vienašališkumą?

Pagaliau, dieviškumo ir žmo
giškumo priešingybė. Esame 
pasakę, jog krikščionybė yra 
Dievo darbas, Dievo įsruveni- 
mas į sielą. Bet iš kitos pusės

tasai įsruvenimas reikalauja 
sielos, reikalauja prigimties, ex 
opere operato yra reikalingas 
ex opere operantis.

Mes turim kurti, tartum tu
rėtume' ruošti kelius Dievui, mes 
turime nukasti kalnus ir užly
ginti slėnius. Kas įmanys visa 
tai taip sujungti, tartum visa 
tai būtų vien tik mūsų reikalas 
ir kartu tarsi tebūtų vien tik 
Dievo reikalas?

Kova dėl pusiausvyros tarp 
gamtos ir angamtės

Visa tatai ir yra didžioji žmo 
gaus kova dėl pusiausvyros 
tarp gamtos ir antgamtės. Teo
rijoje ir tikėjime tasai išlygini- 1 
mas po ilgų kovų yra atrastas. į 
Gimtosios nuodėmės teorija ga- ! 
Ii būti pavyzdys, rodąs, kaip 
dogma gali evoliucionuoti į vis 
didesnį aiškumą. Pačioje pia- 
džioje mokslas apie gimtąją 
nuodėmę buvo persunktas pir
mųjų krikščionių pasibaisėjimo 
jusliniu gyvenimu bei žmogaus 
juslinio gyvenimo demonišku
mu. Bet tasai pasibaisėjimas ne
turėjo eiti tiek toli, kad jusli
nis gyvenimas būtų imtas nie
kinti, kad Dievo kūrinys būtų 
imtas laikyti gėdingu. Dėl to 
gimtosios nuodėmės teorija tu
rėjo pereiti ilgą aiškėjimo kelią, 
kol ji buvo suformuluota tokia, 
kokią mes ją šiandien žinom 
esant: visa, ką Dievas sutvėrė, 
yra gera. Jeigu vis dėlto atsi
randa nesandora, tai dėl to kal
ta yra valia.

Sintezė tikėjime
Ir tikėjime rasta sintezė. Ži

noma, jog visa, kas yra, sudaro 
vieną visumą. Bet praktikoje i.. 
Airių rašytojas Sheehanas vie
name iš savo romanų yra pa
vaizdavęs, kaip Bažnyčia kovo
jo visais laikais. Jaunas kon
vertitas, aistringai pamėgęs 
graikų filosofiją ir poeziją, sa
ko savo bičiuliui;

“Tėve, argi aš turėsiu visiems 
laikams atsižadėti savo aistrin
gos meilės graikams ir veržimo
si i keliaujančiuosius modernio

uiiiiiiiiiimir.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimiimiiimiiiii

Mes mokame

peraiurant

ant visų taupymo 

certifikatų

MIDLBHD
SAVINGSMidland SAVINgsI

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
August Saldukas

Chairman of the Board
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sios filosofijos žvaigždynus?1' i
J tai jo draugas kunigas at- !

sako:
“Tai yra klausimas, kurį Baž

nyčia judina nuo pat pradžios. 
Šv. Paulius jį pusiau išsprendė, 
jis pats cituoja pagoniškuosius 
peetus. Kartagina ir Aleksand
rija šituo atžvilgiu buvo diamet- 
riškai priešingos. Tertulijonui 
Sokratas buvo “Atikos kvailys”
(Atiką vienas iš 8 senovės Grai
kijos kraštų), o Aristotelis —-

“pasigailėtina žmogysta”, gi 
Klemensas apie Platoną kalbė
jo kaip apie “taurų, kone įkvėp
tą žmogų”. Pirmasis tikėjo, jog 
visa graikų filosofija paeinanti , 
nuo velnio, pastarajam gi atro- Į 
dė, kad joje glūli pagrindinės 
krikščionybės tiesos. Jeronimą 
viename regėjime angelas su
draudė, nes jis buvo didelis Ci
cerono gerbėjas; Augusttnas gi 
jautė didžiausią sunkumą scfis-

^Nukelta i 6 psl.)

Tik per Angliją..... Pigiau, greičiau, geriau, ra- I 
(ima pasiusti dovanu siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį do
vanų siuntinėli sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Žemiau siūlome 
du specialiai paruoštus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.

Vasar'nis 1968.1.
Gėlėtoj nepermatomo, storo nailono medžiaga dėl 4 suknelių. 3’/2 
jardo vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos.
3l/2 jardo, vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 tere- | 
lyno bliuskutė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vyriškų arba 
moteriškų geriausios rūlies nailoninių kojinų.

075-00

Vasarinis 1968.2.
Pavasarniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga. 3lĄ jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos, stora nepermatomo Į 
na lono medž'aga dėl dviejų suknelių. 1 šilkinė skarele, 1 vyriški ! 
nailoniniai labai geros rūšies marškiniai, 1 sv. šokolodlnių sal
dainių, vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis.

07500
Taip pat. į betkurį siuntinį galima dadėti žemiau išvardintus 

dalykus1, kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė 
skarelė. $4.00, nailoninis itališkas lietpaltis $10.00.. vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00., nailoniniai marškiniai vyriški $7.00 <
Vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES, LTD.
( Z . JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TELEF. — SNO 8734.

Su malonumu priimame ir užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasrenka iš kainoraščio arba užsako kas Jam patinka. Taip pat. 

i persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius.
Mūsų sąskaitos duoda teisę j Income Tax sumažinimą, jei 

siuntiniai yra s unėiami šeimai.
—......... ............. ,, 

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme 
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skuby patarnavimą, kaip ir mūšy pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsy atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai 1 rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800

lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas
VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 

NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Itdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. Ir šventad nuo 1:00 vai popiet

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street
• Skanūs valgiai 

• Geras patarnavimas 
• Puiki atmosfera

(63rd & Artesian)

PIETOS 

S 1.65 IR $2.25

JOKIO LAUKIMO - GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA - 350 SĖDIMŲ VIETŲ

Rezervacijoms skambinkite — 436 • 4622

Atdara sekmad ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto Penktad 
Ir šeštadieniais iki 5 vai ryto.

t
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PRALEISKITE ATOSTOGAS 
EUROPOJĘ!

, ★
AMERICAN TRAVEL SERVICE 
vadovaujama kel auninko IValter 
Rask, š:ą vasarą ruošia net tris 21- 
dienos ekskursijas j Europą. Pirma 
grupė išvyksta gegužės 27-tą; an
tra liepos 15-tą; trečia rugpiūčio 
22-rą. Norintiems aplankyt' arti
muosius Lietuvoje arba Lenkijoje, 
p. Rask Rasčiauskas sudarė gali
mybes tai įvykdyti prieinamiausio- 
mis sąlygomis. Tuo pačiu skrid.mu. 
be Lietuvos ir Lenkijos galės te 
praleisti 5 dienas bet kurioje Va
karų Europos valstybėje.

Kelionėm vadovaus pats AMERICAN TRAVEL SERVICE ben
drovės prezidentas IVALTER RASK, kuris turi nepaprastai daug pa 
tyrimo grupiniams išvažiavimams tvarkyti. V etos ribotos. Prašom 
pageidaujančius prisijungti prie vienos šių ekskursijų, nedelsiant už
siregistruoti arba pasiinforimuoti pas p Rask-Rasčiauską telefonu 
238-0787, arba atvykstant į įstaigą — 9727 S Western Avenue.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais įstaiga atdara iki 9 vai va
karo. Kitomis dienomis iki 5-kių arba pagal sus tarimą.

Automobilio nelaimės ar veju skambinkite
(ln vase of accident, dili

COUNTRY AUT O REBUiLDLRS 
GR 6 - 7777 24 hour towing servu

Karoserijoa taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — YVHREI. BALANCING 
B O D V AND F E N D E B W O R K 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR
2423 W. 59th St., Chicago, Ilk, 60629

Savininkas — MIKAS CESAS

IRU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ 
BERNIUKŲ MOKYKLA —

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e nn e b u n k e p ort e, Maine,

SlI VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISEM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru

pėms).
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 

lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 -1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.
Informacijų ir kitais reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony Higb School 
Kennebunkport, Maine 04046
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s SKIPS Self Service ! 
g LIOUOR STORE g
| 5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 S
s# v

MARCH - KOVO MEN. 14, 15 ir 16 D. D. M.

A
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BISQUIT 3 STAR COGNAC Fifth $5-29

STOCK V.S.O.P. 10 Year Old
IMPORTED BRANDY Fifth $3-98

HINE Imported FIVE STAR
COGNAC Fifth $5-98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH Imported
Dry or Svveet Quart $1.89

CANADIAN MIST Imported
CANADIAN WHISKY Fifth $3.69

FIOR D’ALPĘ IMPORTED LIQUEUR Fifth $5-89

BEAUJOLAIS VILLAGE 1966 Vintage
FRENCH WINE Fifth $1.29

IMPORTED POLISH VODKA
LUKSUSO4VA, 100 Proof Fifth $5-19

MICHELOB BEER
Case of 24—12 oz. Cans Case $5-49

■M



NAUJI LEIDINIAI
• Vytautas Volertas, SĄ

MOKSLAS. Premijuotas roma
nas. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas 1968 m. Aplanką piešė 
Paulius Jurkus. Knyga 280 psl., 
kaina $3.50, ganuama “Drau
ge”.

Tai jau trečiasis Vytauto Vo- 
lerto romanas. Pastarasis yra 
laiipęjęs septynioliktąjį “Drau
go”'J Romano konkursą, kuris 
baigiamas Šio sekmadienio (ko
vo 1? d.) iškilmėmis 3 vai. po
piet Jaunimo centre, Chicagoje, 
įteikiant laureatui tūkstantinę.

Kaip knygos aplanko paraš
tėje sakoma, “Sąmokslas” yra 
naujas įnašas mūsų dabarties 
literatūron, kuri dažnai užsi
sklendžia tik praeities svarsty
muose. Čia viskas pulsuoja gy
vu gyvenimu su visa savo tra
giką, su laimėjimais ir pralai
mėjimais, su darbštumu ir no
ru lengvai praturtėti. Tai bū
dingas amerikietiškas gyveni
mas, kurin likimas įtraukia 
emigrantą vokietį, patogumų 
ieškantį amerikietį ir karo bai
sybių aplamdytą lietuvį, šaluti
niai charakteriai yra tik fonas 
paryškinimui ir aplinkos vaizdo 
nupiešimui.

Premijuotasis romanas savo 
veiksmo greitumu ir pagrindi
nių veikėjų charakterių bruožų 
ryškumu, savo netikėtomis si
tuacijomis ir staigiais šuoliais 
darosi patrauklus, kai skaity- 
tojjas, atrodo, atsiranda jų tar
peiKjttebi kiekvieną jų atskirai. 
Stiliaus lakumas ir ekspresyvu- 
mj«,. kalbos žodingumas, trum
pi? kartais kapoti sakiniai veiks- 
mą kąip filme ginte gena pro 
skaitjdojo vaizduotę, įtemptai 
laukiant, kas bus toliau. Jei 
“SąmĮįjkalas” įr nepadaro ypa
tingo iįšuolio, tai savo originalu
mu jis yra labai šviežias įnašas 
į mūsų išeivijos literatūrą.

• Zenonas Ivinskis, AllS 
DfcN ENTSCHEIDENDEN 
JAHREN DEK RKSTAURA- 
Tft)N DĖS KATHOUZISMrS 
IN IJTAUEN. Der Kartipf um 
den Bischosstuhl von Medinin
kai (Žemaiten) 1574—1576. 
Sonderdruck aus Festschrift 
fuer Margarete VVoltner zum 
70. Geburstag. Heidelberg 1967. 
Carl Winter Universitaetsver- 
lag.

Šis mūsų žymaus istoriko vo
kiečių kalba parašytas straips
nis didelio formato atspaude už
kloja 11 puslapių, šalia teksto 
duodamos ir gausios bibliografi
nės išnašos, pažyminčios šalti
nius. Straipsnis nušviečia tuos 
įdomius mūsų tautos ir katali
kų Bažnyčios Lietuvoje metus, 
kada dėl vakuojančio Žemaičių 
(Medininkų) vyskupo sosto su
sirėmė lenkų ir lietuvių valsty
binio ir bažnytinio gyvenimo va
dovai. Lenkai norėjo Žemaičių 
vyskupo sostan pasodinti lenką, 
lietuviai gi — lietuvį. Drama
tiškąjį susirėmimą laimėjo lie
tuviai. Žemaičių vyskupu buvo 
konsekruotas Vilniaus kapitulos 
prelatas Merkelis Giedraitis, 
sajyo vyskupavimo metais vė
liau pasižymėjęs kaip uolus ka
talikiškojo religinio gyvenimo

atgaivintojas savo vyskupystė
je ir lietuviškų knygų leidimo 1 
pradininkas Didžiojoje Lietuvos 
Kunigaikštystėje.

• THE MARIAN, February, 
1968. Tėvų marijonų leidžiamas 
iliustruotas, mėnesinis religinės 
Kultūros žurnalas anglų kalba. 
Metams $4.00. Adresas: 4545 
W. 63 St., Chicago, III. 60629. 
Vedamajame kun. V. Bagdana- 
čius, MIC, svarsto rasių prob
lemą. Toliau kun. J. Mačiulio- 
nis, MIC, informuoja apie Vati
kano suvažiavimo nutarimus ir 
JAV hierarchijos naująjį pa
grindinį laišką. Buvęs Vietnamo 
karys Alb. Hamburg pasakoja 
savo patyrimus. Tufts universi
teto prof. W. C. Kvaršceus ra
šo apie Lietuvos kelią į laisvę. 
Amerikietis laikraštininkas H. 
Peisson dėsto įspūdžius iš atsi
lankymo “hippių” kolonijoje. 
Duodama naujų filmų apžvalga. 
Supažindinama su arkiv. J. Ma
tulaičio beatifikacijos byla. 
Kun. dr. T. Narbutas iškelia mi- 
sijinio veržlumo reikalą pačiose 
JAV-se. Laikraštininkė E. Pei
sson psichologiškai nagrinėja 
neramųjį jaunuolio brendimo 
laikotarpį.

Šiame numery išspausdintas 
ir velionio a. a. kun. L. Jan
kaus straipsnis — kaip sovieti
nė sistema žlugdo žmogaus as
menybę. Amerikietė L. P. Bell 
duoda patarimus namų puoši
mo klausimais, o dr. Sims rašo 
apie širdies sveikatos apsaugą. 
Eilės knygų autorius dr. Irw. 
Ross perteikia vieną pasikalbė
jimą atominio amžiaus tema. 
Kun. J. Prunskis eilėje recenzi
jų informuoja apie naujas kny
gas. Duodama religinio gyveni
mo apžvalga. Žurnalas iliust
ruotas Michelangelp, Matisse, 
Kašubos, Jonyno kūrinių repro
dukcijomis, Maželio ir Kezio 
nuotraukomis bei daugeliu vaiz
dų iš Lietuvos. Pagal rašytojos 
D. Brazytės tekstus žurnalui 
“The Marian” dail. J. Kiburas 
pįešją humoristines iliustracijas.

• Kazys Jonaitis - Žilvitis, 
SIELOS BALSAI. Išleista 1967 
m. Chicagoje. Iliustravo Vladas 
Vijeikis. Rinkinyje telpa dau
giau kaip 40 įvairių temų eilė
raščių. Leidinys 76 psl., kaina 
$2.00.

• SKILTIS, 1968 m. sausio - 
kovo mėn. Vol. HI, Nr. 2. Gra
žiai iliustruotas skautiškos min
ties leidinėlis. “Skiltį” redaguo
ja ir leidžia Chicagos Lituani- 
cos-tu«toVinco -Krėvės “draugo
vės skautai. Redaktorius Gin
taras Plačas, 7045 S. Claremont 
Avė., Chicago, UI. 60636.

Poetas Bernardas Brazdžionis skaito savo naujausią kūrybą kovo 2 d. Los 
Augeles įvykusiame poeto susitikime su mecenatais jo poezijos rinktinei
išleisti. Nuotr. L. Kanto

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIENE

Žiauri tikrovė — realistinė
drama ekrane

1959 m. lapkričio mėn. 15 d. du 
psichologai Perry Smith, 31 m. am
žiaus, ir Richard Hickock, 28 m., nu
žudė Herbert Clutter 4 šeimos na
rius Holcombe, Kansase. Jie norėjo 
[uos tik apiplėšti, gavę klaidingas in
formacijas iš vieno kalinio. Jiedu bu
vo išduoti to paties kalėjimo įnamio, 
susekti pagal kruvinus pėdsakus (vie 
nintelio įrodymo), teisti ir rasti kal
ti. Po 5-rių metų, visas apeliacijas at
metus, juodu buvo pakarti už betiks
lį nusikaltimą.

Tačiau šis kriminalas nebuvo vi
siškai baigtas rašytojui Truman Ca- 
pote. Jis smulkiai išstudijavo Clutter 
nužudymą savo "best - sellįng” ne
prasimanytam romanui (jo paties ter 
minu) In Cold Blood, kuriame jis iš
kėlė nusikalamo atvaizdavimą ligi 
meniškumo lygio.

Dabar gi režisierius Richard Bro
oks, tikrai pavyzdingame filmo susu
kime. atkūrė šj baisų nusikaltimą su 
triuškinančiu realizmu, bet su apgal
votu ir pastebimu sensacingumo trū
kumu. Jo tikslas buvo ne išgąsdinti 
ar nustebinti, ar palinksminti žiūrovą 
• nors gal visų trijų jis filme pasie
kė). bet ryškiausiai pastatyti prieš 
žiūrovą, lyg prieš jury komisiją, patį 
tardymą ir sunkiausios bausmės pa
skyrimą. Paties Brooks nuomonė yra 
subtili ir aiški.

Conrad Hali juoda - balta nuo
traukos gali būti geriausiomis perei- 
‘ais metais, tačiau Brooks parodė dar 
daugiau dorybių šiame savo filme, 
kuris dabar gavo 4 akademines no- 
m'naciias. Jis smulkmeniškai atvaiz
davo Kansas lygumas žiemos metu, 
skrupulingai laikėsi autentiškumo, pa 
naudodamas tą patį turtingos Clut
ter še’mos namą. gi nužudymai nufil
muoti kambarv kuriame jie ir įvy
ko. Tačiau didžiausias režisieriaus 
triumfas buvo pasiektas, kai jis

M O V I N G
perkrausto baldus iš ard ir toli.

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

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

SIUVIMO -n MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA » 
VIRINO • PFAPP • SINGER 

(šveicariškos, vokiškos, Itališkos, ja
poniškos, ir visų kitu firmų). Taiso
mo, parduodame ir nuomojame priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius, (vairių gamybų.

b * b distrirutyng oo. 
4214 8. Archer Ai*. Chicago, IU. 
<0032. Tel. <27-0044; 027-0046.

VedSjas Arvydas M. Dllctals

Rankomis išpiaustytl paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7 - 7258 59

KŪRYBINGA PROCESIJA 
f DIEVO LINKt5» (Atkelta iš 5 psl.) 

retorikos akivaizdoj priimti 
Evangelijų pap.as’umą. Per v.- 
są- Bažnyčios istorija matom ei
nant nuostabų kaitaliojimųsi: 
štai, regim, kaip Bažnyčios dak
tarai atiminėja is pagonybės jos 
lobius ir juos pritaiko krikščio
nybei, o kitą kartą visa tai, žiū
rėk, atmetama, kaip šėtono iš
pera. Bet aš norėčiau pasakyti, 
kad tikriausioji Bažnyčios dva
sia yra eklekticizmo ir pritaiky
mo dvasia”.

Gamtos ir anigamtės priešin
gumų išlyginime dvasia! Bet ar 
pasiseks kam nors tuos priešin
gumus išlyginti. Tuo klausimu 
bus kalbama ketvirtame straips

PLANINGAS TAUPYMAS

Mokamas už vienų metų taupymu 
lakštus nuo išdavimo datos 
($10,000.00 ar daugiau, įdedant 
po $1,000.00)

svarbiausioms rolėms nepanaudojo 
"žvaigždžių" su garsiais vardais, o 
nežinomus naujokus (Robert Blake 
ir Scott Wilson). labai panašius fi
ziniai j anuos žudikus. Labai mažai 
aktorių tebuvo panaudota smulkes
nėms rolėms, vengiant iliuzijos, jog 
jie nėra vaidintojai, o žmonės. Šioje 
dramoje apie nusikaltimą ir bausmę 
svarbiausieji aktoriai suvaidino taip 
virtuoziškai realiai, kad žiūrovą pa
lieka emociniai išsekusį ir mintyse 
tiesiog priglušintą.

Kodėl? Kodėl du buvę kaliniai ne
sustojo, kai nerado seifo, nei stam

bių pinigų namuose (vos $43).
O jie vis dėlto ėmė ir nušovė šei- 

m’n nfeą, jo liguistą žmoną, sūnų ir 
dukterį.

Ir vis dėlto šiame žiauriai realisti
niame filme nėra kruvinojo siaubo 
jausmo. ka:p daugely kitų kriminali
nių filmų. Stebi visa plačiai atvėręs 
ąk’s. Ir jei kas ėjo, traukiamas filmo 
pavadinimo, ieškoti šaltakraujiško 
sensacingumo, deja. jo čia nerado.

Jei šis filmas būtų fantazija, ne tik
rovė, galima būtų kalbėti apie jį kair 
ap:e du skirtingus pasaulius, žiauria 
■usidūrusius.

F lme pavartoti net visi tikri var
dai Taipgi f’lme figūruoja Sadie 
Truitt ir Myrtle Clare. suvajdinusios 
oač’os save. Jos buvo Holcombo pi- 
'■etės bais’ąią nužudymo naktį ir jos 
ten šiandien tebėra.

Todėl sunkoka kalbėti apie "In 
Cold Blood", kaipo filmą. Tai yra 
tikrai meistriška gyvenimo kopija. 
Tiek rašytojas, tiek režisierius paro
dė technišką patyrimą savo uždavi
niuose. atkuriant tikrovę. Todėl mo
mentais neatsikratoma minties, jog 
ta' ne filmas, bet dokumentas, kad 
įvykiai dabar rutuliojasi.

Gal todėl ir fone girdima muzika 
yra visai nereikalingas holivudiškas 
priedas. Gamtos garsai, kaip vėjo ir 
kiti, visai būtų buvusi čia pakanka
ma muzika.

Nereikalingas ir reporterio įvedi
mas. Jei toji figūra turėjo reikšti Ca- 
pote, tai režisierius turėjo jį patį pa
naudoti arba nieko. Jis dabar lieka 
betikslis ir net žiūrovą išblaškantis 
su visais savo moraliniais pamoky
mais apie aukščiausią bausmę.

Ir visa istorija lieka šalta ir tra
giška. kaip toji diena, kai visa tai 
{vyko. Klausimai, sukelti tų dviejų 
žmogžudžių kvailo nusikaltimo ir jų 
nekaltų aukų mirčių, dar vis neįma-

I-- -J., -------
jos, stovėdamas prie lango, už kuro 
dūksta nepaliaujamas lietus. Kalbė
damas apie tėvą, kurį jis kartu ir my

lėjo ir nekentė, Perry neašaroja. Ta
čiau čiurkšlėmis sruvenantis lietus 
atsispind: jo veide, tekėdamas nuo 
kaktos, aplink jo akis. burną, atvaiz
duodamas tas ai aras. kurių jis negali 
išlieti. F'lnias tik suaugusiems.

J f you enjoy thc atMOsphcrc 
o[ a įapattese Zca Mouse 
and Alokaland.

RCSTAURANT AND LOUNOE
.*< ftoatam tf M ««t jw ąį

įt!
MMPLCTE LUNCHEOMS

N SWTMWEST HY. JUST WEST OF THE 
KBZIE, 7M STREET IHTERSECTIOH 

ter rtMortiom call 925-1678 
for Stmįi Parties awt Covples

METROPOLIS-RESTORANAS
6538 8. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009

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

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką, ssaniai paval
gyti Ir atsigaivinti.

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet Iki vėlumos, šeštad. Ir sekmad. 
nuo 12 vai. d. lkt vBlumos. Visi prašomi atsilankyti.

Savininkai PUTRAS III ANTANINA KAUŠAI

Dovanos Velykoms
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South State St., Tel. WA 2-9354 arba 

2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466
SIUNTINIAMS SUDARYTI MES TURIME YPATINGAI GAUSŲ 
PASIRINKIMĄ VERTINGIAUSIŲ PREKIŲ.
Priimame siuntinius, sudarytus ■ Priimame užsakymus dova- 
iš siuntėjų nuosavų daiktų bei I noms iš sovietinių gaminių, 
produktų.

Reikalaukite iš mūsų nau’us katalogus bei muitų sąrašus.
DĖMESIO!

Artėjant pavasariui ir vasarai, 
ATPIGINTOS KAINOS dovaniniams AUTOMOBILIAMS

Laikųtarpiui nuo vasario 15 d. iki balandžio 27 d. galios 
sekančios kainos;

“Volga” GAZ-21R ........................................................ $2,365.19
“Volga” GAZ-21US ...................................................... $2,553.71
“Moskovitch“ 408 ........................................................ $1,759.39
“Moskovitch” 408E (2 šv.) ........................................ $1945.88
“Moskov teh” 408E (4 šv.) ........................................... $1,963.88
“Zaporozhets“ ZAZ-965A ................................................ $ 957.60
“Zaporozhets“ ZAZ-966V ................................................. $1,149.30

Nepraleiskite šią proga sutaupyti šimtus doleriu, užsakydami per 
mus šios rūšies dovanas iki š. m. balandžio 27 dienos.

Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau net 21 metus*

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus,)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

dr
SPARTA parduoda Telefunken, Grundig, Olympia, 

Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro
duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandelių:

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo, 
consolea, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮREKORDAVIMO apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresą. SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS. 10 Uarry Drive, E. Northport, N. Y. 11731, 
tel. (51 6) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.

- .......... -=d?

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

LIETUVIŲ STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

4% Metinis dividendas mokamas 
už indėlius taupymo knygutėse.

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 

Tburaday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed
PARKING LOT — ADJOINING QUR OFFICE BUILoING. JOHN J. KAZANAUSKAS, President

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas.

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

PIRMAD.. ir KETVIRTAD. .VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD. . . .
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

9 v. r. Iki 9 v. v. 
9 v. r. Iki 5 v. v. 
Trečiad. uždaryta

d?

STEIN TEITILE CO.
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 

UŽUOLAIDOMIS.
Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: 
damasko, brokados, “boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTlLE 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 v. r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

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

Perskaitė Drangą, duokite kitiems pasiskaityti.



Antanas Petrikonis
Iš dailės parodą: Detroite kovo 17-24 d. ir Rockforde, III. kovo 30-31 d.

Pavasarėjant (aliejus)

kritiško muzikinio vertinimo, 
baigiama padėka: “Vilniaus mu
zikos mėgėjai dėkingi bičiuliams 
estams už šį retai gir dimą J. S. 
Bacho kūrinį”. To paties laik
raščio kitoje vietoje, prisime
nant Bacho Mišių koncertą, ra
šoma: “Vienu žodžiu, koncertai 
Paveikslų galerijoje tapo tokie 
popularūs, kad apvertė aukš
tyn kojomis visus ankstesnius 
spėliojimus ir tvirtinimus, esą. 
Vilniuje maža mėgstančių rim
tąją muziką”.

• “Miltinio teatras” Panevė-

l žy vasario 17 d. vaidino jau nau 
jame teatro pastate. "Teatras 
pastatytas prie centrinės mies
to aikštės (šiauriniame krašte, 
kur prasideda Ramygalos gat
vė). Įrengta sukiojama ir aukš
tyn - žemyn kilnojama scena, 
mygtukais valdomi prožekto-

1 riai ir eilė kitokių naujoviškų 
technikinių įrengimų, kurių tar
pe ir įtaisai žiūrovams vaidini
mo metu klausyti jo vertimo į 
rusų kalbą.

! Atidarymo dieną vaidino J. 
Grušo “Adomo Brundzos pa-

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. kovo mėn. 16 d.

slaptį”. Miltinis rengia netru
kus parodyti šveicarų drama
turgo Fr. Duerenmatto “Fran
ką V”. Vėliau žada pateikti ei
lę graikų klasikų — Sofoklio, 
Euripido, Aristofano — kūri
nių. (E)

M O V I N G •
J. NAUJOKAITIS <j-i•;». 

Ilgi.i metų patyrimas.]
Apdraustas perkrausimas 

WA 5-9209 Chieago, Illinois

jrHJUBSfĮšįJKsS'S iTSsiT-iJSįrsi agsTfa wfc."«3 —gg-rj'ntP-r- ■ - m-į-. ;
Įj FRANK’S TV and RADIO, INC JĮ
l 3240 SO. HALHTKD STREET Telef. - CA 5 - 7252 ,

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

• “Draugo” literatūros ir 
tautinių šokių šventė Jaunimo 
centre, Chicagojė, įvyksta ry
toj, kovo 17 d. (sekmadienį) 3 
Vai. popiet. Iškilmėje bus įteik
ta 1,000 dolerių premija septy- ’ 
nioliktąjį “Draugo” romano kon | 
kursą laimėjusiam rašytojui 
Vytautui Volertui. Premijuotą
jį jo romaną “Sąmokslą” ten 
pat jau bus galima įgyti ir skai
tytojams. Laureatas Vytautas 
Volertas su Ponia ir šeima šven 
tėn atvyksta iš Philadelphijos, 
kur jis gyvena ir dirba kaip in
žinierius. Septyniolikto “Drau-

' go” romano mecenatas Gedimi
nas Janula atvyksta iš Worces- 
terio, Mass. Premijos įteikimo 
aktui vadovaus rašytoja Danu
tė Brazytė - Bindokienė.

Šiemetinėje “Draugo” premi
jos įteikime bus ir ypatinga 
naujiena, kuri iškilmę padarys 
net išskirtine tautinių šokių 
švente. Jaunimo centro scenoje 

, pasirodys plačiai žinomoji Cle- 
velando tautinių šokių grupė 

‘ "Grandinėlė”. Grupei vadovauja 
Vienas ryškiausių mūsų tautinių 
šokių instruktorių—-Liudas Sa- 
gys. Jo paruoštoji programa 
daug kuo skirsis nuo įprastinio, 
atskirų šokių demonstravimo. 
“Grandinėlės” vadovo užmojis 
yra koncertinėje programoje su 
rišti eilę įvairaus pobūdžio sce
ninių šokių įdomia, kondensuo
ta ir augančia forma taip, kad 
šokiai pabirai neišsibarstytų, o 
taptų tikru šios rūšies meno 
vieningu spektakliu. Įdomu dar 
ir tai, kad grupė turi taipgi sa
vąjį orkestrą, tad ir muzikinė 
šokių palyda yra giliai apgalvo
ta, išieškota, neatkištinė.

“Draugo” literatūros ir tau
tinių šokių šventė yra pagrin
dinis šio savaitgalio Chicagos 
lietuvių kultūrinio gyvenimo

įvykis, tad ir kiekvienam čika- 
giečiui linkime būti jo dalyviu 
ir žiūrovu.

• Dail. Prano Lapės kūninių 
paroda Čiurlionio galerijoje, 
Chicagojė, atidaroma šiandien 
(kovo 16 d.) 7 vai. 30 min. vak.

• Dail. Vytautas Kasiulis, 
pokario metais įsikūręs Pary
žiuje ir sėkmingai įsitraukęs į 
prancūzų meninį gyvenimą, pil
nai ten pripažintas ir įvertin
tas, balandžio mėn. 23 d. sulau
kia 50-ies metų! Ta proga, mū
sų bendradarbis Al. Gimantas, 
norėjo paruošti bent kiek išsa
mesnį reportažą apie sukaktuvi
ninko einamą kelią, jo nuomo
nes apie vienus ar kitus meninio 
gyvenimo klausimus, bet jis, į 
kuklumą linkęs ir nemėgstąs jo
kio reklaminio triukšmo, tarp 
kitko yra viename laiške paste

bėjęs, kad ...“nemanau, kad ma
no pasisakymai būtų kam nors 
įdomūs arba naudingi. Labai 
džiaugiuosi, kad su savo “pa
veiksliukais” galiu pragyventi 
čia Paryžiuje. Dirbu, kad tie 
“paveiksliukai” būtų kiek galint 
geresni, bet ar jie bus ko nors 
verti — parodys tik ateitis. Jo- 

i kių kitų pretenzijų neturiu ir 
savo nuomonės nenoriu nei 
skelbti, nei kam nors primesti”. 
Gaila, kad mūsų sukaktuvinin
ko taip ir nepavyko prakalbin
ti. Reikėtų laukti, kad V. Ka
siulio profesinio pašaukimo bi
čiuliai paruoš būdingesnių pa
stabų virtinę apie mūsų iškilųjį 
kūrėją.

• J. S. Bacho Mišios B-moIl 
atliktos Vilniaus istorinėje ka
tedroje, dabar okupanto pavers
toj paveikslų galerija. Kovo 3 
d. šias iškilmingąsias J. S. Ba
cho Mišias ten atliko Estijos 
Radijo ir televizijos choras, or- 

i kestras ir solistai. “Literatūroj 
ir mene” (kovo 8 d.) šio kon- 

’ certo recenzija, nežiūrint kiek '

ENGINEERING AND DEVELOPMENT 
DIVISION

ELCOR CHEMICAL 
CORPORATION

has mediaė neėd for top-fight Prrsonnel who have these’ backgrounds:

B.S. Ch. E. or M.S. Ch. E.
Two or four years experience in design, process engineering, or R & D.

Ph. D Ch. E.
Up to three years experience in process development with strong iiiath 
and Computer background.

PHYSICAL CHEMIST
Advanced degree, with up to three years experience in process develop
ment or related work.
Wr arė in the very stimulating situation of having more corporate and 
individual opportunities than we can satisfy because of our shortage of 
people. We define “top-flight personnel” as having a good academic 
recOrd; a competitive spirit; a high energy level equal to even unusual 
situations; an ability to guide one’s good technical skills with ever- 
increasing business judgement; and a high level of ambition to advance 
to technical excellence, management ability, and salary. Thcse are 
high standards!
If you ųualify, you should meet with us soon, or if yOu know somone 
we hąve described, please call this ad to his attention (espccially if he is 
presently succesful and not seeking anothfcr poSition).
Call me collect in complete confidence at any hour sVhich is convenient 
for you, and let’s arrange a personai interviėw, formai resumės not 
reųuired.

E. E. FISHER, Vice President 
Engineering and Development Division 
ELCOR CHEMICAL CORPORATION 
1300 V & J Tower
Midland, Texas 79701 
Office: (915) 683-4271 
Night: (915) 683-4272 
Home: (915) 682-7640

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 * 07 South Hermitage Avenue

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

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

Kuriam galui 
mokėti daugiau ?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE nuo $500 na $1.000.

PLYMOUTH • VALIANT

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC. 

4030 Archer, VI7-1515
“U WILL LIKĘ US” 

CHRYSLER • IMPERIAL

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7150 South Maplenood Avtnue 
Ohlcogo, Illinois 0(1029. 

VISOS PROGRAMOS Iš WOPA 
1490 kll. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

Highest Kates 
on savings

At Standard Federal Savings your savings earn at the highest rate 

paid by any savings institution in Chlcagoland.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYCIO 

i!»33 We$t 71 si Street 
‘4IU So, 50fh Avė.. Cicero

Tel. GR 4-2345 6 
Tel. TO

AIKŠTE VITO MOBILI A.MS STATYTI

^^SMfTYOF^ 
YOUI SAVINGS

INSURED
^315,000 .^-

PER ANNUM, CURRENT RATE

PASSBOOK
SAVINGS

Earnings are added and 
compounded four times a 
year. 4.75% compounded 
quarterly is 4.83%. Build 
your savings with a poss- 
book account. Develop the 
habit of saving regularly.

4192 Archer Avonao • Chieogo, lllinoi. 60632 • Phono VI 7-1141

OKN MON. and THUtS. 9 to 8> ĮVES. and Rt. 9 to 4b 
SAT. 9 to 12 Noonr WEDNESOAY-CIOS»

SAFETY ASSURED

Your tavlng. ar. prot.cted by our great Ur.nglh in Rotom., our 
•ound a.tot., our caroful oporating policiM and by buuranco of 
account. to *19,000 by The Radarai Saving. and Loan ImuraiMO 
Corporation, a Permanant Agency of the U.S. Government.

Passbook Savings In by the 10th of tht Month Earn from the tat

ASSETS OVER $122,000,000.00 
RESERVES and SURPLUS OVER $10,500,000.00

PER ANNUM

6 MONTH 
CERTIFICATES

issued in minimum 

amount of $10,000 

and larger amounts 

in multiples of 

$1,000.

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELINYtlA
Geriausios gėlės dėl veetuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2438 West 68rd Street, Chieago 

Telef. PR 8-0833 PR 8 0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO< 
M R. NELSON,

» - SAVININKO •• r.-i.

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams .-fanų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — GEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asoelarijos Nariai

STANDARD
FEDERAL
SAVINGS

■I

STEPONAS C. LACKAWICZ
4424 W. «9th STREET Tol. REpubhe 7-12ŲL
2314 W vSrd PLACE Tel. VlrgMa 7-987?

PETRAS BIELIŪNAS JfO]
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. iJkfayette 33572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. tpl. YArd. 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
*354 S. HALSTEIl STREET Tel. YArds 7 1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. COramotlor. 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3819 SO UTUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1188—1189

VASAITIS — BUTKUS
144b SO dOtb AVĖ., CICERO, 1LL Tel. OLymplt 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
> Sigmund j. Sutkus
'JĮ 1909 STATE RD-, OAKLA1VNS ILL-, Tel. — 633-2320 

Obd

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.



ŽMOGUS KALBA
ŽMOGUI

kademinės

rosvaistes

BALTIJOS JAUNIME, 
SUSIPAŽINKIME!

DR. ANSIS RARPS

Trys Baltijos tautos sėdi vie
name laive audringoje gyveni
mo jūroje, pasidavusios tai pa
čiai džiaugsmo ir kančių nuotai
kai, kurios dominuoja pasiliku
sius jų tėvynėse. Kas atsitiks? 
Kokia bus ateitis ? Ar baltai pa
siduos jausmo fatalizmui ir 
lauks ateinančio kokio nors po
litinio pranašo, kuris juos išgel
bės iš priespaudos? Jie gali 
laukti iki amžinybės, jeigu pa
tys nesirūpins savo likimu.

šių 50 Nepriklausomybės me
tų proga baltai turėtų sutelkti 
visas savo jėgas, suderinti savo 
veikimą ir savo galvojimą kreip
ti į Baltijos tautų renesansą.

Kad galėtume pasiekti arti
mesnio tarpusavio bendradar
biavimo visose srityse, pirmoji 
sąlyga yra — susipažinti! O 
tai labai reikšminga, gyvenant 
svetimuose kraštuose. Mano 
nuomone, jau yra per vėlu šį 
klausimą kelti vyresnioje kar
toje, nes iš tikro sunku išjudin
ti šiuos gerokai nusiminusius ir 
gyvenimo nuskriaustus žmones. 
Vieninteliai žmonės, kurie ga
lėtų šį susipažinimo klausimą 
pajudinti, yra mūsų akademinis 
jaunimas. Studentai visuomet 
stovėjo šviesiųjų ir gražiųjų 
idealų tarnyboje, visuomet pir
mieji nešė juos į gyvenimą.

Todėl ypatingai svarbu, kad 
baltų (lietuvių, latvių ir estų) 
akademinis jaunimas ir šiame 
“susipažinime su savo kaimy
nais" judėjime pirmieji duotų 
pavyzdį, pradėdami šią mintį 
vykdyti savo aplinkoje ir savo 
lankomose mokyklose. Tai reiš
kia ne tik teoretinį susipažini
mą auditorijose, klasėse, bet ir 
nuolatinį kontaktą gyvenamoje 
kasdienybėje ir tautinėje bei 
tarptautinėje veikloje. Tokiais 
atvejais galima parengti ir spe
cialią ir visiems bendrą baltie- 
čių studentų susipažinimo pro
gramą. Kalba jau nebėra kliū
tis susipažinti, nes visų tautų 
jaunimas čia moka angliškai. 
Tokiu būdu priaugančioji karta 
matys, kokius tautinius kostiu
mus jų kaimynai dėvi, kokias 
dainas dainuoja, kokius tauti-

STUDENTU ATEITININKŲ 
DĖMESIUI!

Studentų ateitininkų pavasario 
ideologiniai kursai įvyks Daina
voje balandžio 27 ir 28 d., ir ry
tų pakraštyje “Rota” latvių sto
vyklavietėje Catskill kalnuose, 
prie New Yorko balandžio 20 Ir 
21 d. Sutikusių dalyvauti pa
skaitininkų tarpe yra kun. An
tanas Paškus, dr. Antanas Su
žiedėlis, dr. Romualdas Kriau
čiūnas ir dr. Vytautas Vardys. 
Norintieji vykti į kursus turėtų 
kontaktuoti SAS pirm. Vaide
vutį Valaitį, 6641 S. Maplewo- 
od, Chicago, III. 60629, tel. 312- 
GR6-8282. Iš visų kursantų bus 
reikalaujama aktyvaus dalyva
vimo kursų programoje, disku
sijose, simpoziumuose ir t. t. 
Kursų kaina $20 asmeniui.

SAS CV

nius šokius šoka, kokius tauti
nius simbolius naudoja ir t. t. 
Tokiuos baltiečių akademinio 
jaun’mo susitikimuos bendras 
pasisveikinimas galėtų pvz. vyk
ti, grojant tautinius himnus — 
kas darytų jaunimui didelį įspū
dį. Vienų ir kitų bendri vadovai 
čia turėtų sugebėti paruošt 
bendrą programą ar kokį ypa- 
tingesnį visų pasirodymą. Toike 
įvykiai ilgai pasiliks jame daly
vaujančių atm’ntyje ir suteiks 
jiems retų draugystės išgyveni
mų.

Antra, š’oji patirtis padės iš
vystyti tapatybės pajautimą ir 
tautinius sentimentus V’enų ki
tiems. Be šių dalykų, nėra vil
ties, kad mūsų visų jaunoji kar
ta pasiliks mūsų tautinių inte
resų ribose. Mažos tautos gali 
išlikti turėdamos tik stiprų tau
tinį sąmoningumą.

Trečia, tokia savitarpinė bal
tų akademinio jaunimo vizita
cija darys nemažos įtakos ir vi
soms baltų bendruomenėms, su
keldama ir jose norą labiau tar
pusavy bendradarbiauti.

• Naujas Šv. Rašto vertimas 
norvegų kalbom Šiomis dieno
mis norvegų mokslininkas Erik 
Gunnes iš graikų kalbos tekstų 
baigė versti šventojo Rašto 
Naująjį Testamentą į norvegų 
kalbą. Vertimas, patvirtintas 
Oslo katalikų vyskupo Gran’o, 
pasirodys spaudoje šią vasarą 
ir bus naudojamas katalikų li
turginėse apeigose.

Muziejuje prie skulptūros. Nuotr. V. Maželio
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SITUACIJA VOKIETIJOS UNIVERSITETUOSE
Jaunimas šiais laikais neri-, 

mauja. Jau esam pripratę girdė- j 
ti apie riaušes Amerikos univer- 
sitetuose ir kitur. Tačiau nu
stembame. išgirdę, kad ir pa
klusnūs vokiečiai studentai su
kruto. Ir dar ne prieš ką kitą, 
o prieš jų pačių profesorius. 
Laikraščiuose skaitome apie to
kius įvykius, kad viename Vo
kietijos universitete studentai 
išlaužė duris ir įsiveržė į fakul
teto profesorių posėdį, kitur iš
jungė posėdžiaujantiems profe
soriams šviesas, trečiur per
traukė iškilmingas universiteto 
šventes šūk;ais ir pokštais.

Atsimenant vokiečių universi
tetų įtaką visam pasauliui ir 
jų išauklėtų žmonių mokslinius 
atsiekimus, kyla klausimas: kas 
čia atsitiko? Juk iki 1965 m. vi
sur čia buvo taip ramu. Vokie
čių žurnalas “Der Spiegei” pla- 

•čiai nagrinėja šį klausimą sau
sio 10 numery. Straipsnio žvilgs 
nis dalinai dilemos šaknų ieško 
praeityje.

• Vokietijos universitetų princi
pas buvo suformuluotas gar
saus Wilhelm von Humboldt 
1810 metais. Universitete, anot 
Humboldto, lyg saloje, atitolu- 
sioje nuo kasdieninio gyvenimo 
rūpesčių, mokslininkas turėjo 
rasti sau ramybę ir laisvę tyri
nėti ir mokyti, o studentas čia 
turėjo progos būti arti profeso
rių ir keleriems metams atsiduo
ti grynai vien tik mokslui. Pro
fesoriai čia buvo universaliai iš. 
siauklėję, visuomenės gerbiami 

l žmonės, vaidiną taipgi įtakingą

R. ŠLIAŽAS rios demonstracijos tikrai pasi
žymi dideliu vulgarumu). Pro
fesoriams ir studentams apsi- 
kasus savo pozicijose, konflik
tas gali tik dar paaštrėti.

• Mirė prof. M. Raveckis.
Vasario 28 d. Kaune mirė vienas 
iš Lietuvos universiteto profe
sūros veteranų, mineralogijos - 
geologijos profesorius Mykolas 
Kaveckis. Lietuvos universitete 
prof. M. Kaveckis dirbo nuo 
1921 metų, kai pradėjo veikti 
Aukštoji kursai, vėliau virtę 
universitetu.

rolę universiteto administraci
joje.

Ši profesoriaus pozicija Vo- 
k etijoje mažai pasikeitė ir mo
derniais laikais: dar vis vokie
tis, paklaustas, kokią profesiją 
jis labiausiai vertina, atsakys, 
kad labiausiai vertina profeso
rių, labiau negu vyskupą, mi- 
nisterį, direktorių, princą ar ge
nerolą. Didelė čia ir profeso
riaus galia: jis nustato, kas ty
rinėjama, ko mokoma, kaip stu
dijuojama ar egzaminuojama, 
kas tyrinėja ir moko. Taip 5,000 
Vokietijos profesorių diktatoriš
kai valdo 300,000 Vokietijos stu 
dentų ir geroką skaičių žemes
nio rango universiteto dėstyto
jų.

Tokia Situacija visai nepaisė 
kelių svarbių pasikeitimų moks- 
’o 'r visuomenės raidoj. Moks
lo sritys jau pasidarė per pla
čios vienam žmogui: egzami
nuos pasitaiko, kad atitinkamoj 
srity specializavęsis studentas 
žino čia daigiau už savo profe
sorių, tačiau egzaminuojamasis 
priklauso huo šio profesoriaus.
Taip pat studentų skaičius ma
siškai padidėjo; pritrūko jiems 
vietų universitetuose; kai ku
rias paskaitas klausosi net 1,000 
studentų. Be pareigos apsišvies
ti savo srity, paruošti paskai
tas, mokyti ir administruoti fa
kultetą, profesoriams tenka dar 
dažnai važinėti į konferencijas, 
būti patarėjais valdžiai ar pra
monei. Ryšys tarp tyrinėjimo ir 
mokymo nutrūko. Išvada aiški: 
vienam žmogui darbo per daug.

Problemą mato ir Vokietijos 
profesorai: jų pasiūlymai refor
muotis reikalauja daugiau pi
nigų iš valdžios, studentų skai
čių ribojant. Studentų pageida
vimai čia kur kas aštresni, jie 
nukreipti į pačią sistemą ir jos 
atstovą — tą patriarchą ar ti
roną — profesorių. Studentai 
reikalauja išimti universitetą iš 
izoliacijos dramblio kaulo bokš
te, todėl, kad išradimai, pada
ryti universitetuose, pasiekia ir 
tolimiausią gyvenimo aspektą: 
atsakomybė ir domėjimasis po
litika reikalingi. Norėdami tu
rėti demokratiškesnį universite
tą ir apkarpyti profesoriaus ga
lią, studentai reikalauja sau 
balso profesorių samdyme, eg
zaminuose, mokyme, tyrinėjime, 
administracijoj ir teisę būti ste
bėtojais fakulteto posėdžiuose.
Iš kitos pusės, jie nori atgaivin
ti Humboldto mintį apie moksli
ninkų ir studentų bendravimą, 
reikalaudami sumažinti paskai
tų dalvvių skaičių, kad laisvos 
diskusijos būtų įmanomos.

Dalykai atrodo dabar taip, 
kad abi pusės nesupranta viena 
kitos. Profesorių dauguma ne
supranta studentų reikalavimų.
Profesoriams tai atrodo, kaip 
neteisėtas puolimas jų privilegi
jų ir pozicijų. Demokratizacija 
jiems dažnai reiškia pavojų 
mokslo lygiui. Kiti jau pradėjo 
net kelti balsą už represijas Į
prieš studentus (kurių kai ku- Lietuviu akademinis jaunimas Mahawk žiemos sporto būstinėje.

Lietuvių Diena žiemos sporto centre Mahawk. Nuotr. V. Maželio

Jugoslavas profesorius siūlo 
dvieju partijų sistema

Belgrado universiteto Teisės 
fakulteto profesorius viešai pa
siūlė, kad būtų daugiau, negu 
viena politinė partija Jugosla
vijoje. Profesorius Stefan 
Vrachtar mintis išdėstė “Gle- 
dist.a” (Nuomonės), žurnalas, 
leidžiamas Belgrado universite
to ir Serbijos Jaunimo unijos 
lėšomis. Prancūzijos dienraštis 
“Te Monde” paskleidė šitą ži
nią Vakaruose. Yra manoma, 
kad čia yra pirmutinis viešas 
gynimas daugiapartinės siste
mos, pasirodęs Jugoslavijoje, 
kur ligšiol net patys drąsiausi 
teoretikai drįso siūlyti tik dau
gumos ir mažumos frakcijas da
bar perorganizuojamoje kom
partijoje. Jugoslavijos Jaunimo 
unija taipogi perorganizuojama.

Vrachtar argumentuoja savo 
nuomonę, tvirtindamas, kad 
bent dvi partijos sumažintų vie
nos partijos “trūkumus” bei 
“nelygumus”. Anot Vrachtar, 
kada revoliuciją laimėjo komu

Nuotr. V. Maželio

Prieš pora mėnesių Kultūri
nio Draugo Kertinėj paraštėj 
kun. Stasys Yla palietė labai 
svarbų klausimą, sakydamas, 
jog šiandien Amerikoje išsi
mokslinusi mūsų karta suasme- 
niškėjo ir sumaterialėjo. Tačiau 
jam, dalyvaujant Dainavoje 
moksleivių ateitininkų kursuose, 
išryškėjo vis dar užsidegantis 
entuziazmas ir idealizmas.

Mano nuomone, tai yra bū
dinga amerikietiško gyvenimo 
išdava. Didmiesčių sumechani- 
zėjimas išvystė žmonėse protą, 
bet nustelbė jausmus, kurie 
yra visuomeniškumo pagrindas. 
Žmogus tapo vienišu. Jis nebe- 
suranda bendros kalbos su ki
tais. Net ir humanitarai, kurių 
profesinis interesas yra pats 
žmogus, užsidarė savo prielaidų 
ir žargono vienatvėje, nebesusi- 
liedami su pačiu gyvenimu. 
Atsirado praraja tarp čia ir 
Europoje išsilavinusių, ir pas
tariesiems tenka nešti visuome
nišką naštą beveik tik ant savo 
pečių. O pirmieji yra nesusior
ganizavę ir nesiima didesnių vi
suomeniškų darbų. Pavyzdžiui, 
jie nepajėgia išlaikyti savo lei
džiamą “Lituanus” žurnalą. Ži
noma, nekalbu čia apie visus 
vidurinės kartos asmenis, nes 
yra ir išimčių, bet anie bendras 
kryptis, kurios visiems mato
mos.

nistų partija, ji tuojau konsoli
davo savo jėgą ir įtvirtino po
litinę ir ideologinę monopoliją. 
“Ekskliuzyvinė privilegijuota 
grupė” įsistiprina, trukdo kad
rų papildymą nauju krauju ir 
pagaliau, bandydama išlaikyti 
savo viešpatavimą, priešinasi 
bet kokiems pakeitimams.

Vrachtar siūlo dviejų politi
nių partijų įsteigimą, kur, ži
noma, abi “kovos už socializ
mą", bet kuriomis vienos par
tijos stagnacija ir netolerancija 
būtų sumažinta. Valdančioji 
partija turėtų paisyti nevaldan
čios partijos kritikos, o neval
danti partija turėtų savarankiš
ką struktūrą ir savo rėmėjus. 
Jeigu šitas pasiūlymas nebus 
priimtas, Vrachtar dar siūlo, 
kad bent mažumos opozicija bū
tų įsteigta esamoj vienintelėj 
partijoje. Nors šitokia opozicinė 
frakcija neturėtų savo struktū
ros ir savo narių, todėl galėtų 
būti daugumos persekiojama,

Iš to užburto rato išėjimas 
jau nurodytas ir kun. Ylos. Rei
kalinga turėti bendras stovyk
las, kursus, susirinkimus, kur 
vėl įsižiebtų visuomeniškumo 
idealas.

Žinau apie vieną praktišką 
būdą atgaivinti visuomenišku
mui vidurinėje kartoje. Jis pa
sirodė gana efektyviu New Yor- 
ke, kur kelerius metus veikė 
diskusijų ratelis. Fonas buvo 
protinis - intelektualinis, kas ' 
būdinga vidurinei kartai, bet, 
pasiektas rezultatas buvo visuo
meniškas. Žmonės susidrauga
vo, surado bendrą kalbą ir bend
rą dvasią ir kiekvieno mėnesio 
vieną penktadienį rinkdavosi 
dail. Kazimiero Žoromskio stu- 
dijon bičiuliškam pašnekesiui. 
Jie rinkdavosi ne vien tik iš 
New Yorko apylinkių, bet ir iš 
Bostono, Philadelphijos, Balti- 
morės, Washingtono, kiti net 
užsukdavo iš transatlantinių 
laivų bei lėktuvų. Pasiskolinant 
Antano Saulaičio, SJ, frazę, bu
vo pastatytas vienas lietuviškas 
stogas, po kuriuo visi tilpo.

Diskusijų ratelis neturėjo vie
no ideologinio polinkio. Visi ja
me tilpo. Kitaip jis nebūtų pa
siekęs savo tikslo. Tai nereiškia, 
jog mums nebereikia grupių, 
bet tarpgrupinis vienetas turi 
’šlikti viešu forumu įvairiems < 
žmonėms su skirtingomis pažiū
romis. šį reikalą tiksliai išreiš
kė dr. Juozas Girnius Kultūros 
kongreso kalboje, kur jis sakė, 
jog mūsų per maža susiskaldy
mui vietoj susijungimo. (Tačiau 
manytume, jog šio sumanymo 
įgyvendinimo atveju reikėtų la
bai žiūrėti, kad bendruoju var
du šaukiami pokalbiai nevirstų 
tik vienos ar kitos grupės geru 
tikslu pridengt.ąia tribūna bei 
“rekolekcijomis”. Tada neblogas 
sumanymas pats save išduotų 
ir pasilaidotų. Red.).

Apie panašų junginį žinau 
Toronte. Bostone sėkmingai vei
kia Kultūros klubas. Kas nors 
panašaus galėtų būti ir Los An
geles, Montrealyje, Clevelande 
ir kitur. Toks junginys labai 
yra būtinas ir Chicagoje, nežiū
rint, kad Chicagoje kiekviena 
grupė dar gali išvystyti stiprią 1 
savo veiklą.

Reikia džiaugtis, kad šią va
sarą Lietuvių fronto bičiuliai 
nutarė rengti visiems atvirą 
stovyklą. Tai jie buvo padarę 
jau 1964 metais, ir mano patir
tyje šitai buvo pats iškiliausias 
vidurinės kartos sąskrydis. Bet 
stovyklos įvyksta tik kartą me
tuose. O per metus reikalingas 
koks nors dail. Žoromskio ant
ras aukštas, kur vieni kitus su
tiktumėm.

Saulius šimoliūnas

tačiau opozicija bent panaikin
tų pačius “neigiamiausius” vie
nos partijos sistemos reiškinius. 
Vrachtar implikuoja, kad tie, 
kurie priešinasi šitam antrajam 
pasiūlymui, bijo, kad net ma
žiausias opozicijos legalizavi
mas nepradėtų tuojau griauti 
“esamos santvarkos pastovu
mo”. UYA
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