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PARNASO VIRŠŪNĖJE 
Kai Kaunas buvo užtvindytas poetais 

Dar 1907 m. Maironis rašė 
apie pavojų mūzoms, kurios ėmė 
"begąsčioti bado"*) Priežastis: 
"Poetų taip daug Lietuvoje atsi
rado". Jeigu reikėtų pasakyti, ka
da lietuviškasis Parnasas buvo 
tirščiausiai aplipęs mūzomis ir 
poetais, iš keleto datų dėl patogu 
mo būtų galima pasirinkti maž
daug 1930 metus. Ir jeigu ieško
tum lietuviškojo Parnaso tuome
tinės buveinės, visai tikrai būtų' 
galima tarti: Kaunas. Šis val
džios, pramonės, finansų, moks
lų ir spaudos židinys buvo ir mū
sų menų sostinė. 

Pažvelkime į poetus. Apie aną 
laiką Pacų rūmuose prie Rotu
šės aikštės savo metus didingoje 
vienatvėje baigė Maironis. Kita 
me aikštės šone gyveno Adomas 
Jakštas, vis dar nevengęs susi 
rauti su tradicinės poezijos ir este 
tikos priešais ar neklaužadomis. 
Šalimais buvo įsikūręs šviesiųjų 
krislų poetas Mykolas Vaitkus. 
Nors Vaižgantas eilių nerašė, 
bet dėl geografinės pilnatvės pri
dėkime, kad kitoje aikštės kertė-, 
je buvo įsikūręs ir plušėjo tasai 
tautos numylėtinis. 

Vis dar slėnyje gyveno Kazys 
Binkis, kiek anksčiau keturių vė
jų sūkuriais siautęs, ir Petras Vai 
čiūnas, kurį galėjai regėti Lais
vės alėja žingsniuojantį tarsi su, 
kažkokiu amžinu kartėliu ar gali 
poetiniu susitelkimu veide. To
liau, vis dar Kauno žemumoje, I 
buvo įsitaisęs Liudas Gira, nuo
latos kažkur beskuodžiąs ir toks 
jau šnekus, kad jo žodžiai tekėjo 
upeliais. 

Pakalnėje netrūko ir kitų ly-, 
ros atstovų. Bet aure, nuo kainoj 
leidosi žemyn pats olimpas — V. j 
Krėvė. Tegul jis savo jaunatvės ei 
lių atsižadėjo, tačiau jo orbitoje 
visados galėjai rasti poetų. Savo Į 
stogu ir menu iškilniausias tarpi 
jų buvo Balys Sruoga, taip patį 
kalno gyventojas.. Ir taip, nusilei- j 
dus žemyn, pro įgulos bažnyčią 
ton pat Laisvės alėjon traukė vi
sa Atėnų mokykla: Krėvė didysis, 
Sruoga audringasis ir gilus mąsty
tojas, eruditas Leonas Karsavi
nas, garsios balerinos brolis, ku
rį vėliau Vorkutoje rusai įkinkė 
vežimo traukti su vienu lietuviu 

ANTANAS VAIČIULAITIS 

— vietoje arklių. Anomis gero
mis dienomis Kuane šį 
būrelį papildydavo ir taisyklingo 
žodžio sargas Pranas Skardžius. 

Jeigu taikydavosi palanki va
landa, toje pat Laisvės alėjoje iš 

nugrimzdę, praeidavo du didieji 
mūsų poezijos stulpai: Faustas 
Kirša, slėnio gyventojas, ir Vin
cas Mykolaitis-Putinas, įsikūręs 
kalnuose. 

Iš anų kiek vyresnių galėtum 
minėti Juozą 21abį, Praną Būdvy 
tį, Petrą Babicką, Stasį Santvarą, 
trupučiuką vėliau grįžusį iš Mi
lano, Antaną Rimydį, tada dar 
žaliūką metais, bet jau vainikuo
tą futuristų aureole. 

O paskui sriautais prasiveržė 
tie, kurie skverbėsi savo žodį pa
sakyti jau po futuristų ir kitų. 

Anomis dienomis nauja, origi
nalia ir gaivia daina skambėjo Jo 
nas Aistis, Antanas Miškinis, 
Bernardas Brazdžionis ir būriai 
kitų. Kas čia juos visus ir besu-
skaičiuos — Stasį Anglickį, Kazį 
Inčiūrą, Kazį Borutą, Leoną Ska-
beiką, Petrą Karužą, Joną Grai-
čiūną, Sirijos Girą, Henriką Ra
dauską, Kazį Zupką ar Aleksį 
Dičpetrį. Kai kurie iš jų vėliau 
išnyko iš poezijos lauko, o kiti 
dar daugiau išsišakojo ir išaugo. 
Vis tai Kauno piliečiai anomis 
dienomis. Šioje virtinėje negausu1 

moterų. Iš Panemunės, per upę j Ba ,u ,i> «ulb« — Kauno rotu^. Arch. B. Chojnauskas ir 4. Matekeris. 
atkilusi, pasirodydavo Gražina : X V I — XVIII amž. architektūros paminklas. Nuotr. P Karpavičiaus 
Tulauskaitė, o pačiame mieste gy-

sfi-mH* veno Kotryna Grigaitytė. Gar 
šiaušia mūza, Salomėja Nėris, a-
pie tą datą vėl grįžo į Kauną, pa- I Rainio slapyvardžiu ir kurio 1 y- I Lietuvos vieta nėra taip skambė 

rikos J. Tysliava parinko suval-! jusi. 
kiečių poezijos antologijai "Šūdui Prabėgo metai kiti, pradėjo kai 
vai". Arba kas labai šiandien pa- tis dar naujesni balsai. O kiti pa
galvoja apie Antano Zmuid/ina- sitraukė, nutilo amžinai. Neliko 
vičiaus lyrika. O kaip tik anais | Maironio, didžiojo. Savo amželį 
1930 m. pasirodė jo eilėraščių | baigė Adomas Jakštas, netikėtai 
knyga. Buvo ir kitas dailininkas,, mirė Petras Karuža, o vėliau M. 

Linkevičius. Džiova nusinešė L. 
Skabeiką. 

Tuos gi, kurie liko, nusiaubė 

likusi mokytojos darbą dzūkų že
mėje. Petronėlė Orintaitė maž
daug tuo laiku iškeliavo iš laiki
nosios į Tauragę jaunimo šviesti. 
Apsidairius, atsirastų ir daugiau: 
scenos žvaigždė Alė Sidabraitė, iš 
Darbėnų atkakusi Nelė Mazalai-
tė, ar Karolė Pažėraitė. Nors šios; linkęs prie sparnuoto žodžio. Tai 
dvi daugiau žymėjos beletristiko
je, rašė abi ir poeziją. 

f tokią grupę, kur daugiau ar 
mažiau bendravo su poezija, tek 

Kazys Šimonis. 

Ir vėl norėtum iš anų dienų 
minėti A. Tyruolį, VJ. Linkevi
čių. Pr. Naujokaitį, Antaną Ja-

tų padėti Stasių Būdavą, Stepąlsiūną, B. Rufkūną, — visus bend 
Zobarską, Bronį Railą, Petrą ravus su mūza, visus apie tą da-
Cvirką ir pluoštą kitų. 

*) Čib. spausdiname Antano 
Vaičiulaičio studijos apie pokario 
dešimtmečių laisvojo pasaulio lie
tuvių poez.ją pirmąjį skyrelį. Vi
sa studija telpa Į Laisvę fondo šie
met išleidžiamoje kolektyvinėje Į matymo vargiai būtum ir paži 

Pagaliau yra tie, apie kuriuos 
Kaimo arkikatedros - bazilikos negalvojome kaip apie poetus. 
bokštas ir Šventoriaus vartai, ši Sakysime, buvęs krašto apsaugos 
istorine. Vytauto laikus siekianti ministeris Juozas Papečkys, kuris 
šventovė yra didžiausia gotikinio savo eilėraščius pasirašinėdavo J. 
stiliaus bažnyčia Lietuvoje. Jos 
kriptose ilsisi lietuviškojo rašto 
milžinu — vysk. Motiejaus Valan- į 
čiaus. Adomo Jakšto-Dambrausko! 
ir Maironio — palaikai. 

vyresniųjų galėjai užbėgti Žalią 
Rūtą-Sabaliauską, Adomą Ląstą, 
Paparonį ar Vincą Stonį, kurį iš 

ravus su mūza, visus apie tą da 
tą matytus, visus sutiktus tarp 
Laisvės alėjos liepų — tomis j to
lybę nubėgusiomis valandomis. 

Galėtum tarti, kad Kauno šiai 
tai ir kloniai tada skambėjo lyri
kos balsais, kaip niekados jokia 

karo ir okupacijų audros. "Moti
nos kalneli, tu nebežali uosi", 
graudžiai rase Jurgis Baltrušai
tis savo "Raudoje". Vienok poe
zijos žodis davė žiedų, kurie ne
nuvys lietuvių literatūroje. Iš 
Kauno, Vilniaus ir kitų Lietuvos 
vietų nublokšti svetur, mūsų po
etai ne tik kūrė, bet kartais susi
laukė beveik netikėto papildy
mo. 

knygoje 
tur.' 

"Lietuvių literatūra sve-

& lame numery: 
• Knygos, knygos, knygos:.. 
• Parnaso viršflnėje (rašo Anta

nas Vai'tulaitis). 
• Aldona Eretaite apie dramos 

teatrą Vakaru Vokietijoje. 
• Tarptautinė kultūrinė talka 
• Danguolės Sadftnattes eilėraščiai 
• Lenkai apie Vilnių ir kitaip jau 

kalba, 
• K. Atmenąs žvelgia į kultu rė-

jančt* Afrika ir į išdidžią Masai 

nes, toks kuklus atrodė, nors jo 
eilėraštis "Gražių dainelių" jau 
buvo virtęs liaudies melodijų nuo 
savybe. 

Arba ir vėl: kas toji egzotiška,) 
kone šėtoniška figūra? — neiš- j 
manydamas teirausiesi ir net at-į 
sigręžęs pasižiūrėsi į jo pūsčiojan-į 
tį apsiaustą bei plačiabrylę skry
bėlę. Gerbiamieji! Tai Juozas Al! 
binas Herbačiauskas, amžinai 
skelbęs naujas gaires lietuvių li
teratūroje, ugningss kalbėtojas, 
karštų straipsnių autorius, litera
tūros dėstytojas universitete ir. 
jau po paskaitų, laimės pranašau 
tojas tau iš deino toj pat salėje, 

j kur jis ką tik gvildeno VVyspians K«ntį. 
B. Ciplijauskaitės laiškai iš lt»-,kio meną. Taigi, kadaise ir jis ra-
lijos :trys skulptūros — trys • ^ v j e n ą įįįą eįlėraštį. Net jo 

/čen&nė PoAJCbčbįs 
K N Y G O S . KNYGOS. KNYGOS! 

K a r t s nuo kar to ir "Drau
g o " puslapiuose pasirodo kvie
t imai įsigyti knygas, skelbia
mi sąrašai knygų, parduoda
mų papigintomis kainomis ir 
t . t. 2odžiu. norima, kad žmo
nės kiek daugiau skaitytų kny
gas . Todėl ir ieškomi skaityto
jai . Atrodytų, jog mūsų lai
ka i s tai yra visai papras tas 
da lykas . Juk mūsų tarpe ana-
falbetų jau nėra. Mes visi, at
rodo, mokame skaityti . Bet ar 
to pakanka? Deja, mokėjimas 
skai ty t i nėra t as pat . kas būti 
skai tytoju , t ikru skaitytoju. 
Žinoma, kiekvienas mokantis 
skai tyt i , paviršutiniškai kal
bant , gali būti skaitytojas Ta
čiau mokančiųjų skaityti t a rpe 
y r a k u r kas mažiau tikru skai
tytojų, negu būtų galima ma
nyti . Kai kurie žmonės, nors 
ir d a u g "perskaitę", per visą 
savo gyvenimą taip ir neiš
moks t a skaitymo meno apval
dyti . J ie praleidžia puslapius, 
galvotrūkčiais bėga per eilu
tes , nekantriai griebiasi kny
gos pabaigos. Iš visų jausmų, 
kurie kaitina tikrąjį skaityto
ją, j iems tėra prieinamas tik 
vienas — smalsumas f ' K a s gi 
a ts i t iks su knygos veikė
j a i s ? " ) . Pasiekęs knygos pa
baigą, toksai skaitytojas ją be 
jokios minties užsklendžia, o 
kitą dieną jau sunkiai beprisi
mena, ką buvo perskaitęs. Gai
l a tokio skaitytojo ir tokio 
skai tymo. Bet ir tai d a r ne 
viskas . 

fazės Florencijos istorijoje. 
• Lietuviai prisistato kanadie-

l H 
• Kultūrine 
• Nauji 

į publicistikoje netrūko poetinės ki 
;birkšties. Be to, ką tik buvo iš-
! leidęs "Dievo šypsenas". Maironio namai Kauno senamiesty, statyti XVII aaiž. Lietuvos didiko Kristupo Paco. 4uos 19(»9 metais 

^ ^ ! įsigijo Maironis ir čia gyveno iki mirties. Rūmai 1935 m. buvo pa\ersti Maironio \ardo kultūros muziejų-
Tai dažniau, tai rečiau visados . „ ^ ^OĄ ę^\K merų tvarkė poetas Bernarda* Brazdž loniv šiuo metu rūmuose taipgi veikia Maironio \ <tr-

tokiais rimtais veidai*, ląg savąeĮ do \Mtntium 

Literatūrą sudaro ne vien 
tik talentingi rašytojai, o taip 
gi ir talentingi skaitytojai. Au
tor ius , kurdamas knygą, atlie
k a tik dalį darbo. Kitą gi dar
bo dalj turi atlikti pats skaity
tojas , įsijungdamas knygon su 
savo vaizduote, veikalą papil
dydamas tuo, kuo įsakmiai ne
parašė autorius - kūrėjas. Kaip 
t a i ? — klustelės kas nors , pa
skai tęs tokius žodžius. Skaity
t i ta i , ko autorius neparašė? 
Taip. Ypač grožinės li teratū
ros veikalas turi ne tik tekstą. 
be t ir potekstę. Gi pastarajai 
iškelti ir suprasti nepakanka 
vien tik akimis perbėgti teks
tą. Tik įsigilinus į tekstą pro
tu ir jausmais. įmanu rasti ir 
suprast i veikalo potekstę, kas. 
individualiai gali at idaryti nau
jus , iki tol dar nežinomus aki
račius. Neabejotina, kad neiš
mokus suprasti veikalo poteks
tės, t. y., ko autorius įsakmiai 
neparašė, bet kas iškeiia. nu
spalvina veikalo mintis, ne-
įmanu tapti ir tikruoju skaity
toju. Savo ruožtu, sugebėjimas 
pamatyt i , suprasti l i teratūros 
kūrinio potekstę padeda su
pras t i ir kasdienines g y v n i -
mo problemas, patį gyvenimą. 
Reikia tik gilintis į autoriaus 
žodžius. Gi žmogus, nepratęs 
gilintis į žodžius, o ypač į jų 
intonaciją, trumpai tar iant , ne
sugebantis galvoti, negirdi 
ir potekstės. Viso to galima iš
mokt i iš geros, talentingai pa
rašytos knygos. Tik tokią kny
gą reikia skaitvti atidžiai, kant 
riai, įsijungiant į skaitomus 
žodžius. Tada, vieniems anks
čiau, kitiems vėliau, ateis to
kia dienai kada beskaitant 

knygos vidury teks stabtelti , 
susimąstyti, norint suprast i 
tai, ką autorius norėjo pasaky
ti. 

O kaip su knygų rinkimu? 
I r mūsų inteligentuos, nemaža 
laiko atidavusiuos mokyklų 
suolui, randame labai įvairią 
situaciją. Vienur knygų iš viso 
maža tėra. Kitur rasime jų dau 
giau, bet jos surinktos tik atsi
tiktinai. Panašų vaizdą rasime 
ir pas kai kuriuos knygų "rin
kėjus", kurie gal ir palaiko 
knygų leidyklas, tačiau neturi 
jokios vedamosios minties, 
rinkdami knygas. Trumpai ta
riant, ne visi moka parinkti 
bibliotekai knygas. Vieni gau
do sensacingus, "kriminali
nius" leidinius. Kiti renka kny
gas su garsiais vardais, apie 
kurias kas nors kitas buvo kal
bėjęs. Galima sakyti, kad kny
gos renkamos trejopais pa
grindais, kurių tik du vert i dė
mesio, nes trečiasis y r a arti
mas paprastams neišmany
mui, kai jos renkamos, nepai
sant jų turinio. Kartais šitai 
rišasi su masiniu knygų išpar
davimu. Kartais jų pirkimą 
nulemia "apsimokėjimo" sąvo
ka (knygos — tai irgi verty
bės, pinigai). Kartais lemia ir 
noras pasigirti: žiūrėkite, koks 
aš kultūringas! Kartais vėlgi 
tai siejasi su kokia nauda, nie
ko bendro neturinčia su pačiu 
knygų turiniu: pas Joną visų 
knygų nugarėlės savo spalva 
derinasi su baldais. Apie to
kius knygų "rinkėjus" ir jų 
"bibliotekas" nėra prasmės ir 
kalbėti. 

Grįžkime prie dviejų esmi
nių knygų rinkimo pagrindų. 
Pirmas — tai darbo bibliote
ka, kurioje telkiamos knygos, 
reikalingos kasdieniniam dar
bui. Tai knygos pagalbininkai. 
Tokios bibliotekos sudėtį nu
lemia, visų pirma, profesija: 
pas inžinierių — techniška, 
pas Istorijos specialistą — 
specialybinė istorijos bibliote
ka. Antras principas — mėgia
mos knygos. Perskaitytos ir 
tapusios mėgiamomis. Tai kny
gos — bičiuliai, prie kurių mie
lai grįžtama, nes tai geriausie
ji gyvenimo patarėjai, drau
gai. Gi draugus pasirenkama 
protu ir širdim. Kas gali būti 
kieno nors draugas ir kiek jų 
gali būti, neįmanu pasakyti. 

Draugu vargiai galima pasi
rinkti pirmąjį sutiktąjį. Tas 
pats yra ir su knygomis. I r 
knygų tarpe, lygia: kaip ir 
žmonių tarpe, galima patekti 
ir j gerą ir į blogą draugystę. 
Jų svorį nulemia rinkėjo suge
bėjimas suprasti gyvenimą, su
gebėjimas gilintis į žmonių ir 
aplinkos filosofiją. 

Mums, išeiviams, yra da r 
vienas, papildomas, pasaky
čiau, irgi "specialybinis" kny
gų nnkimo pagrindas: savų. 
lietuviškų, lietuvių kalba ir li
tuanistiką liečiančių knygų 
rinkimas. Neįmanoma mūsų 
laikais įsivaizduoti lietuvį, ku
ris nesidomėtų savąja knyga, 
kuris nesigilintų į lituanistines 
problemas. 

J.DB. 
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APIE DRAMOS TEATRĄ 
VAKARŲ VOKIETIJOJE 

Iš pašnekesio su Aldona Eretaite 

Kalbėjomės amfiteatre, šokių 
šventės repeticijos metu. Visą lai
ką mus supo triukšmas, muzika, 
garsios komandos per cypianti, 
griaudžiantį, nesutvarkytą gar
siakalbi. Žodžiu, aplinkui siautė 
didžiulis turgus. Gal dėl to ir po
kalbis išėjo kiek lakoniškas, be di 
delio plano ar organizacijos. Sa
vo klausimus čia išleisiu, ries jie 
skaitytojui bus ir taip aiškūs iŠ 
Aldonos Ėretaitės atsakymų. Kai 
ba, kaip matysite, sukosi apie 
šiandienini Vokietijos dramos te
atrą. 

— Vokiečių tauta yra pripra
tus prie teatro. Kiekvienas mies
tas su bent šimtu tūkstančių (o 
kartais ir mažiau) gyventojų tu
ri savo pilną repertuarinj teatrą. 
Pilnas teatras — reiškia su ope
ra, operete ir drama. Teatras yra 
miesto žinioje, miesto finansuoja 
mas, kaip kultūrinė institucija. 
Kitaip negalėtų išsilaikyti. 

— Kolektyvų dydis priklauso 
nuo miesto pajėgumo. Mes Kie
tyje (apie 300,000 gyventojų) 
dramos grupėj turime 12 mote
rų ir 25 vyrus. Proporcija visuo
se teatruose maždaug ta pati: vie 

Vokiečiai tradiciniai mėgs 

! pat silpnas, kaip jis buvo tuoj po, 
: karo. Nedidelės kūrybinės pajė-1 
gos tebėra išsiskirsčiusios daugely! 
je bendrovių ir nieko reikšmingesj 
nio sukurti nepajėgia. Kiek iš-
kilesnius aktorius tuojau pavilio- j 

;ja Hollyuoodas, kur jie dažnai 
taip ir dingsta... Ir šiandien po
puliariausi tebėra karo metu ar 
tuoj po karo iškilę vardai, kaip 

ta Šilerį, Goethę, Lensingą, Klei Heinz Ruehman, Curt Juergens, 
stą. Iš naujųjų mėgiamiausi yra 
jau minėti Max Frisch ("Biogra
fija", "Andora") ir Friedrich D u m « vokiečių masė*? platus ir už-
_ .... /iii F2_ - - _ _»» <<T^?_ : 1 . ~ " t l l * r i »-»!-•_» c- I i'J r-LTit'i i lVlic t l l i r , j _ 

Osear VVemer... Amerikietiško fil 
mo ir jo žvaigždžių populiaru-

errenmatt ("Vizitas", "Fizika 
"Pono Mississippi vedybos") 

tikrintas... — Čia pokalbis turė
jo nutrūkti, nes p. Kretaitė šven-

Naujų iškilesnių vokiečių drama »*s rengėjų buvo pakviesta prog-
turgų po Carl Zuckmeyerio ramos sustatymui. 
("'Velnio generolas") kaip ir ne
buvo. Net ir anie du suminėti 
yra šveicarai. Ne veltui vokiečiai 
sako, kad naujoji vokiečių dra
ma remiasi dviem šveicarais... 

-at 

• Lietuviu pamario rešytojtj 
kūrinių biblioteka steigiama Klai 
pėdoje, Vilniaus g. Nr . 13. Be sa
vo tiesioginės paskirties (masinė 

- Peter VVeiss ar Rolf Hoch- biblioteka), ji ypač akcentuos pa 
huth yra populiaresni Ame- mario rašytojų raštus. Pirmoje ei-
rikoje negu Vokietijoje. Kiek di- lėje būsią čia K. Donelaičio, L. 
dėsnį pasisekimą turėjo YVeiss'o Rėzos, Vydūno, I. Simonaitytės 
"Marat—Sade..." ar Hochhu th 'o kūriniai. 
"Vietininkas". Ir tai gal dau- # Rašytojo Butkų Juzės ( Juo 
giau dėl savo tematikos sensa- zo Butkaus) 75 metų amžiaus 
cingumo. Man atrodo, kad jie, sukaktis buvo paminėta ok. Lie-
kaip dramaturgai dar gana skys- tuvos spaudoje. Pokario metais 
toki. rašytojas nedaug tekūrė ir , anot 

T. . . . v . j "Tiesos" (1968. VII. 14), "nau-
— Is amerikiečių dramaturgų, . . . . ., v . . . « v ,. , M 11 -i • jam turiniui reikšti savitesnio zo-salia jau beveik klasikais tapu- ,v . , . . .„ • -c r\<v -u T u r i j <•• dzio nebespėjo rasti . 

sių E. O Neil o ar T . Wi lde r 10, K • 
ypač mėgiami A. Miller'is ("Pre 
kijo mirtis", "Raganų medžiok
lė") ir E. Albee (ypač jo "Vir-
ginia Wolf" ir "T iny Alice") . 

•"« i dabarties interpretacija h- atei- giau atstovauti politini koBser-
ties prognozė. Jie atkreipia dėme- vatizmą. Saleziečių universiteto 
sį, kad dabar, kai valstybė pilie- prof. G. Girardi svarsto aktualią 
čiams prievartos keliu nebeužme temą — "Revoliucijos ir ateizmo 
ta religinės pasaulėžiūros, pilietis filosofija". Jis linkęs žmogų va-
atsuanda laisvo pasirinkimo rin dinti revoliuciniu gyviu, tik jeigu 

, koje net ir religijos atžvilgiu ir revoliucionieriaus žvilgsnis yra 
todėl svarbu sudaryti patrauklu- nukreiptas j žmogų, tai tffcih&d-
mą religinėms idėjoms. ; jo — į Dievą ir toks žmOgu* 

stengiasi būti klusnus Jo tvarkai. 
Autorius mano, kad revoliucinė 
mintis yra pašaukta apvalyti re
liginį gyvenimą ir mintijimą ir 
siūlo suderinti pastangas tarp į-
vairiu krypčių žmonių, siekian
čių sukurti naują pasaulį. Ko-

Revoliucinė pradžia, 
konservatyvi dabartis 

Fi'osofijos profesorius, Madri
de gimęs L. Dewart gilinasi į te- į 
mą "Bažnyčia ir konservatiz-j 
mas". Tarpais jis stebisi, kad 
Bažnyčia, kuri pirmais amžiais l u m b n o s sociologu draugijos pir 
yra buvusi lyg revoliucinė religi- j mininkas G. Perez-Ramirez in-
ja, paskutiniu metu ima dau- (Nukerta j 4 psl.) 

Dr \nt. Rudoko kabinetą perėm? 
optometristaa 

OR. EDMUHD L CIARA 
2709 W S l a t Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pasai •ueltartm*: Pirm.. antr 
ketv Z—6. T—» Tai Penkt. 2—8 Ir 
SeStad. 16—2 TaL 

Ola. 7SS-4477. Rea, PR »-»»«Mi 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IH CfflRURGE 
SPBCIAJLYBF — \ L R V \ IR 

EMOCIN'fS LIGOS 
CRAWFOTU> MEMCAL BUDO 

«449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

.Aktore Aldona Eretaife Gerhardo Hauptmanno veikale "Žiurkės" Po
nios John rolėje. Nuotr. Haendler - Krah 

nai moteriai tenka du ar trys vy- Absurdo teatro populiarumo ban 
rai. Kiek nuolatinių etatų turi o- g a j a u praėjo. Retkarčiais tebe-
peretė ir opera tikrai negalėčiau statomi S. Beckett'o ar E. Iones-
pasakyti. I juos įeina pilnas pro- c o veikalai, 
fesionalus choras ir orkestras. Be 
je, šalia savo uždavinių operoj ar 
operetėj orkestras turi įsipareigo
ti dar duoti ir simfoninės muzi
kos koncertus. 

TARPTAUTINE KULTŪRINE TALKA 
Studijuojant religijos ir pasaulio politikos problemas 

į t. . -i . , . Krikščioniu mintijimo pašau- , t t / v 7 » p n m t » H . i / i p 
— Salia teatrų dramos studi- , . , . \ . . JUOZAS PRUNSKIS jų Vokietijoje nėra. Yra, berods, ^ p a s t e b i m a s naujas mtnguo-

penkios dramos mokyklos, su u- | a m i s r f s k i n y s > k « r * reikėtų lai-
niversitetais neturinčios nieko į j palaiminga Vatikano II su-
u j „ T j - i važiavimo įtaka. Kaip suvaziavi-
bendro. Jos yra vadinamos kon- . , . , .. , • • 

me visos diskusijos vyko atvirai, — Turim keturis nuolatiniusservatorijomis, vaidybos mokyk 
režisierius ir kiekvieną sezoną l o m i s a r akademijomis. Jos pri-
samdom bent du gastroliuojan- g a r n i n a t i e k aktorių, kad šian-
čius. Tai grynai ansamblmis te- d i e n Vokietijoje yra jų net per-
atras ir savo tarpe vadinamų teklius. 

versiteto prof. H. Schmidt svars-. 
to politikos ir christologijos isto-, 
rinius pagrindus, pabrėždamas, 

viniai politinės teologijos švieso- kaf. dabar pasaulis yra ypač rei-
jc" išryškina mintį, kad Bažny- k ^ s ^ f ^ ^ J * * ! ? 

kiekvienas dalyvis galėjo išsaky 
ti 
taip dabar naujuose leidiniuose 
pastebimas minties lakumas, ne
varžomas preventyvinės cenzū
ros (knygos daugumoje leidžia-

vaidmamų rolių rūšį. Aplamai a! rui gerokai pakenkė. Ne vienas mos be aprobatų) . Antra, kaip 
gos yra pakankamai aukštos. Ak- mažesnis teatras turėjo uždaryti |suvažiavime koks klausimas buvo 

atskiras šakas ar jomis dalintis 

čia Čia turi ateiti ne tiek jau su 

žvaigždžių neturime. Tiesa, akto
rių algos kiek skiriasi pagal jų Televizijos paplitimas teat-

pa ruošta, nesikeičiančia sočia 
S a 7 1 . n U O m ? n C . . n f V

;
a

J 7 i ° r n . a i : doktrina, kiek su socialiniu kriti 
cizmu, nurodant socialinių refor 
mų kryptį. 

Pagarsėjęs olandų teologas E. 

reikiamą dėmesį į Kristaus misi-
iine ' o s žmonijoje socialinius ir politi

nius uždavinius. 

toriai uždirba maždaug tiek pat, atskiras sakas ar 
kieK ir kiti akademiškai islaviri- su kitais miestais. Kaip čia, ta ip 
ti žmonės. Žinoma, daug priklau ir Vokietijoje yra žmonių, ku-
so ir nuo miesto. Kaip ten be- riems televizija pasidarė nebepa-
būtų, aktorius turi garantuotą už mainoma "trečioji akis". Vieti-
darbį ir kasmet šešias savaites a- niams repertuariniams teatrams 
tostogų. televizija naujos dirvos nesukūrė, 

t. --Ą ... nes ši sritis yra grynai tautinis, 
- Statom maždaug dvylika Q fle l o k a l } n i s dalykas. Televizi-

veikalų kiekviename sezone. Vai j o s s t o t y s t ė r a H a m b u r g e ? Frank-
N a - furte, Hanoveryje, Berlyne, Mu-

enchene ir Koelne. Vokiečiai, 
kaip ir čionykščiai žmonės, labai 
mėgsta sportą. Kada vyksta fut
bolo rungtynės ir jos duodamos 
per televiziją, miestų gatvės lie
ka tuščios... Populiarios yra kri
minalinių dramų serijos, kurių 
daugiau importuojama iš Angli
jos, negu iš Amerikos. 

bent kas antrą, tai visada. 

— Teatras turi labai daug a-
bonentinių prenumeratorių. Re
tai kada bilietai tėra laisvai per
kami. Yra teatrų, kur laisvo pir
kimo iš viso nėra. Abonentai tu
ri tą gerą ypatybę, kad teatras 
jau neabejoja garantuotais žiūro
vais. Taigi galima statyti ir to
kius veikalus, kurie žmonėse nė
ra populiarūs ir į kuriuos šiaip 
jie laisvai bilieto gal ir nepirktų. 

— Didesniuose miestuose yra 
teatrų, statančių vienkartines pro 
dukcijas, paprastai su žvaigždė
mis ir garsenybėmis, kuriuose tas 
pats veikalas vaidinamas tol, kol 
susilaukia žiūrovų. J repertuari-
nius teatrus retkarčiais pakviečia 
mos tik režisūros žvaigždės. Sve
čiai aktoriai —labai retas daly
kas. 

— Miestas, duodamas subsidi 
jas, be abejo, nori turėti savo žo
dį ir repertuarų sudaryme, tačiau 
savo diktatūros jis čia niekada 
neprimeta. Repertuaras — įvai
rus. Kasmet statomi mažiausiai 
trys ar keturi klasikiniai (nebū
tinai vokiečių autorių) veikalai. 
Labai pabrėžta tendencija pro
paguoti naujus autorius. Šitokia 
prabanga subsidijuojamam teat
rui ir teprieinama. Ne kitaip iš
kilo ir Frisch ar Duerrenmatt... 

— Publika, kaip ir visur, yra 
kiek konvencionali ir daugiau 
mėgsta girdėtus ir įprastus auto
rius. IŠ jų ji nori veikalų moder
niomis temomis. Geri muzikiniai 
vaidinimai itin populiarūs. Mu
zikines komedijas stato ir drama. 
Pavyzdžiui, dramos grupė statė ir 
"My fair lady". Pasisekimas bu
vo didžiulis. Veikalas įtrauktas ir 
i kito sezono repertuarą. 

Schillebeckx, domininkonas, sa
vo studijoje "Bažnyčios mokomo 
ji valdžia ir pasaulio politika", 

vispusiškai daugelio kvahfikuo- ^ k i a u s i m a < k i e k įpar€įgoja 
tų žmonių apsvarstomas, taip da t o Į d o s e n c i k l i k o s k a i p « p a c e m i n 

terris", "Populorum progressio" bar mėgstama kuria problemą 
pateikti įvairių šalių, įvairių ša
kų specialistams, kurių nuomo
nes — studijas surinkus susidaro 

ar Vatikano susirinkimo konstitu 
cija apie Bažnyčią moderniajam 
pasaulyje. Čia tas teologas pabrė-

intriguojantys kolektyviniai vei- ž i a > k & d B a ž n y č i a n e g a l i ^ m i 

kalai. Yra net suorganizuota iš
tisa tokių veikalų serija — "Con-
cihum", kurios viena naujausių o r i n i ų a p r e i š k i r n u » s k u r i e i š p l a u 

sijos atlikti, tik apeliuodama į ap 
reiškimą. Ji turi įsiklausyti ir "iš-

knygų yra "Faith and the World 
Politics", redaguota Muensterio 
univ. profesoriaus J. B. Metz (iš
leido Paulist Press, Glen Rock, 
N . J., 1968 m., 183 psl., $4 .50) . 

Kritiškas nutiesimas 

socialinių gairių 

Pats redaktorius savo straips-
— Vokiškas filmas tebėra toksnyje "Bažnyčios socialiniai užda-

kia iš dabarties pasaulio padė
ties, ir kuriuose reikia išgirsti ir 
Viešpaties balsą. Autorius ragina 
kreipti dėmesį į Sv. Sosto sociali
nius pareiškimus: "Krikščionis, 
kuris yra skaitęs "Populorum pro 
gressio" be jokio pastebimo pasi
keitimo savo kasdieniame gyve
nime, yra nusikaltęs pranašiš
kam popiežiaus dokumento bal
sui. Jis yp?č nusikaltęs prieš žmo
niją ir Dievą, nes jis, matyt, pri
ima dabartinę santvarką, kurią 
Šv Raštas kvalifikuoja kaip be
tvarkę — santvarką, kuri pasiliks 
ovangeliškosios naujienos kriti
kuojama tol, kol tik istorija tę
sis". 

Sudaryti patrauklumą 
religinėms idėjoms 

Louvaino universiteto relig-
nių-socialinių tyrimų centro di
rektorius F. Houtart ir to pat 
univ. prof. Fr. Hambye rašo £-
pie sceialines-politines Vatikano 
suvažiavimo implikacijas, pabrėž 
darni, kad čia glūdi sutelktos pra 
eities įvykių išvados ir patirtis, 

Rez. Tel. OI 8-0875 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AkoSerils Ir motom ilgos 

61S2 So. Ke&de A ve., WA 5-2870 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001 
Ofiso HE 4-1414. Re*. B E 7.0SC7 

DR, I . 6AIŽI0NAS 
GYDYTOJAS IR CHIRTJRGAS 

SpedalybS akuieru* tr taotero U*x 
2451 West 71st Street 

(7l-oa ir Campbell Ave. kampas) 
Tai. kasdien 1—t ir (—S vai. vak_ 

Seštad. 12—S Tai. popiet. 
Treciadleniala uždaryta 

ofiso tcL P R a-asao 
Kam* — rea. FstasMct &-tO«l 
DR. JArtlNA MKKVIWUS 

GYDYTOJA m cmRURGe 
TAIKŲ LIGOS 

2856 Weet 6Srd Street 
Plrmad., antrad. katvirt ir panJtt. 
auo i : U i T. ir ano i lkl I T. T. 
Seštad. ano 1 Uct 4 Tai. 

ASSOCIATE OPTOMITRIST8 
Uetortskai kalba 

OR. FRANK PLEKAS. 0PT 
3424 W. 6Srd S t , GR 6-7044 

ritrina akis. Prita&o aktnio* b 
"contact lenses". 

Valandos pagal susitarime 
Uždaryta trečiadieniais. 

DR. A. PUSTaniJCAS 
GYDYTOJAS IR CIDRURGAR 

SPKC vinAia Liooę 
Te*. Ofteo PR 6-7800; Namq P2S-76V1 

5158 So. Damen Avenoe 
Valaades: i—» v»l. p p 

Easkyrns treclad.lenf 

l e i . 423-2860 
DR. L RINGUS 

RENTGENOLOGAS 
9788 So. Kedzie Avenoe 

Vai., plrmad., antrad,. ketrtrtaa. ti 
vai., plrmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 T. V. Trefi. ir 

DR, ZIGMAS RUDAITIS 
8PEC. OETHOPEDUOS UGOS 

2745 West 69th Street 
T T i T Prie* ST. Kryžiaaa ll«onlna 
VAL.: pirm. nuo 6 iki 8 v. p. p - ant
rad. ir ketv. nuo 9 iki n T. ryto Ir 
nuo 6-8 v. v ; penkt. nuo 9 iki i i v 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 

Telef. RKpublic 7-2296 

Ofa, PR 6-8022 
DR. t IATULIS 

GYDYTOJAS IR CHmURGA3 
Bendra praktika 

2815 W. 71at Street 
Ofiso vai. kasdien nuo t lkl » T. T,; 
Sėst ano 9 iki 12 Tai: a r t e tusi-
tarua 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSL8S IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Otmaa 2454 W. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popie-

ketvirtad. nuo 8—8 vak 
Oflao telef. 778-2888 

Rezid. telef. PR 9»6799 

Rerid. Tel. 23»-4«8S 

DR. K. G. BALUKAS 
AKršERJJ^.IR MOTERŲ LIGOS. 

GOEKOfX>GI>'fi CHIRCRGUA 
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Priima lisronius pagal susitarimą, 
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DR. ANNA BALIUNAS 
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PRITAIKO AKINTCS 

285« West «3rd Street 
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DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Weat 8Srd Street 
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DR. h f . KAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 3 
1407 So. 49tfc Coart, Geero 

Vaį toadlan l » - » tr 4-7. TVe«ad 
ir iefttad. tik toaHarat. 

TSL - n n s w t - i su 
DR. WAiTIR J. KIRSTU* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 Weat OMk Street 
dieni uMaryta Ligoniai orlimaml wa- Vai: plrmad., antrad.. ketvirtad ir 
sitarus. _ ... . 

Ofteo U-lefonas: PR 8-3229 
Rei. telet. WAlhrook 5-5076. 

VaL: 
vak. 

kasdien 19—12 vai. Ir 7—9 T. 
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia-

penktad. nno 12-4 Tai p. p.. «•« 
rąl1 tafc ieitad. U - l TaL p.».. treBIad. 
uždaryta. 

Aldona Eretaite Diderot veikale "Ar jis geras, ar blogas?" vaidina Po-
nią Bertraną. 

Etikos ir politikos filosofiniai 
pagrindai 

Muensterio universiteto deka
nas, W .Oeimueller savo studijo
je svarsto dabarties etikos ir poli 
tikos filosofinius pagrindus. Jis 
porjpėja, kad dažnai dabarties 
teologija praranda mūsų laikų 
žmogaus pasitikėjimą, nes ji ne
kritiškai susiriša su kuria nors 
m<xWnia teorija ar kokiuo socia
liniu — politiniu sąjūdžiu arba 
nekritiškai ima priešintis prieš 
kokį modernų reiškinį, kuris gali 
turėti pozityvia vertę krikščiony
bei. Primena, kad nereikia pasi
likti tik teologijos apologetu; rei
kia kartais eiti į dialogą ir net į 
debatus. 

Ispanų prof. J. M. Gonzalez-
Rui/ rašo tema: "Krikščioniško
jo mokslo viešasis pobūdis ir da
barties visuomenė". Belgų teolo
gas J. P, De Rudder nagrinėja 
temą "Struktūriniai elementai 
apreiškimo pasaulyje". Jis skati
na lingvistinės filosofijos pagalba 
atskleisti apreiškime glūdinčias 

ofisa.« S148 \\p>. ftSrd Street 
TeL: PRoaoect 8-1717 
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TH.: RKpnWi<« 7-78** 
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APIE VILNIŲ 
IR KITAIP JAU KALBA 

r 

J. DAINAUSKAS 

l /mdone leidžiamas lenku l iU" negalėjusi prilygti Lietuvai 
laikraštis, "Kronika", 196S.V. 18 \ a i a iu j amojo meno srityje. Lie 
d. numeryje įdėjo Brigida Piase- ,«.ių gralika. prilaikomojo me-
cka - Marks (is Londono) ii- na dirbiniai tapo veik snobizmo 
gesnę korespondeneiją, užvardin- objektu nei nelietuvių namuose. 
14 " W i l n o ' . Anot ten rašančios. Jaunųjų Lietuvos tapytojų darbų 
nuo 1939 m. rudens, kada Vii- r>arodt>s jtu eilė metų turinčios 
nius vėl tapo Lietuvos valstybės Jiusiės įtakos į visa Vilniaus kul 
sostine, lietuviuose vis augo am- tūrinę apa&osfetą, p ypač į jauno-
bicija Vilnių padaryti tikrai lie- •:..-. kanos estetinį auklėjime 
tuviŠku miestu,, kokiu jis buvo " Y u-n.-js ;xkv.iįos vertimo knygos 
prieš kelis šimtmečius. Tiesa,, \ irs>lio konkurse laimėjo lietu-
šiandieną, sako korespondentė, į \ is dailininkas S. Krasauskas, gi 
Vilniuje vis dar gyvena kelios! toji knygelė, nekalbant apie jos 
tautybės, ir sunkus pasakyti, kuri 1 kitus įvertinimus-premijavimus, 
jųjų kiekybiškai ten yra domi- j tapo "bestseller'iu" ir josios de

šimties tūkstančiu tiražas veik a-
kimirką išnyko iš knygų lenty
nos, nes tai buvo lietuvių kūryba. 
Tokie laimėjimai .dar labiau stip 

lus. Visas Vilniaus miestas esąs ir 
* r architektūros paminklas, 

ypač vakarais darąs net ekspresio 
mstinį ispūdį. Tačiau Vilnius, sa 
iu. gyveoa ateitimi, o ne praeiti 
ui. Statoma ir atstatoma ne tiek 

prisimenant praeitį, kiek besirū
pinant miesto ir žmonių ateiti
mi. 

Tai vis Vakarų turisto, abejin 
gc siekiams kai kurių lenkų, ir 
Šiandien skelbiančių to miesto 
tariama, lenkiškumą. Vis dėlto 
ta! lenko turisto įspūdžiai, kuris 
jau priima kaip tikrove tai, kas 
i;.m dabartiniame Vilniuje teko 
•ui'.yli, ghdėti ir tai be jokių 

užuominų į prarasta praeitį. Tai 
pažj mėtina dar ir todėl, jog net 
ir dabartinėje Lenkijoje, nekal
bant jau apie lenkų emigraciją. 
Jai randame pasisakymų apie ta 
oaina Vilniaus priklausymą len
ku kultūrai. 

4l*q ,&}&% I' 

nuojanti. Tačiau, rašo korespon
dentė, vis labiau darosi aišku, 
jog šiandien Vilnius esąs jau lie
tuviškas. Ir tai ne todėl, kad ten 
gatvės turinčios lietuviškus pavaIrina lietuvių pastangas pirmauti 
dintmus, kad ten beveik visos in Į kultūros srityje, 
formacinės lentos rašomos vien 
lietuviškai, net be rusiškų verti
mų. Ir kur pvz. sutinkamos net 
merginos nemokančios ar neno
rinčios parduotuvėse bei restora
nuose rusiškai kalbančių aptar
nauti. Šiandien, rašoma toliau, 
Vilniuje, net ir viešose vietose, 
išnyko ginčai ir nesusipratimai 
dėl kalbų, nes ten lietuvių kalbos 
primatas jau yra visų ir negin
čijamai pripažintas. Lietuviai sa
vo sostinėje kalba» klausia ir at
sako vien tik ir vien tik lietuviš
kai. 

Vis dėlto, svarsto toliau kores
pondentė, jei kalbama, kad Vil
nius šiandien esąs tikrai lietuvis 
kas, tai ne kalbos, .plotmėje. Ko
respondentės įsitikinimu, lietu
vių tauta, nežiūrint į josios seną 
praeitį, esanti labai j auna ir di
namiška. Jei jos-ambicijas ir gali 
ma būtų pavadinti nacionaliz
mu, tai tėra visgi toks nacionaliz 
mas, kuris sukelia pagarbą ne t ir 
tuose prieš kuriuos jis yra nu
kreiptas. Tai arnbicjįa, kad lietu
viai visur tur i pirmauti , kad jie 
kultūros plotmėje moka nukeliau 
ti toliausiai. 

Lietuvoje, rašo Piasecka -
Marks, tiek daug kūrybinių jėgų, I 
tiek greito kultūr&s-kilimo. Nau- i 
jausios intelektualinės srovės, d i - , 
džiausi meniniai laimėjimai, vi- į 
sa, kas išplaukia iš lietuvių kul
tūros vispusiškos raidos, labiau
siai pasireiškia Lietuvos sostinė
je*. T a m e ir glūdi, anot rašan- j 
Čiesios, Vilniaus Uetuviškumo šal
tinis. 

Apie 1960 metus visose Sovietų 
valdomose žemėse jokia "respub 

Itin dideliu rūpestingumu lie
tuviai, kiek nuo jų pačių parei
na, globoja Vilniaus bei jo apy
linkių architektūrinius pamink-

SAlTJfi DĖMIŲ MAKSI
MUMAS 

Dėmių skaičius saulės pavir
šiuje šiuo metu nuoiat gausėja. 
Graikų astronomo dr. J. Xan-
thakis skaičiavimu maksimumo 
reikia laukti š. m. spalio mė
nesi. 

' 
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Kiekvienas medis prakaituoja 

D A M i l O l l S A P f N A I T f : 

MIŠKE 

L 

Išėjau į mišką — 
pstigrnmti 
>u medžiais. 

Bridau per pievą, 
kaip per žalią upe 

Ko) iu£uu«« patekėjo: 
l Kaudona* mėnuo.) 

Ir 6m£ svaidyti 
akinėtais į paukšėiug. 

į AFRIKĄ 

pasiimt i 
( i š n . i . 1 m — ) 

figos šeš*4į. 

V A S A R A 

Ji parod£ m n 
savo penius; 
ranka*, ir burna — 

\borig«*niet«"! 
(iš toli atvykusiam. 1 

Ten. kur kiekviena* medis 
prakaituoja 
sa\o šešėlio džiunglėse. 

• H : ..». 

Važiuočiau 
NU tavkn 

1. 

Išėjau į mišką. 

v . » • - , . . e > ^ * > ^ . • • - v g *.*•-*.>•" 

r 
Nuotr. J Kasakaičio 

Ten kur dygiakru*ui>; 
kaimai, 
savana. 

šunio žaizdų 
nepnbijočtau 
Jeigu tik leistum 

r * . * • * . ' • • " % . - • " « . • ' • . • ' • . « 

ietnviai gamina uis 

•'Lietuviškieji" Mk-higano ežero paplūdimiai... Nuotr. J Kasakaičio 

lius; dokumentai galį būti ligi 
210x294 mm apimties. Išaiški
na 150 simbolių per sekunde. 
Jos konstrukcija esanti labai tobu 

Nors Lietuva nebuvo pramo- nių skaičiavimo mašinų bei kom 'a» mažai daranti klaidų: tik vie-
ne\ kraštas ir neturėjo pramotu- puterių gamybos srityje. n 3 » -50,000 perskaitytų ženklų, 
r.ių tradicijų, pamažu ima ryškė- Pirmoji skaičiavimo mašinų Praktiškai pusė milijono ženklų 
ti, kad mūsų žmones gabūs ir įvai gamyklėlė buvo įkurta 1958 m. 8aH b u t i perskaityti be klaidos, 
rių pramonės bei kibernetinių iš- Vilniuje. Už poros metų ji išlei- Perskaitytus ženklus tam tikru 
radimų srityje. Mes džiaugiamės do pirmąsias elektronines papra būdu mašina perduoda į juostini 
mūsiškiais JAV-bėse, Kanadoje sčiausias skaičiavimo mašinas, rekorderį, kuris juos užrašo gąrsi-
ir kituose kraštuose, kurie padą- Greitai įmonė prisiaugino naujų n ' u būdu. Tokiu būdu viena "Ru 
rė visą eile išradimų (patentų), specialistų ir ėmėsi sudėtingesnių t a 701 galinti atlikti 40-ies as-
gražiai reiškiasi elektronikos, ii- mašinų gamybos jau serijiniu bū menų — skaitytojų bei t iknnto-
zikos, chemijos, medicinos ir kt. du. Prieš keletą metų pradėtos 1*1 darbą. 
griežtųjų mokslų srityse. Eilė lie- gaminti aukšto lygio "Rūtos" ti- MnM| "Rūta" nėra lengvai gau 
tuvių inžinierių yn vienu ar ki- po elektroninės skaičiavimo maši namą: ji kainuoja 50,000 rublių 
tu būd»» pridėję rankas, gaminda nos — komputeriai. Vieną "Rū- arba 55,000 dolerių, 
mi erdvės satelitus, radarus, pa- tos" sudėtingą skaičiavimo maši Vilniuje gaminamos elektroni-
darydami išradimus metalurgi- ną yra aprašęs Norman Preko- n ^ . s Į . a j c į a v i m o m a Šinos bei 
j,-s srityje ir kt. da, str. "Mašina skaito rankraš- k o m p u t t , r i a i i s v e žami ne tik į Ru 

Nemažiau džiugu, kad ir oku- č.us". paskelbtame "Ekonomi- s i j o s miestus, bet ir į Lenkiją, Bul 
puotoje Lietuvoje yra griežtųjų českaja Gazeta" N r. 18, 1968 m. 
mokslų sritvse pažengusių mūsų Si mašina, matyt, verta dėmesio, 
tautiečių. Deja, tos rūšies išrndi nes Prekodos straipsnį išsivertė ir 
mai yra griežčiausiu būdu rusų SH\O skiltyse (Russian Report sky 
"globojami", saugomi. Išrastieji riuje) paskelbt'1 žinomas Amer. 
aparatai leidžiami dažniausiai komputerinės sistemos žurnalas konstruktorių bei darbuotojų mi 
kaip bevardžiai arba rusiškais "Data Systems Nevvs" š. m. lie- nimi : Vyt Cibulskis, R. Baltru-
vardais vadinami. Bet viena kita pos men. (12) nr. Straipsnyje iš- šaitis. Sidabras, Algis Gaidys, Kr 
žinia apie lietuvius prasiveržia keliamas komputeris RŪTA 701, zys Sabaliauskas, Gražina Kučie 
per sovietines užtvaras, pasiekia kaip pirmoji mašina Sovietijoje, nė; pasitaiko ir rusiškų pavar-
V.ikaru knštų spaudą. galinti skaityti. "Rūta" skaitanti džių, tačiau iš esmės mašinas ga 

Mums malonu, kad lietuviai ranka ar mašinėle rašytus teks- mina lietuviai, savo sostinėje. La 
yra gabūs ir naujųjų elektroni- tus, įvairius ženklus bei simbo- bai gaila, kad šio fakto nežymi 

gariją, Vengriją, Čekoslovakiją, 
Rylų Vokietiją, Rumuniją; pasie 
kia kartais ir Vakarų kraštus. 

Iš elektroninių skaič. mašinų 

šiandieną, 
kai kalbi MI manimi — 
aš tyliu: 

n*s įdėjai kurį medaus 
į buriu* — — 

Z. 

Imk. tada 
prašan! 
ir akmeni. 
kuri laikiau 
paslėpus saujoje. 

nei rusų, nei amerikiečių spauda. 
Ir tik iš vardo ir kitų laktų mes 
atpažįstame, kad tai v ra lietuviš
koji RŪTA! (b . k.) 

G A I S U S KOMETŲ 
LAIMIKIS 

Nėra lengva suras t i kometą. 
Vieni stebėtojai daug nak tų 
praleidžia, kol pasiseka pačiupti 
kokią kometėlę. Kitiems kome
tos, a trodo, pačios veržiasi J te
leskopą. Vienas iš tokių laimin
gųjų yra japonų as t ronomas dr . 
K. Tomita. J is užpernai pe r vie
ną naktį surado net ke tu r ias 
kometas. 

. . . . 
ASTRONOMIJA IR A O C H A I 

Visokių nuotykių ka r t a i s 
tenka patirt i dangaus s tebėto
jams. Du Montrealio mėgėjai, 
norėdami stebėti sunkiau įžiūri
mus miglynus, vieną gražų va
saros vakarą nuvyko toliau nuo 
miesto, į kaimą. Bet jų nakt i 
nis darbas sukėlė vietinio ūki
ninko įtarimą. J i s manė, kad 
tie miesto ponaičiukai a ts ibas
tė nakt ies metu pasivagiliauti 
jo agurkų. 

IŠILGAI 
H * : * * « , • 

AFRIKOS 
Kasys Almenas 

iTęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

XV. TAIP, VTRGISHA, YRA L1CTŲ 
AFRIKOJE 

Mo»hL 1968. VL 1 - 15. 

Yra taipgi meškų Amerikoje, Virginija. 
Nuvažiuok į YeUowstone parką ir ten, jei 
pro mašinų spūstį prasisprausi. be abejo, pa
matysi ir mešką. Gal net tr is ar penkias. 
Amerika pavojingas kraš tas , Virginija. Ten 
meškos laksto laisves. 

- Tereikia čia d a b a r sukeisti tiktai keletą 
žodžių. Vietoj Amerikos sakyti Afrika, o vie
toj meškų įrašyti liūtus. Skir tumas bus ne
bent tas , jog Afrikoje mašinų spūsties nė
ra* Bent kol kas d a r nėra. Su laiku bus, be 
abejo, ir spūstufe.V 

Prakeiktai lėtai vis dėlto rniršta mitai. 
Nežinau, a r bet kada egzistavo ta pavojumi 
persunkta, liūtų, krokodilų ir žmogėdrų gra
s inama Afrika. Jei taip. ta i trk maža jos da
l i* tokia galėjo b u t i Apie 90% Afrikos gy
ventojų j au l iv ings tono laikais buvo taikūs 
žemdirbiai Ne mMftr tpjai , ne kana i , ir tik
rai ne žmogėdrosv Jie buvo paprasti ūkinin
kai, tokiais ūkininkais ir dabart ies jie liko. 

Seniau tų liūtų buvo kiek daugiau, bet da
bar daugiau kaip 80% Afrikos gyventojų 
Luto savo gyvenime nėra regėję. Nėra ko 
stebėtis. Iki parkų toloka, o tie keli liūtai 
už parKų nbų yra baukštūs, ir juos pamaty
ti tiok pat sunku, kaip ir mešką Illinois 
valstijoje. 

Bot štai. pavojingumo mitas lieka. Tuo 
įsitikinau, kai Moshi miestelyje nuėjau į bib
lioteką ir paskaičiau keletą iš vėlyvesnių 
(ap;e 1960-tuosius metus rašytų) Afrikos 
kelionių aprašymus. Ir ką gi? Liūtų riaumo
jimas virpina savanos perkaitusį orą. dramb 
liai grasinančiai pastoja kelią narsiajam ke
liautojui Land Roveriui. pakelėse ir mieste
liuose svetimi, nesuprantami afrikiečiai se
ka jį nedraugiškais žvilgsniais. 

Gal. sakau, lengviau įsiūlyti žurnalui ap
rašymą su pavojais, o gal tas Afrikos pa
vojingumo mitas tiek stiprus, jog tiems 
žmonėms pavojai iš tiesų vaidenosi. Neži
nau. Pats. deja, turiu prisipažinti, tų pavo
jų nemačiau. Parkuose, žinoma, žvėrių yra 
apsčįai. Bet tai saugomi, jokiu būdu tai nė
ra tikroji Afrika. Esu ne kartą miegojęs 
lauke (be agnies. be palapinės) visai tose 
pačiose s r tyse . kurias su šiurpu aprašo, sa
kykim. Moorhead. Miegojau ten ne iš kokio 
nors drąsumo. Esu atsargus ir. iš tiesų, bai
lokos prigimties, bet mačiau, jog vietiniai 
taip daro. tad ir nesijaučiau, jog būčiau 
blogesnis už juos. Kiekvienu atveju šiom 
dienom sutapatinti Afriką su liūtais yra 
tas pat, kaip sutapatint Ameriką su meš
kom. Afrikoje, kaip ir kituose kontinentuo
se, dabar reikia žvėris saugoti nuo žmogaus, 
o ne atvirkščiai. Seniai jau laikas pastatyti 
liūtų ir krokodilų grasinamos Afrikos mitą 
į žemutinę lentyną, šalia apdulkėjusių Tar
zano knygų. Kas jo dar nenori atsisakyti, 

tiems skiriu praeitos savaitės aprašymą. Mi
nėtieji ten faktai tikri, tik, sakykim, atmos
fera kiek sutirštinta. 

Tai tiek dėlei liūtų. O kaip dabar su pa
čiu afrikiečiu? Statistiniai žmogžudysčių (ne 
karų ar civilinių karų sukeltų žudynių) pro
centas Afrikoje yra žemesnis kaip Ameri
kos didmiesčiuose. Baltojo žmogaus nužudy
mas Afrikoje tiek retas, jog faktas tampa 

Meru genties vyrai. Jokiu gentiniu ženklu juo
se jau nebėra, nors vyras kairėje daugiau kaip 
M» metu. 4h pasiturintis ūkininkas. Turi tris 
žmonas, keliu kambariu narna ir senoka sunk
vežimi. Neblogas merhanikas, nors angliškai ne
kalba. K**»ėsi ėia ja atraito*—, ne<* padftm man 
pernešti dešinėje matoma manąjį 'Mažiuką" p*r 
giloką ir dar patvinusi upelį. 

• 

tuoj pasauline sensacija. ') Taigi afrikiečio 
pavojingumo mitas irgi priklauso, kartu su 
Tarzanu, vien tik knygom. Tegul jis ten il
sis, ramybėje. 

Kas lieka ? 
- O. jis vis dėlto skirtingas ir svetimas 

tas a>ikietis. Virginija. Kitoks ir nesupran
tamas. 

Taip tau tvirtins kiti, tos nuomonės grei
čiausiai ir pati būsi, čia atvykusi. Net jei ir 
.ienas kito kalbą mokėturrfėt, susikalbėt, 
Virginija, nebus taip lengva. Kalbėsitės ir 
kartais atrodys, jog žodžiai plaukia kažkur 
pro šalį. Vietoje atsakymo gausi šypsnį. Ar
ba gal atsakymą visai ne j tą klausimą. Ar
ba net visiškai netikrą atsakymą. Paimkim 
paprasčiausią pavyzdį: kiek kilometrų iki 
sekančio miestuko0 Pirmas sutiktasis sakys 
eal penki, antras tvirtins, jog 15, o pasiro
dys, jog yra 9. Tai kame čia reikalas? Ne
supranta jie? Nenori suprasti? Gal jų pa
tys smegenys veikia skirtingai? 

Manau, kad visos minėtos priežastys yra 
dalinai tikros, jei ne skirtingai, tai bent skir
tingom sąvokom jų smegenys ir apkrauti. 
Bot nemanau, jog tas skirtingumas yra su
ristas su odos spalva ar su kokia ten Afri
kos esminiu svetingumu. Labai panašų su
sikalbėjimo sunkumą patyriau ir Europo
je, tiksliau tariant, rytinėje Lenkijoje. Tai 
-milikęs kr?.štas tikrąja to žodžio prasme. 
Smulkus ūkininkai ūkininkauja pelkėtoje, 
nederlingoje žemėje panašiai, kaip buvo 
ūkininkaujama prieš kriptą •jcenerarijų. La
bai toli nuo ten atrodo iki Varšuvos. Ir tai 
ne paprasto nuotolio reikalas. Teko važiuoti 

. 

• • 

i 

• 

r. 

*) Kongo Angolos pavyzdžiai įf jau minė
tas iš tiesų be saiko išpūstas Waii-Mau terorą, 
buvo išskirtinai politikos ir civilinio karo pada
riniai 

. , t T 
- 1*' 

u - . i: K .-* - » - • 
•ireiėiausiai taiPK' Meni gen^it-^ jaunai vyras. 
*eĖma ji. matyt, dar stengėsi auginti tradiciniai: 
ausys prakirptos ir ištęsto*.. Bet jis įprastinių 
auy.kani jau nebenešioja. 

p^r tą kraš tą dviračiu. Paklausi, sakykim, 
sutikto ūkininko, kiek kilometrų iki Bieisko. 
SW>nis sustos, sumirksės, pakrapš tvs galvą, 
atrodys, lyg net klausimo nesuprato. 

— Tiri tam kilometrčjvv do Bilsku? 
— A do Birlsku* 
— Tak, do Bielsku! 

Nu sztož. Bedzie 9-iencz. 
Pasirodo, buvo 16. Nejaugi, galvoji , ši

t a s senis, kuris netoli Bielsko baigia amželį 
nukaršt i , t ikrai nesuvokia nuotolio iki mies
telio? Nieko panašaus, senis puikiausiai nuo
tolį žino. J is net moka pypkę prisikimšt ta ip , 

(Nukel ta į 4 p s l ) < 
* 

» 



IŠILGAI AFRIKOS 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

kad jam užtektų dūmo iki pačios turgavie
tės. Jis žino, kiek ilgai trunka nukakti iki ten 
ratais, pėsčiom arba geru rogių keliu. Bet kaip 
toli tais kilometrais? Ot, čia jau kitas daly
kas. Ar tų kilometrų ten keli ar keliolika, 
jam niekad, iš tiesų, nebuvo reikalo tuo ir 
domėtis. 

Žodžiu, manau, jog nemaža dalis to Af
rikoje sutinkamo ir gana aiškiai pajaučia-
mo "skirtumo" yra tas senas ir tradicinis 
skirtumas tarp kaimiečio ir miestiečio. Eu
ropoje, ir ypač Amoikoje, to skirtumo jau 
sunku berasti, nes mokyklos, televizija ir 
kitos mūsų civilizacijos priemonės didžiumą 
ūkininkų yra pavertusios esmėje miestie
čiais, tik gyvenančiais kaime. Bet to dar nė
ra Afrikoje. Daug baltojo žmogaus rakan
dų, jo drabužiai, religija ir politinės siste
mos yra Afrikoje jau prigiję, bet pats gy
venimas dar didelę didžiumą afrikiečių išau
gina su prie žemės pririštu, toliau už tą že
mę nematančiu ir net visai nesidominčiu kai
miečio mentalitetu. Net tada, kai afrikietis 
gyvena mieste, jis dažnai atrodo lyg miestui 
nepriklausytų. Jo praeitis, dažnai ir jo šei
ma dar yra kuriame nors kaimelyje, ir jis 
miestan atvyksta tik kaip proginis ir laiki
nas uždarbiautojas. 

Tai, be ;<bejo, tik viena dalis to pastebi
mo skirtumo, kuri ne taip jau sunku supras
ti. Kita dalis ar priežastis skirtumo irgi ne
surišta su odos spalva. Bet šitai pilniau su
vokti mums jau yra kur kas sunkiau. 

Tai gentis. 

Sunku mūsų patirtyje Čia net surasti pa
lyginimų. Savo nesugriautoje visumoje gen
tis ir jos nustatytos gyvenimo taisyklės at-

Ištekejusi Masai genties moteris. Po vestuvių ir 
vyraHms ir moterims nuskutamos galvos, ši ne
šioja kiek didesnius auskarus kaip dauguma. 
Šiaip padoriai Masai merginai karolių vėriniai 
taipgi yra būtini. 

stoja afrikiečiui ir Dievą, ir motiną, ir tė
vynę, net užpildo gyvenimą taip sklidinai, 
jog nelieka vietqs jokioms egzistencialisti
nėms abejonėms. Gentis nustato jo gimimo, 
gyvenimo ir mirimo būdą. Užtikrina jo vai
kystę, apsaugo jo senatvę. Originalioje gen
tinėje visuomenėje nebadausi, net ir nieko 
nedirbdamas, nebent badautų visa gentis. 
Antra vertus, nebūsi niekad ir turtingas, 
nes viską, ką tik turi, reikalui esant, pri
valai dalintis su kitais genties nariais. 

Kadangi gentinis gyvenimo būdas nusta
to tiesiog gyvenimo visumą, tai savaime aiš
ku, čia vienas iš svarbiausių tikslų yra už
tikrinti to būdo tęstinumą. Bet koks pasikei
timas yra priimamas beveik kaip mirtina 
nuodėmė. Ir užtai gentis nuo pat pirmo są
lyčio su baltojo žmogaus kultūra buvo ir li
ko pati svarbiausia "pažangos" stabdytoja. 
Beveik visur Afrikoje gentis toje kovoje tu
ri trauktis. Gentis nyksta. Vienur tas nyki
mas jau tęsias keletą generacijų, kitur tik 
dabar jis akivaizdžiau pastebimas. Bet tokie 
esminiai perversmai visuomenės struktūroje 
ir negali įvykti staiga. Pabandykite įsivaiz
duoti, kiek nuoširdūs ir tikri krikščionys ga
lėjo būti lietuviai, praėjus tik 50 metų po 
krikšto. Šventieji ąžuolynai buvo seniai iš
kirsti, ir užaugę vyrai jau nebeatminė au
kurų, jau senelis buvo sunešiojęs Jogailos 
išdalintus baltus krikšto marškinius. Bet kiek 
gili galėjo būt kriTSCTonybė? Naujasis Die
vas vis dar buvo skelbiamas daugumos ne
suprantama kalba, seneliai užsispyrusiai lai
kėsi savo, jaunuomenė, be abejo, nežinojo 
į ką iš tiesų tikėti. Greičiausiai daugumas 
jų bandė taikstytis tarp seno ir naujo tikė
jimo. Dargi net 200 metų ir daugiau po krikš 
to pamokslininkai rado reikalo pamokslauti 
prieš pagoniškus papročius. Šis palyginimas 

Taip Masai jaunuolis (nevedęs, nes dar su plau
kais) atrodė prieš 80 metu, taip atrodo jis ir 
dabar. 

ne toks jau blogas. Centrinės Afrikos tikras 
sąlytis su baltųjų civilizacija tėra maždaug 
tokio pat senumo. Čia, kur dabar esu, pir
mieji balti žmonės pastoviai apsigyveno tik 
apie 1900-tuosius metus. Dar dabar gyvena 
karta, kuri brendo, balto žmogaus nematy
dama. Esant tokiai padėčiai, labai ir nesiste-
bėtina, jog genties įtaka dar jaučiama, nors 
daugumoje jau spėjusi smarkiai aptrupėti. 
J^lytų Afrikoje, ypač lyginant su kur kas 
daugiau izoliuotu Sudanu, šitai ypač paste
bima. Išnyko gentiniai randai veiduose, gen
tiniai tradiciniai drabužiai, namai jau stato
mi keturkampiai ir dengiami skarda. Gen
tinės ribos nyksta, nors, žinoma, nėra tai
syklės be išimties. Yra "užsispyrusių žemai
čių" ir Rytų Afrikoje. Ir tai dar kokių! 
Sunku tiesiog tikėti, bet beveik pačiame cen
tre civilizuočiausios juodosios Afrikos da
lies, tiesiog greta Nairobi didmiesčio ir Aru-
sha bei Moshi turistinių centrų yra gentis, 
kuri tą taip visur aplinkui akivaizdžią civi
lizaciją atmeta. Visai atmeta. Abejoju, ar ir 
senovės žemaičiai galėjo būti tiek užsispyrę 
kaip šiandienos Masai gentis. Asfaltuotų ke
liu, keliu, kurį dar vokiečiai nutiesė prieš 
I-ą pasaulinį karą, pro stiklu blizgančią, tik
rai modernią Esso benzino stotį žygiuoja 
sau išdidžiai Masai vyras. Rausva antklodė 
permesta per jo petį, žiedai ausyse, plaukai 
susukti į mažas, raudonu moliu išteptas ka
sytes, ilga, blizgančio smaigalio ietis jo ran
koje. Žiūrėjau į nuotraukas, darytas prieš 
80 metų. Viskas pasikeitė šioje Afrikos da
lyje, bet Masai vyrai ir moterys atrodo ly
giai taip pat kaip tada. Jie buvo ir liko 
galvijų augintojais. Mito tada jų pienu ir 
krauju, taip ir dabar maitinasi tuo pačiu. 
Esu matęs Masai genties žmones, keliaujan
čius autobusais. Visada jie su savim veža
si ir iš išdžiovinto, pailgo arbūzo pagamin
tą, sandariai uždaroma, indą, kuriame vis 
yra ir tas svarbusis pienas. Tai, matyt, gera 
dieta, nes Masai išsiskiria ne tik savo ap
ranga, bet ir visa išvaizda. Beveik be išim
ties jie liekni, puikaus atletiško sudėjimo 
žmonės. Tos ietys dabar, žinoma, yra tik 
simbolis, bet kadaise vien Masai vardo pa
kako, jog aplinkinės gentys, daugumoje žem 
dirbiai ir nekovingi, viską pametę, bėgtų 
slėptis. O Masai, tikrąja to žodžio prasme, 
buvo tradiciniai kariai. Tos tradicijos jie da
bar jau atsisakė, visa kitą tačiau pasilaiky
dami. Įdomu, jog ir tas jų atsisakymas turi 

puikų gryno užsispyrimo charakterį. Iš pra
džių per pirmą, pasaulinį karą, paskui per an
trą šiame Afrikos regione buvo verbuoja
mi frontams kareiviai. Daug kas tada įsto
jo į vokiečių, vėliau į britų kariuomenę. Bet 
ne Masai. "Mes pasirašėm taikos sutartį. 
Mes prižadėjome nekariauti, — pareiškė jų 
seniūnai. — Mes savo žodžio laikomės". Nie
ko negelbėjo paaiškinimai, jog tik juodųjų 
tarpusavio karai yra barbariškas dalykas, 
bet baltųjų karai "visai skirtingi". Baltųjų 
karai tai yra garbingas ir kilnus aukojima
sis tėvynės labui. Masai to svarbaus skirtu
mo taip ir nesuprato. Jie tiek per pirmą, 
tiek ir per antrą pasaulinį karą pasiliko vien 
prie savo karvių. 

Be abejo, apie Masai yra parašytos sto
ros sociologinės studijos. Ir ten greičiausiai 
aiškiai išdėstytos jų užsispyrimo šaknys. 
Bent man atrodo, jog labai svarbi to užsi
spyrimo priežastis yra išdidumas. Joks ki
tas žodis neišreiškia to jausmo, kurį pergy
veni, sutikęs grupę, Masai vyrų. Jie nespok
so į tave kaip kiti afrikiečiai, net galvos ne
pasuka į tą pusę, kai pravažiuoju motocik
lu. Jų žvilgsnis, visa kūno laikysena tiesiog 
sakyte sako: "Tu esi baltas. Ir sveikas toks 
sau būk. Aš žinau savo vertę. Ir žinau, kas 
esu. Aš esu Masai". 

Ne taip didelė tai gentis. Apie 120.000 
jų yra Tanzanijos ir Kenijos lygumose. Bet 
šiuo atveju ne skaičiai svarbūs. Gali, pro 
čia keliaudamas, visai net nepastebėti daug 
svarbesnes Kikujų, Caga ar Wagogo gentis. 
Bet vieną kartą pamatęs, jokiu būdu ne
pamirši Masai. Nenoriu būti čia be pagrin
do romantiškas, nes visgi iš esmės puikus 
jų užsispyrimas ir ištikimumas savo tėvų 
tradicijoms yra tuo pačiu i r atsilikimas, 
stabdymas neišvengiamos pažangos. Viskas 
keičiasi šioje žemėje. Ir nežiūrint viso to sa.-
vo išdidumo, ir Masai nesugebės čia tapti 
išimtimi. Dar kol valdė kraštą svetimi bal

tieji, buvo lengviau. Lengviau paneigti ir įs
tatymus. Bet dabar valdo "savieji". Jau da
bar Tanzanijoje egzistuoja įstatymas, įsa
kąs Masai nešioti kelnes! Savotiškai tai 
skamba. Ir kol kas į jį Masai nekreipia dė
mesio. Bet jis išleistas ir paties prezidento 
Nyerere pasirašytas. Panašių įstatymų bus 
ir daugiau. Ir vargu ar prieš juos atsilai
kys ilgo smaigalio ir blizgančios Masai ie
tys. 

"Nesulaikysi upės bėgimo", — rašė Mai
ronis. Be abejo,-taip. O visgi negaliu pa
neigti, jog kaip žemaitis, nors deja toli gra
žu ne toks užsispyręs kaip turėčiau būti, 
jaučiu šiems Masai gilios simpatijos. Laiky
kitės, jūs šalto ir abejingo žvilgsnio kariai. 
Tų, kurie nori kuo greičiausiai įmituoti visas 
baltojo žmogaus gudrybes ir kvailystes, ir 
be jūsų Afrikoje netrūksta. 
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M O V I N G 
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraastymas. 
Ilga metu patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois 
H » » « « • 

T E L E V I Z I J A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas. 

I. M I G L I N A S 
2549 W. 99 St_ D aule PR 6-1065 

ŽVAIGŽDŽIŲ ŽIEDAI 

Vakarų Vokietijos astronomai 
yra pastebėję, kad daugelis 
Paukščių Tako žvaigždžių yra 
susibūrę j eliptinio žiedo for
macijas. Tuose žieduose būna 
nuo 25 iki 200 žvaigždžių, ku
rių tankumas yra maždaug ke
turis kartus didesnis, negu ap
linkinėje erdvėje. Tokių žiedų 
randama ne tik P. Take, bet 
ir mūsų kaimynystėje galaksi-
joje Didžiajam Magelano de
besy. 

Manoma, kad žiedinės žvaigž
džių formacijos astronomine 
prasme yra trumpalaikės. Jos 
susidarė, kai didžiuliai elipsoi
dinės formos dujų debesys su
sikoncentravo į paskiras žvaigž
des. *% 

10% — 20% — 30% PVftaa mokSstt 
už apdraud* nco usnies ir automo
bilio pas 

F B A N K Z A P O L I S 
8208H Wes* 95tb Street 

Chtcago. nttnois 
Tel. GA 4-SOS4 it GB «-4SS» 

SIUNTINIAI I LIETŪVJI 
ir kitus kraštus. 

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

M O V I N G 
Apdraustas perkraastymas 

Įvairiu atstumu 

A. V I L I M A S 
823 WEST S4th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882 

^gfc#T^*u*-*~ 
Baltojo žmogaus jtaka jos rūbuose srana akivaiz
di. Tik ta įtaka dar iš 19 šimtmečio. Misionieriai 
čia (Ugandoje) gana sėkmingai pradėjo dirbti 
1870 metais. Vaikas vis dėlto dar nešamas tra
diciniu Afrikos būdu 

TARPTAUTINE KULTŪRINE 
TALKA 

(Atkelta iš 2 DSI.) 
formuoja apie socialinės revoliu
cijos kryptis Pietų Amerikoje, iš
ryškindamas šioje srityje ir drą
sias katalikų pastangas. 

Anglikonas apie Bažnyčios 
socialinę kryptį 

Comell universiteto sociologi
jos prof. Toyomasa Fuse, angli
konas, rašydamas apie religijos 
suinstitutinimą„ pažymi, kad reli 
gija visoje istorijoje buvo viena 
iŠ centrinių socialinių instituci
jų; nagrinėja tos sąrangos pobū
dį ir svarsto to vertę. Katalikų 
tarptautinių studijų centro O-: 
landijoje direktorius A. De Groot 
svarsto misijų padėtį po visuoti
nio Vatikano suvažiavimo, ras > 
damas, kad jos nėra nustojusios 
savo prasmės. 

Kaip galime matyti, ši kolek
tyvinė studija siekia plačiai kaip 
autorių, taip ir temų atžvilgiu.; 
Skaitant matyti, kad autoriai se-; 
ka dabarties naujas apraiškas,1 

pasižymi teigiamu drąsumu iri 
naujais polėkiais. 

PEILIS IX>IX)MS MAUTO 
2inomoji "VVestmghouse elekt

ros reikmenų firma išrado la
bai galingą įrankį, kuriuo bus 
galima lengvai prasikasti per 
kiečiausias uolas, kasant tune
lius, perkasus, griovius ir t.t. 
Tai elektronų spindulys, kurs 
piauna uolas, tarytum karštas 

j peilis sviestą. Šis įarnkis leng
vai prapiauna net gelžbetono 
konstrukcijas. Jis nekeila jokio 
triukšmo, dirba tyliai ir gali 
būti lengvai gabenamas. Tuo 
atžvilgiu jis yra daug patoges
nis ir efektingesnis už mecha
ninius pneumatinius grąžtus. 
Taip pat gerai veikia ir van
deny. 
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M O V I N G 
SKRftNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. k | M miesto lei
diniai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67th Placa. WA 5-8063 
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SOPHIE BARČUS RADI0 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki U vaL ryto. SeSta-
<Jienla.ts ir sekmadieniais nuo 8:30 ik'. 

j 9:30 vai. ryto Vakarais pimaadie-
' niais 7 ral. vakaro. 

7159 South Maplewood Į į — i 
Chicago. nimots 60629a 

VISOS PROGRAMOS 18 WOPA 
1490 kfl. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413 

T U R T A S 9 0 M I L I J O N Ų 

Chicago Savings 
„». and Loan Associatioi 

John Pakel, Sr., President and 
Chairman ot the Board 

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS 

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5'/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C. 

<*>>/ © F V O U R x ^,y 
***/ I N V E S T M E N T \ f e j y 

NSURED 

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS 

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas saahapas aukščiausias uuo-
simeias, kakle kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžias taisykles. Sudėti-
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
na 

DAUGIAU TAUPYSITE... 

DAUGIAU PELNYSITE. 

Chicago Savings and Loan Assn. 
6245 S0. VVESTE RN AVE. 

TEL GRovehilI 6-7575 
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Laiškai iš Italijos 

TRYS SKULPTŪROS - TRYS FAZES 
FLORENCIJOS ISTORIJOJE 

LIETUVIAI PRISISTATO 
KANADIEČIAMS 

"Lithuanians in Canada" pasirofdymo proga 
PRANYS ALSĖNAS 

Gyvu žodžiu, darbais, kultūri-*ma ped. A. Rinkūno, buvo itin 
ne veikla ir savo sugebėjimais lie veikli. Palyginti per trumpą lai-

B. CIPUJAUSKATTĖ 

Kalbėti apie Forenciją, ban--galė ne vien jo paties nuopel 
dyti išvardinti jos meno turtus ar nas. Dovvdo lieknumas bei ele 
nusakyti jos reikšmę Renesanso gancija neperdėti, papildą nedrą t u v i a i ' gyveną Kanadoje, vieti- ką buvo paruoštas ir išleistas šis 
vystymesi būtų besaikis užsimoji- sią ir vaikišką jo' šypseną. Nors n i a m s kanadiečiams jau seniai leidinys —"Lithuanians in Ca-
mas. Ten tiek grožio, tiek susi- pati statula tikrai graži, jos kū- b u v o P r i s i s t a t e > *** vis dar ne- nada" ir atlikta daugelis kitų 
rinkę istorijos, jog reikia eilės me- rėjas nesistengia atkreipti dėme- P a k a n k a m a i gerai, nes pasakytas reikšmingu darbų. Dabar Kana-
tų, kad ją tikrai pažintum. Ido- sio į fizines detales: ji sukurta ž o d i s 8 r e i t a i pamirštamas ir ne- dos lietuviai stovi naujų B-nės 
mu betgi į ją pažvelgti, ribojan- kaip vienos minties įkūnijimas. i š i i e k ^ s ilgesniam laikui. Betgi Tarybos rinkimų išvakarėse. 
tis trim meno kūriniais, vaizduo- Tai Renesanso žmogus, kiekvie-
janeiais tą patį siužetą: Dovydą. 
Vienas iš gražiausių Florencijos 
muziejų: Bargello, priglaudžia 
jų du: pasauly išgarsėjusią Do-
natello bronzos statulą ir gal 
kiek mažiau pažįstamą, labai pa
našios minties įkvėptą, Andrea 
del Verrocchio darbą. Sukurti jie 
maždaug 40 metų atstume: Do-
natello apie 1430, Verrocchio a-
pie 1470. Ir nuostabu matyli, 
kaip ryškiai jie atspindi visos Flo
rencijos atmosferos pakitimą tų 
metų bėgyje. 

Donatello laikomas vienu iš 
pirmiausių Renesanso kūrėjų sku 
Iptūroje. Tuo laiku, kai gimsta jo 
kūriniai, kuriasi ir pati Floren
cija: tokia, kokia virs Renesanso 
lopšiu ir įžymiausių humanistų 
prieglobsčiu. Po ilgų tarpusavio 
kovų tarp galingųjų šeimų, 1434 
m. Cossimo de' Mediči užkariau
ja Florencijos "viešpaties" titulą 
ir iki to šimtmečio pabaigos Me
diči valdomas miestas — valsty
bė vis labiau vystysis ir klestės. 
Pirmieji XV a. dešimtmečiai pra
bėga naujų formų, naujų idea
lų ieškojimo ženkle. Tai atsispin 
di tiek ekonominiam, tiek politi-

dabar lietuviai prisistatė kanadie Žinoma, čia reikėtų pridurti, 
čiams nebe tik žodžiu, bet daug jog šios knygos paruošimą ir iš-
apčiuopiamesniu būdu — raštu, leidimą paskatino ir pagreitino 
spausdinta knyga — nepranyks- tam tikros konjunktūrinės sąly-
tančia žyme. O toji knyga, rei- gos. Tos sąlygos — tai 1967-tieji 
kia pasakyti, itin gražus, patrauk metai — šventimas jubiliejinio 
lus, turiningas, tiesiog, reprezen Kanados (konfederacijos) ir gy-
tacinis, liuksusinis leidinys, pava vavimo šimto metų. Po tokią kny 
dintas "Lithuanians in Canada". gą išleisti Kanados valdžios tie-

Tokią puikią knygą kiekvie- siog buvo pasiūlyta visoms (ar-
nam lietuviui negėda laikyti sa- ba daugeliui) etninių grupių šia-
vam salone, knygų spintoje ar me krašte ir suteikta (nors, pa-
sienoj įrengtoj specialiai knygom lyginti, ne per daug didelė) pi-
nišoj; tai daryti — netgi priva- niginė parama. Žinoma, ne visos 
lu ir lietuvio garbės reikalas, tautybės Kanadoje tuo pasinau-
Taip lygiai "nesarmata" ją pa- dojo ir ėmėsi šio nelengvo (net-
dovanoti ir bet kam iš angliškai gi labai sunkaus) darbo, 
kalbančiųjų — kanadiečiui, ang Etninių grupių (kurios suspė-
lui ar amerikiečiui. ^ jo tai padaryti) knygos yra vi-

Ne be reikalo didis lietuvybės sos vienodos formos, vieno for-
mylėtojas, rėmėjas ir lietuviškų mato ir sunumeruojamos tomais, 
knygų leidėjas — mecenatas, kaip tikra Kanados mišriojo gy-
stambia suma parėmęs ir šios ka- ventojų skaičiaus enciklopedija, 
nadiečių lietuvių knygos išleidi 

pirmoji. 

Tituliniai lapai (du) dviem žios Vilniaus architektūros, eile žiūrint, kur jie gyventų, o ypa-
kalbom: angliškai ir prancūziš- moderniosios Lietuvos architek- tingai Kanadoj gyvenantiems lie 
kai. Copyright teises pasilaikęs tūros pavyzdžių, o taip pat — tuviams. Tai jų gyvenimo šiame 
Pr. Gaida, o įvadinį, (taip pat Kanadoje esančių lietuviškų pas- krašte veidrodis. Ir tą veidrodį 
dviem kalbom), pasirašę: John tatų, daug žymesnių Kanados kiekvienas lietuvis privalėtų turė-
Fisher, Šimtmečio k-jos komisio- lietuvių nuotraukų su asmenų ti savo namuose garbingiausioj 
nierius ir Charles E. Dojack, Et- biografijomis ir t.t. Iš meno re- vietoj. Knyga ypatingai graži do-
ninių grupių spaudos feder. pre- produkcijų, duota pavyzdžių, pra vana ir mūsų darboviečių drau-
zidentas, o pratarmę (angliškai dedant Čiurlioniu, baigiant šių gams, angliškai kalbantiesiems 
ir prancūziškais parašė Pr. Gai- dienų Kanadoj esančių lietuvių įvairiausiomis progomis. 
da. Visą knygos medžiagą į ang- dailininku pavyzdžiais. Taip pat Linkėtina, kad šios knygos tek
ių kalbą išvertė dr. A. Budreckis. chorų, tautiniu šokių grupių, t ų atspausti ir antrąją laidą, gai 

Knyga suskirstyta į dešimtį sportininkų, scenos vaidintojų ir n o l ž y m į a j didesniu tiražu negu 
skyrių ir gana daug poskyrių, kt. sambūrių grupinės nuotrau-
Skyriai tokie: 1) Iš Lietuvos į Ka- kos, Kanadoj leidžiami lietuviš-
nadą, 2) Lietuvių religiniai cen- ki laikraščiai ir žurnalai, lietu-
trai, 3) Lietuviai švietimo srity- vių tautinių rūbų — vyrų ir mo
ję, 4) įvairūs meniniai talentai, terų —pavyzdžiai, duoti netgi 
5) Tarpusavio bendravimo ka- spalvotuose atspauduose 
nalai, 6) Socialinė ir šalpos veik- pat lietuviškų stovyklų pastatai 
la, 7) Politiniai aspektai. 8) Spor ir vaizdai Kanadoje, šiame kraš
tas, 9) Profesionalai ir 10) At- te reziduoją (ar rezidavę) lie-
siekimai prekyboj ir industrijoj, tuvos diplomatai, profesionalai 

Knygoj atspausti bent trys Lie ir kt. Taip pat — ekonomines 
tuvą ir kitas Pabaltijo valstybes srities vaizdai ir aprašymai (ko-
liečią žemėlapiai, Lietuvos karą- operatyviniai bankeliai), statisti-
lių ir kunigaikščių portretai. Tau niai daviniai lentelėse etc. 
tos Tarvbos, paskelbusios Lietu-Į . . . 

Si knyga yra labai naudingas 
leidinys visiems lietuviams, ne-

* • * • • • • • • * • « • « • • • • • • • • * 
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vos atstatymo — Nepriklauso
mybės Aktą, fotografija, Lietuvos I 
sostinės Vilniaus ir kt. didesnių; 
miestų (Klaipėdos, Kauno) vaiz-' 
dai; nemaža ir kitokių būdingų' 
Lietuvos reginių. Daug iliustra-
riju iš lietuvių gyvenimo Kana-
doje — meno kūrinių reproduk- į 

Kuriam galui 
mokėti danonan? 

cinių pavyzdžių, v , a iždų 
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mą, dabartinis P.L.B. Centro v-
bos pirm J. J. Baciūnas, rašyda
mas "Dirvoje", šią knygą (Li
thuanians in Canada) pavadino 
Kanados lietuvių angliškąja en
ciklopedija, siūlė ją visiems įsi
gyti, dovanoti angliškai kalban
tiesiems, ragino JAV-bių lietu-

name žingsnyje atidengiantis n a u ^ k u r i ų s k a i č i u $ y r a d a u g d i . 

Verrocchio Dovydas 

niam gvvenime, tiek literatūroje. .. , • •• — - , . . . . , , .... „,...,_ „. 
Viduramžių normos jau nebepri- M « ? 5 S * ! J S ™ * į T ? d e s n i s - P a s e k t i K a n a d o s l i e t u v i l » 
imtinos; Renesanso žmogus nori 

apie amerikiečius lietuvius pa
našią knygą angliškai arba tar-

J 

praplėsti savo akiratį. Formavi

mosi laikotarpyje rašoma daug 
traktatų pedagoginėmis temomis, 
nes tik pakeičiant jaunųjų gal
voseną bei paruošimą, įmanoma 
bet kokia reforma. Žymių litera-

paties galią, entuziastingai KU- p a w z d ž i u i r p a r u o § t i M i š l e i s t i 
riantis iliuziją, kad savo intelek
tu galėsiąs užvaldyti pasaulį. 

Verrocchio Dovydas, sukurtas tis su Enciklopedijos leidėju 
40 metų vėliau, byloja jau apie Kapočium, kad būtų išleistas pri 
visai kitą padėtį. Jis atspindi Re- dėtinis tomas apie Amerikos lie-
nesanso klestėjimą ir fazę, kurio- tuvius prie ruošiamos lietuvių en 
je iš paprasto, visiems pritaikomo ciklopedijos anglų kalba, 
meno, pereinama jau į labiau 
rafinuotas formas. Tuo laiku ir K a , P t e n ^butų, bet kanadie-
pati valstvbė vis mažiau paiso de Č!u « M J šis darbas — kny-
mokratiškų principu, vis labiau § o s a P i e • * • * • išleidimas — 
dominuojama Mediči Šeimos bei reikšmingas ir didelis įvykis. Tai 
apie ją suburtų išrinktųjų. Pa- 1 , u d , J a - ^ Kanados lietuviai, 
našia linkme vystosi ir literatu- n o r s - Ju nedaug (visoj plačiojoj 
ra: neberašomi traktatai, o ieš- Kanadoj —tik nepilnas puska-
korria daugiau išbaigtų formų, P , s tūkstančių) sudaro didelę ir 
minčių, suprantamu tik tam tik- vieningą kultūrinio lietuviško 
rą (ir tikrai aukštą ) kultūrą įsi- d a r b o JeSa- J i e vieni , š P l r m ^ jų 
gijusiems. Pats Florencijos "vieš- susiorganizavo į Liet. Bendruo-
pats": Lorenzo ii Magnifico jau m e n e - ^škiai tarpusavy susice-
nebesijaucia turtingu pirkliu, mentavo, susijungė ir dabar, dau 
kaio jo senelis, o pretenduoja į &el>'Je s n č l ų v e l k , a ^ug našiau 
kunigaikščius ir savo rūmuose su I r sėkmingiau, negu Pas. L. B-
buria ištisą menininkų, filosofu, n e s padaliniai kituose kraštuose, 
literatų svitą. Ta i laikotarpis, kai Y P a č pastarosios kadencijos me-
Italijoje truputį aprimsta tarpval tu KLB Krašto v-ba, vadovauja-
stybiniai karai: 1454 Lodi taika " ~*~ 
atneša visam kraštui bent 40 ra- deH'Accademia). Neberandame; jos pačioje širdyje, kiekvienam 
mesnių metų. Tarpsta menas bei jame nei berniuko, nei jaunuo- j praeinančiam jis turi byloti, kad 
literatūra, plečiasi miestai: to lai lio: tai subrendęs jaunas vyras, I žmogus — ir florentietis — dar 
kotarpio žmogus įgyja pilną pa- pilnas fizinės jėgos. Marmuras jį (tebesti prus ir nenugalimas. 
sitikėjimą savimi. • paverčia dar kietesnių. Ir vieta į 

Verrocchio ir sugebėjo visa tai j*m parinkta speciali: Florenci-1 
įdiegti savo Dovydui. Jis savo dy-

Mūsiškė knyga yra atžymėta 
5-tuoju tomu, užrašant "Cana
da Ethnica V". Pirmoji knyga! 
— tomas yra apie indėnus ir es- i 
kimus Kanadoje, antroji — apie 
islandiečius, trečioji—vokiečius-
ketvirtoji — ukrainiečius ir penk 
toji, kaip matome, apie mus — 
lietuvius. 

"Lithuanians in Canada" re
dagavo net šešių redaktorių ko
lektyvas, su vyr. redaktoriumi 
Pr. Gaida priekyje. Kiti redakto
riai — J. Kardelis, A. Rinkūnas, 
S. Kairys, J. Puzinas (ne kana
dietis, bet "amerikonas") ir J. 
Sungaila. Jiems talkininkavo dar 
daugelis bendradarbių, tiekdami 
įvairiems atskiriems skyriams me 
džiagą. 

Knygos tekstas — surinktas 
"Žiburių" spaustuvėj, o ofsetinis 4.^ pagerinta 
spaudos darbas — atliktas kitos Vir« 20/. 
lietuvių vadovaujamos spaustu
vės "Time Press Litho Ltd." To
ronte. Knyga atspausta pavyzdin 
gai švariai ir gražiai. 

"Lithuanians in Canada" — 
reprezentatyvus leidinys: kietais 
viršeliais, paauksuotų raidžių įra 
šais, puikiai paruoštu ir gražiai 
atspaustu dail. Telesforo Valiaus 
aplanku, piešinyje jungiančiu 
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automobilių, 
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nio. 
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IfOfk 

J . B A C E V I Č I U S 
6455 S. Kedzie Ave.. FK 8-2233 

BALZEKAS MOTOk 
SALES, INC 

4030 Archer. VI? -1515 
"U WILL LIKĘ US" 

CHRYSLER * IMPKRIAL 

Broliu Sharku Restoranai Ir Cocktail Lounges — 
SHARKO'S WEST, 6301 W. 63rd Street 

Telef. — LUdlo* 6-3636 

SHARKO^S EAST, 7840 S. Western Ave. 
Telef. — PRospect 6-6644 

:^s 

Juzės Oaužvardiene^ 
P0PUUR UTHUANiAfi 

RECIPES 
iliiis* Hutu I*KJ 

•nėgiamiausi^ t i^tuvišk. 
receptų anglų kaJboje 

Puiki dovHUA lietuvėms ir n**«i> 
* uvėms 

Kaina $2i><' 
IHlnoL* 8tst« jtyvpnmtal pn« kaino 

turi pritirti ift m k-u 
Užsakymus siųsti 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Street 
Chicago. 111 0̂n29 

dvi emblemas: lietuviškuosius Ge 'iMiiHiiHiiiiiMiiiiiMiiMtiiiiiMiiiiiiiiiiiiit 
dimino stulpus ir k a n a d i š k ą j į , — — 
Klevo lapą. Aplanko atspaudi-
mas — daugiaspalvis. 

Donatello Dovydas 

ne-
ite-

džiu mažesnis už Donatello ber
niuką, tačiau jau vyresnis: tai 
jaunuolis, kuriame norima paro
dyti jo grožį, jo grakštumą, jo su
gebėjimą. Jis nebe nuogas, o ap
sivilkęs elegantiška, smulkiai a t 
baigta tunika. Kardas, kuriuo nu 

. kirto Galijoto gaivą, jau nebe di-
r orencuos katedros kupolui uz- , ,- - - i- i • rv 
, . ' ; . . . r . delis ir įspūdingas, kam Donate-
dengti; tais metais JIS suformuoja ^ Q l a b J a u ž a i s m i n g a s . I r § i o j e i 
ir prospektuos teoriją. m*k* svarbi išraiška: lengva 

Donate o Dovvdas laikomas . , .. 
. . , ironija, vos rodoma arogancija, menininko ,,. . ,. . , . . Sis jaunuolis nesistebi savo zyg-

darbiu: iam laimėtas rezultatas! 

tūrinių kūrinių tais metais 
randame. Mena^ pralenkia 
ratūrą: jau 1420-30 m. Brunelle-
schi duoda modemų sprendimą 

jau giliai subrendusio 
kūriniu. Tai neypatingai didelis, 
nepaprastai kruopščiai išbaigtas 
darbas, vaizduojantis jauną ber
niuką, ką tik nudeiusį savo prie
šą. Jo nuogas kūnas savo išbaig
ta forma primena geriausias grai 
kų skulptūras, tik Donatello bro 
nza dsr įgauna šilkinio švelnu
mo bei minkštumo. įdomiausia 
toje statuloje: Dovydo išraiška. 
Berniukas, taip atftfnkančiai įkū
nijantis besiformuojančią Floren 
ciją. atrodo, pats yra nustebės, 
net kiek sumišęs dėl tik ką lai-

atrodo \issi natūralus, pasigėrėti' 
nas. Šioje skulptūroje nebėra mis ; 

tiškos nuostabos; vietoj jos — iš-, 
didumas. Viskas čia sukoncent
ruota į formą: daugiau detalių, 
daugiau elegancijos, tačiau pati 
reikšmė sumažėjusi: Verrocchio 
Dovydas mažiau kalba kiekvie
nam žmogui, o labiau išrinktųjų 
rrteliui. 

Renesanso istorijai Florencijo
je užbaigti jos pagrindinėje aikŠ-

mėtos pergalės. Jis mato dar vi- tėję pirmaisiais XVI š. metais bu-
są pasaulį prieš save. jo veide su- vo pastatytas dar vienas Dovy-
kauptas pasitikėjimas ir tam tik- das: galingas, masyvus Michel-
ra pagarba: pajutimas, kad per angelo kūrinys (dabar Galleria MichH.-uiscHft Dovydas 

Jo veide mažiau išraiškos, ma
žiau susikaupimo: tai rimtas vei
das žmogaus, kuris jaučia besiar
tinant sunkius laikus, bet dar ti
kisi savo jėgomis pasipriešinti kri 
zei. Gi Florencijoje ji jau prasi
dėjusi: 1492 m. mirš ta Lorenzo 
ii Magnifico, ir su jo mirtimi pra
randa pusiausvyrą ne tik Floren
cija, bet ir visa Italija. Po kelių 
metų viešai sudeginamas jį kriti
kavęs ir prieš popiežių agitavęs 
Gerolamo Savonarola; 1498 m. 
Italijon įžygiuoja Karolio VIII ka 
riuomenė; iš Florencijos išvejami 
Mediči, seka visa eilė neramu
mų. Visa tai juntama Michelan-
gelo kūryboje, tiek skulptūroje, 
tiek Siksto koplyčioje. Pasaulis, 
kurį jis vaizduoja, nebėra jau har 
moningas; žmogus pradeda pra
rasti atramą bei pasitikėjimą sa
vimi. Su Michelangelo pereina
ma iŠ R e n e s a n s o krypties 
į manierizmą, kurj atrandame 
paskui ir Torquato Tasso "Išlais
vintojoj Jeruzalėj". Forencijoj gi, 
pasibaigus Renesansui, dingsta ir 
jos pirmaujanti rolė mene bei li
teratūroje: palydėjus žmogaus au 
girną nuo berniuko iki pajėgaus 
vyro, ji pirmą vietą užleidžia Ro 
mai. 

• ^ 
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tįlUmį, «p*rcialk>««- <fc>l*-riip 
kraiitate^e gfr-UiU»\OH koky
bes aniTikoni.'ku. vakaru 
europi^tlAki) ir vietiniu pre 
kiij. Jūsij giminės Ui patvir
tins. 
TPv DOTAMU I'AŽYMfi.IT-
MAI duoda galimybę iūsu 
Kiminems pirkti UABAl 
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Porto ir dramaturgo Petro Vaičiūno gimtajame na.r.e. Piliakalniu kaime, 
bu\ . Ukmergės apskrityje, įrengtas rašytojo atminimą saugantis ;«ti-
ziejus. Nuotraukoje Į>oeto žmona Teoiil.- Vai*'ūniea/' r.tidrng.a memo
rialine muziejaus leiuą. 

• N a u j a s poetes Vitalijos Bo-
gutai tės eilėraščių rinkinys. Šios 
j aunos ios ir š i ame k r a š t e išau
gusios mūsų rašytojų kartos po
etės antrasis eilėraščių rinkinys 
šiuo metu jau yra visiškai pa
ruoštas spaudai. Reikia tikėtis, 
jis ne t rukus bus išleistas ir atiduo 
tas skaitytojams. Ta i bus naujas 
Bogutai tės žingsnis savosios kar
tos poezijos kelyje, kuriame ben
drakeleivių gausumu negalėtu
me girtis. Pirmasis Vitalijos Bo
gutaitės eilėraščių r inkinys "Veid 
rodis jūros d u g n e " i\teities buvo 
išleistas 1960 metais . Jis kritikos 
ir skaitytojų buvo sutiktas palan
kiai. Poetė taipgi parengė libretą 
Dar i sus Lapinsko operai "Lo
kys", pastatytai prieš pora metų 
Pasaul io lietuvių jaunimo kon
greso dienomis Chicagoje. 

• Tėvą ir v a i k u problemos 
n a u j a j a m e Alės R ū t o s romane. 
La i svo jo pasaul io lietuvių l i tera
t ū r o j e v isa eile plačiai skai to
mų s a v o romanu išsikovojusi 
re ikšmingą vietą, ši mūsų rašy
to ja šviežiu savo veikalu vėl už
gr iebia labai ak tua l i ą ir intr i
guojančiai sp rendž iamą proble
m ą : t ėvu ir va ikų san tyk ius 
šiandieninėje d idmies t inė j Ame
r ikoje . I r dar tokio je situacijoje, 
k a d a tėva i y r a a te iv ia i iš E u r o 
pos, o jų b r ę s t a n t y s vaikai j au 
šio k r a š t o auklėt inia i , šį mums 
y p a š savą degančios temos Alės 
R ū t o s naują romaną , pavadintą 
"Vieniši pasau l ia i " leidžia Lie
tuv i škos k n y g a s k lubas . Knyga 
" D r a u g o " spaus tuvė je jau su
r i n k t a , su laužy ta i puslapius, 
p r a d ė t a spausdin t i i r a te inant i 
rudenį ji bus a t i d u o t a j ska i ty
to jų r ankas . R o m a n a s yra ga
na s t ambios ap imt ies , knyga bus 
265 psl. 

• Pa langoje šią vasar-4 a t i 
d a r y t a lietuvių liaudies meno 
pa roda . Pa rodo je su te lk ta dau
g iau ka ip 600 devyniolikto ir 
dvidešimto amž iaus pradžios 
r inkt in ių l iaudies meisterių da r 
bų : koplytėlių, skulptūrų k r y 
žių., drožinių ir k t . Parodą k a s 
dien aplanko keli tūks tanč ia i 
žmonių — Bal t i j a s pajūrio va
sa ro to jų . 

• Šiaulių " A u š r o s " muziejuje 
suruošta didelė dail ininko Gera r 
do Bagdonavičiaus darbų paroda. 
G. Bagdonavičius daugiau kaip 

- • I -
j o . l a n k y m ą s i Amerikoj) išleistai 
knyga va ikams — "Peštukai ir 
nykš tuka i" . Ver t in to jas teigia, jog 
taj "gėrj teigianti knyga". Sako, 
"JiL Saja neskirs to savo vaizduoja 
m ų vaikų nei j teigiamus, nei j 
netgiiunus. Jie tokie, kokie būna 
g>venime. Visus personažus rašy 
tojas vaizduoja su meile , veda
mas vieno j ausmo , kad visi aug
ią dori , kad jų gyvenimas bū tų . 
gražus ir p r a smingas" — "Vai
kų ir suaugusių poelgiai, mintys , 
ji.usm;ii alsuote alsuoja gerumu, 
kuriu įkūni j imas — daktaras 
Napa lys Alseika". — "Vaikai pri 
si riša prie į<>, kaip prie gero dė
dulė-,, ir net nebežino, kas jis — ; 
lobiau dėdė, a r labiau dak ta ras" . 

(E.) 

• I s tor in ių senamiesč iu prob
lema Lietuvoje. Archi tektas Ži
bartas Simanavič ius neseniai 
svarstė Lietuvos senamiesčių ats
t a tymo k laus ima Vi ln iaus spau
doje (Tiesa , liepos 27 d . ) . Nors 
svars tymo gale ir teigia, kad 
" N i e k a d Lie tuva neturėjo tokių 
sąlygų kul tūros paminklų ap
saugai , kaip kad turi d a b a r " , bet 
gresianti pavojų senamiesčiams 
nušviečia š i ta ip : 

-
— Dešimtys tūkstančių gyven 

tojų ir š imtai organizacijų, įsikū
rusių istoriškai vert inguose kul
tūros pamink luose , siekia juos pri 
taikyti savo poreikiams. Nemaža 

tūks tan t i s įvairių jo da rbų , ku r ių ! dalis s ta tybos ir archi tektūros 
tarpe ryškiausi a rch i tek tūr in ia i - į darbuotojų t a i p pat žavisi tik ma 
etnografiniai peizažai, beveik i š jd ingą ja d a b a r t i n e archi tektūra , 
visos Lietuvos par inktų mies te l ių ! todėl mie la i t uos norus tenkina . 
ir būd ingų pastatų vaizdai . P a - j O kas tad g ina pamink lų intere-
rodos vert intojas Vi ln iaus Tieso j į s u s ? 
( l iepos 27) rašo, kad " D a u g e l y 

<0"r**~~y 

keturiasdešimt metų buvo Siau
buose piešimo mokytojas ( m o k y 
tojų seminari joj , a m a t ų m o k y k 
loj, d a b a r vidurinėj m o k y k l o j ) . 
Parodoje pateikt? d a u g i a u ka ip 

Remkite dienr. "Draugą". M O V I N G 
perkrausto baldus iš ard ir t<-li 

A. BENIULIS 
Chicago, I1L 60629, Tel. R E 7-708S 

DULKIU 
SIURBLIU 
TAISYMAS. 

Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Jakeič ame 
(hoses) — 
"amas. 

Parduodame ir taisome visų »;imv 
bu dulkiu -Kirbinis u' tur me dal-s 
maišelius it N ĮSUS prijungimus (da 
!is> visų gamybų siurbThims 
Eleetrotav, HiHjver. Eureka, Kirb, 
ir Royal bei k Tu 

B. & B. DISTKIBl TING OO. 
4087 So. Archer Avenue 

(Archer ir California i 
Chicago, II! 60682. Tel. 927-4702 

VY-d. Arvjdas M. DikinK 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatu* bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite j>a-
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimais Atdara pimiad ir 
ketvirtad va Karais iki 9 vai 

3314 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629 

j Telei. PRospect 6-8998 

Viduramžiškas Pilies skersgatvis Vilniuje Vuotr. A. Mockaus 

}(• jų t a r tum atgyja t rečiojo-ket-
virtojo dešimtmečio bu ržuaz inės 
Lietuvos provincija su savo p a t -

Rašytoju Alč Rūta, kurios naują 
romaną "Vieniši pasauliai" šiemet 
išleidžia Lietuviškos knygos klu
bas. 

r iarchal ine ramybe, sus t ing imu , 
konservatyvizmu.. . Kai kur iuose 
darbuose matyti ir naujos apra i š 
kos — automobil ių, telefonų ver 
žlmasis į lūšnų, bažnyčių pa sau 
li ir kt" . 

Bf-t, esą, dai l in inko a n o m e t o 
kūryba " ta ip ir lieka geriausia. . . 
Menkiau pavykę š iand ien inės u r 
benistikos vaizdai". . . ( E . ) 

• N a u j o s Kazio S a j o s k n y g o s . 
T a r p liepos 27 dienos L i t e r a tū ro 
jc ir mene skelbiamų išleistų k n y 
gų yra min imas Kazio Sajos v ie
naveiksmių va id in imų r ink inys 
Mažosios Pjesės ( ( " M a n i a k a s " , 
"Ora to r iu s " , "P ranašas Joną" , 
"Ga i s ra s" . " B a i m ė " ir k t . ) . Kny
gos išleista tik 3.000 egz. (Kitų 
ten pat skelbiamų leidinių t i ra
žai n u o 10 iki 30 t ū k s t a n č i ų ) . 

Iš tame pačiame laikraštyje pa 
skelbtos recenzijos ma ty t i , k a d K. 
Saja įžengė ir į kitą sritį — į 
vaikų literatūrą. Recenzuo jama 
jau praėjusiais meta i s ( t a i prieš 

— Štai ka i kur ie skaičiai: Vil
n iaus Kul tūros pamink lų apsau
gos inspekcijoje miesto archi tek
tūros p a m i n k l ų re ikalams tenka 
tik pusan t ro e ta to , Kauno inspek 
cijoje — v ienas etatas. Kul tūros 
ministerijos — Muziejų ir kul
tūros p a m i n k l ų apsaugos reika
l ams t enka t ik vienas e ta tas . T a i 
gi čia di rbąs žmogus tur i vienas 
suspėti ir saugot i , ir rūp in t i s re
m o n t u bei panaudo j imu , ir kon
troliuoti po visą respubliką išsi
mėčiusius š imtus archi tektūros 
objektų, kur iuose yra keli tūks
tančiai pasta tų . 

Archi tek tas n u m a t o , kad sena
miesčiu a t s t a tymas truks gal ke

letą dešimtmečių, bet kad netap
tu senamiesčiai neat i taisomai su 
gadinti, įtikinėja, jog reikia susi
rūpinti p lanu , ir tada žiūrėti , kad 

skubieji pa ta isymai bei pri taiky
mai j a u būtų atlikti ta ip , lyg tai 
b ū t u to p lano vykdvmo dalis . 

(E.) 

W A G N E R & S O N S 
Typewriters — Adding Machines — 

Ch<»ckwriters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

N Al* JOS NAUDOTOS 
Virš 50 m. pat ikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE 
5616 S. Pulasbi Rd.. Tel. 581-4111 

Automobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of aceident, c&U) 

COUNTRY A U T O REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service 

Haroserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smalkus pataisymai 

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausi pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ii tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir ( 
kitu namams reikmenų. 

LIETUVIŲ STAIGA 

ROOŠEVELT FURN1TURECO 
E. 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 a tda ra nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų. 

FRONT WHEEL AUGNMENT — MTHEEI. B A L A M 1 N G 
B O D V A N D F E N D E R ffOSR 

PAINTING, MECHANICAE REPAIR 

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629 
Savininkas — SURAS CESAS 

CRANE SAVINOS 
A N O L 0 A N A S S 0 C I A T 10 N 

B. B. PIETKIEHICZ, Prez. - - . 

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

4< # Naujas ankštas dividendas . -?3«& 

/4 

Nanjas ankštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas. 

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

VALANDOS: PIRMAD ir KETVIRTAD. . 
ANTRAD. ir PENKTAI). . . . 

ŠEŠTAD. 9 v. r. ik* 12 v. d. 
9 *. r. t k l > v. v. 
9 v. r. Iki 5 v. v. 
Trefiad. uždaryta 

R00SEVELT PICTURE 
FRAME C0MPANY 

Man nf artu rera 

Rankomis išpiaustyt! paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai-

2400 S. Oakley A ve., Chicago 
TeL Vlrginlai 7-7258 59 

l lIIIIIIIlt tIIl l l l l l l lIt lIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt 

SIUVIMO Masinos 
* ELNA 
* BEKNTNA 
* NECCHI 
* VIKING 
* PFAFF 
* SINGER 

Šveicariškos, vokiškos, itališkos. 
japoniškos ir kitą firmą. 

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainomis ir sąly
gomis Darbas greitas ir sąžinin
gas Turime dalis, pritaikome pa
gal skoni kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose. 

B. & B. DISTRIBUTTNG CO. 
4081 So, Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, ŪL 60632, Tel. 927-4702 

Ved Arvydas M. DUrinis 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui 

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

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

(2 blo"1 : | rytus n u o Cicero Avenne) 

Telet. — GArden 4-5800 
. 

a s lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patamavim 

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ. 

- * 
Atdara kasdien nuo 8:S0 vai. ryto. Sekmad. ir šventad nuo 1:00 vai. popiet. 

STEVE GIANAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus 
lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas 
ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati
daryti rpgsejo mėnesyje. 

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

Tel. - H Y 7 - 4677 
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. U 237 -

^iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHi 

Mes mokame I 
4 

ant visų taupymo 
certifikatu 

per annum 

MINIMUM SUMA $5.000 00 

* -
St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė 

užuojautą del ištikusios nelaimes - gaisro, Artesian restorane. 

MIDLAND 
SAVINGS 

LM--U-
4040 Archer Ave, 
Chicago, Sll. 60632 

Tetephone CL 4-4470 
FRAN"K ZOGAS 

*~hairman of the Boarri 

*V TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiut 



NAUJI LEIDINIAI 
• ATEITIS, 1968 m. Nr . 6. dytus eilėraščius. Jų dalis yra 

[Lietuvių katalikiškojo jaunimo skirta mažiesiems. Rinkinys 
žurnalas. Vyriausias redaktorius gaunamas rašant šiuo adresu: 
— Antanas Sabalis, 80-23 63- "šaltinis", 16 Hound Road, West 
th Drive, Woodhaven, N.Y. 114 Bridgford. Nottingham NG2 
21. Redakcinę kolegiją dar suda- 6AH. Engiand. 
ro: Kęstutis Cižiūnas, Gintarė 1- • j1IOzas Bertulis, PLEPALŲ 
vaškienė, Gabija Juozapavičiūtė. FABRIKAS. Žodžiai autoriaus. 
Vincė Juškaitė. Petras Sandana- Mišriam chorui ir fortepijonui. 
viČiuš ir Raimundas Silkaitis, Ad L e ; a n v s 1 8 į ^ išleistas auto-
ministn.torius — Kazys Vainius, r i j i U s l e s o m i s 1 9 6 8 m Chicazoi. 
64-09 obth Road, Maspeth, N.Y. k a i n a 7 5 c e n t a i 

0 Filatelistu draugijos LEE-
T C V A biuletenis, 1968 m. ge-
Wif.es -birželio mėn. Nr. 5. Lei
dinys 22 psl., spausdintas rota
torium. :iiustruotas. Redaguoja 
Eug. Petrauskas, 7742 S. Trov 

11378. Metinė prenumerata JAV 
ir Kanadoje $5.00, garbės pre
numerata $10.0Q, visur kitur lais 
vajame pasauly $3.00. 

Pirmajame vedamųjų minčių 
puslapyje šį kartą ypsč užakcen
tuojamas jaunųjų žmonių kury- r " b ' / C U \ , , ,. , 
, . \ • v • xz ^A • S t - Chicago. m. 606o2, admi 
bingumas. Kaip žinome, Atei
tis" visais savo gyvavimo dešimt
mečiais buvo daugelio žymių mū 
sų rašytoju, poetų bei šiaip raš 

nistruoja K. Rožanskas, 3605 
W. 7lst Str., Chįcago, BL 60629. 

• Pranas Imsrys, TEVIsKE-

DRAUGAS, Šeštadieni*, 1968 m. rugpiūčio 10 d. 7 

Saulė, vanduo ir kopos Palangoje tingų kultūrininkų kūrybingo ke į ^ M R E G H 7 . Eilėraščiai jau-
lic pradžia. Pradėję reikštis su sa- Į niesiems skaitytojams. Iliustra- j 
vo raštais "Ateityje" ir čia radę v o Ai<*a Vektarytė. Leidėjas mažiau pasisekusių eilėraščių, Plytas. 
sau paskato bei jaunatviško pripa nepažymėtas. Spaudė "Vilties" i skirtų mažajam skaitytojui. Lei- Vieną kitą 

mokyklos romantiškas lilmas, ku 
scena, pagal ris atpasakotas naujų laikų nuo-

žinimo, jie vėliau savo brandžia spaustuvė Clevelande. Rinkinys dinio kaina $1, gaunamas ir naujovišką filmo sukimą, drąsiai taikoje, laikantis siu dienų filmą 

• Justinas PaUn-kis, šiuo me- rašytojo gimtojo namo prikalta 
tu gyvenas Maskvoje ir, matyt, memorialinė lenta ir atidarytas 
neturįs ten ko veikti, parašt- ir ' . muziejus, kuriame, be jo 
išleido \a \o atsiminimų bei peo asmeniškų daikru, sudėti ii u s | j<» 
'iis dalykų knygą "Gyvenimas raštai, rankraščiai tx>i kitokta, ra-
pr;.sult'U,i . kai kuriuos auKsi> i>l<4a Ueču* židiniai. 
vėsnius, dar "buržuaziniais lai- • <inų»ė lenku mokytojų, 
kais" rašytus savo raštus jis su- dirbančių >>k. Lietuvos lenkisKo-
bolševikino. Tačiau niekui ne- se vidurinės mo 
užsimena apie jo pagrindinį kū- kyktose ir dėstančiu lenkų 
rmj "SSSR mūsų akimis", kuris h^ bei literatūros dalykus, VU. 
š esmės nebuvo sovietams palan 5 iš Vi Inte us išvyko į Varšuvą, 

'ais. kui jiems ruošiami specialūs !>••-
lonizatorių kursai Lenkijoje m<>-

• Dramaturgo ir poeto Petro ky tojai iŠbiisia vieną mėnesį ir 
"'aijiūno guminėje. Piliakalniu p o '•• | atgal į lenkiškas mo* 

buv. Ukmergės apskrityje, prie kvkias Ijetuvoje. 

FILMŲ ĮVAIRUMAI 
STASfc SEMĖNIENĖ 

kūryba praturtino visos lietuvių 40 psL, jame telpa daugiau ar "Drauge". 
tautos bendrąjį kultūrinių lobių 
aruodą. Šios jaunųjų ugdymo tra 
dieijos ir šiandieninė "Ateities" 
neatsisako. Kiekvieną kartą yra 
džiugu jos puslapiuos rasti mūsų 
jaunimo eilėraščių, beletristinių 
apybraižų, straipsnių, recenzijų. 
Todėl ir šio numerio vedamuo-
siuos, be kita ko, rašoma: 

"Kūrybingų žmonių neturime 
per daug; juos užmuša aplinka 
ir tas faktas, kad kūrybai reikia 
aukos. Tačiau, padėjus pastangas 
ir atkreipus dėmesį į tuos, kurie 
duoda vilties ateičiai — jau ga
lima padaryti neblogą pradžią. 
Tokios pradžios užuomazga bu-
bo bandyta moksleivių stovyklo
se, ir rezultatai nėra beviltiški. 
Todėl šia proga kreipiamės į vi
sus studentus ir moksleivius, kad 
jie savo literatūrine kūryba pra
turtintų Ateities puslapius, daly
vautų konkurse ir parodytų, kad 
jie yra kūrybingi. O tada bus į-
žiefeta vilties kibirkštis, kad į mū
sų" Vargo dienas ateis žmonės, ku
rie kurs — ir tuo pasidarys lie
tuvių krikščioniškosios kultūros 
daTfmP*.* 

Šalia gyvai įdomios organiza 

parodytą, galima buvo be nuos- vimo technikos ir prisilaikant 
tolio išvengti. Tačiau visumoje tam tikros tvarkos bei prasmės. 

, tai yra tikrai subtilių senoviškos Subrendusieji juo pasigrožės. 

Jr ^\ 

Atkurtasis romantiškas 
filmas 

Nors paprastai vasarą kino tea
truose pučia nekokie vėjai — pa
tys prasčiausi filmai paleidžiami, 
tačiau Chicagoje dabar apsčiai 
yra ir gerų, vienas tokių "Inter
lude". 

"Interlude" nėra visiškai nau
jas, originaliai susuktas filmas. I (sename filme Ingrid buvo vai-
Prieš daugelį metų su didžiausiu fcų guvernantė). Toji labai pa-
pasisekimu buvo rodomas filmas traukli laikraščio reporterė, sie-
"Intermezzo" (su LeslieHoward,l klanu p a darvt i interviu su juo, 

paversti vėl linksmu romantišku 
jaunuoliu, neapgalvotai abejin
gu bet kokioms pasekmėms. 

Pasaulio garso simfoninio or
kestro dirigentas, turįs gražią, 
jauną ir nepaprastai gražios lai
kysenos žmoną ir dvejetą garbi
namų vaikučių (angeliško gro
žio berniuką ir kaip lėlę dukry
tę), sutinka jaunutę žurnalistę 

Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
žyti — kreipkitės i H A L L. Jis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite. 

Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM. 

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
drįstame pasiskelbti. HfikaJui esant duodant** kitq masini}. 

P A Ž A N G A , 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663 
V 

MAŽEIKA &E VAMS 
FUNERAL HOME 

AIR-CONDITIONED CHAPELS 
Pcrrlring Facilities 

6845 SOUTH VVESTERN AVE. REpublic 7-8600 

n h m fru* i i n i i i i i i 

dabar jau mirusiu, ir Ingrid Berg 
man) . Todėl "Interlude" yra tik 
naujai atkurtas "Iritermezzo", 
tik su moderniu apvalkalu, pri
taikytu naujiems laikams, pažan 
giai dvasiai bei nuotaikai. 

Ne visa, kas modernu, yra, kaip 
taisyklė, ir gera. Pvz. aname fil
me buvo puikiausi autentiški Ita-

cmes, apžvalgines ir iliustracines H j o s ^ . ^ š i a m e _ h . ^ 
žurnalo dal.es, šiame numeryje d ž i i a s i k a d i f n u o s t a b i a i 
kbiau pabrėžtina Antano Pas- ^ ^ ^ ^ y _ 
kaus pradėta mtnguojanti tema B e r k s h i r e & S u s s e x t o V a i z . 
'Senutė, "seksas", meilė ir vedy

bos", Puselės vaidinimas Kris
taus Karaliaus šventei, Bendra-
butietės eilėraščiai, Jurgio Bradū-
no akimirksninė apybraiža ir kt. 
Gi "Kreivos šypsenos" baigiamos 
jau ne vien kreiva, bet ir rūgš
čiai ironiška ir vargu ar iš pirš
to laužta "visuomenine" tema: 

Kaip gera vis dėlto pas mus: 
Visi jau turime namus, 
(Kai nebeturime ko veikti, 
Tai galim praeitį pakeikti) 
Bet šiaip — malonu, šilta, gera, 
Ramu, — nes nieko nesidaro; 
Vaišmamės šnapsu, kava, 
Ir Lietuva — beveik laisva... 

4 SALEZIEČIŲ BAIDAS, 19 
68 m. Nr . 1-2. Leidžia lietuviai 
saleziečiai. Redaktorius — kun. 
Pranas Gavėnas, SDB. Meninė 
priežiūra — V. Aleksandravi
čiaus, SDB. Redakcijos ir admi-
nistacijos adresas: Instituto Sale-
siano Lituano, Castelnuovo Don 
Bosčo, Italia (Asti). Metinė pre
numerata $1.00. 

Gausiai iliustruotas (net spal
votomis nuotraukomis) ir pla
čiai su lietuvių saleziečių veikla 
skaitytoją supažindiąs 48 psl. es
tetiškai sutvarkytas leidinys. 
Kaip žinome, saleziečiai ypač 
rūpinas mūsų jaunimo krikščio
niškuoju ir lietuviškuoju auklėji
mu. Savo sodyboje, Italijoje, jie į 
to gražaus jaunimėlio ir turi iš 
viso pasaulio kampų. Puikiame į 
Alpių kalnų fone šiame leidiny-Į 
je mes tą jaunimą ne vienoje: 
nuotraukoje ir matome. į 

• Laimutis švaJkus, DIENŲ 
S d L I U I C O S . Antras eilėraščių 
rinkinys. Išleido žurnalas "šal
tinis", Nottmghame. Engiand. 
1 9 ® m., & p s l , kaina 6 šilin
gai arfca 1 doleris. LeiAnys api-
mi. autoriaus naujuosius ir nuo 
1945 mėttį periodikoje išsklai-

džiai. 
Pats turinys — karčiai saldi 

meilės drama, tai gyvenimiškas 
meilės trikampis, taip Žavus ir 
jaudinantis ekrane, bet nepaken
čiamas gyvenime, kaip viena rim 
ta jaunuolė yra pareiškusi. 

Lygiai taip pat, kaip muzikali-
nės ištraukos iš nemirtingųjų kū
rinių Beethoveno. Mozarto, Dvo 
rak, Čaikovskio, Brahms, Rach-
maninovo, Albinoni ir kitų, nuos 
tabiai perteikti Royal Philhar-
monic orkestro, padidinti esmi
nius dramatiškus perėjimus filme 
yra tikra džiaugsmo puota au
siai, nežiūrint kiek kartų girdė
ta, taip pat trikampinis meilės 
motyvas čia nenusibostančiai iš
šaukia naujo susižavėjimo tikrai 
inteligentišku, subrendusiu ir aš
triu atpasakojimu. 

Tekste stengiamasi švelniai, 
garbingai ir atvirai išstudijuoti 
nuodėmingos meilės galią, pajė
giančią pusamžį (41 m.) vyrą 

H I G H 

4.751 
kuris sukėlė krize, grasindamas 
atsistatydinti vidury simfoninių 
koncertų sezono, greitai įsimyli 
viens kitą. Tačiau ją žudo be a-
teities meilė, ji nėra jokia nuoty
kių ieškotoja, ir toji našta abiem 
palieka nepakeliama. 

Austrų aktorius — šviesiaplau 
kis j?.unos išvaizdos Oskar Wer -
ner dirigento rolėje nuostabiai 
puikus. Jis perdavė egoistiško, 
temperamentingo, momentais ne 
kantraus, tai vėl labai jautraus 
ir švelnaus mylimojo tipą gyve
nimiškai ir įtikinančiai. 

Barbara Ferris, talentinga j au - . . 
na aktorė, iškalbingų didelių a- jj 
kių, jaunos merginos rolėje rea
liai perdavė "kitos" moters tra
gizmą ir beviltiškumą. 

Virginia Maskell, aristokratiš
ko grožio ir laikysenos, žmona, 
neabejotinai, patraukia savo pu
sėn visą žiūrovų simpatiją išmin
tinga diplomatiška, be biaurių 
scenų ir ašarų, laikysena krizės 
metu. 

Viską tačiau vainikuoja nuos
tabiai puikiai techniškai atliktos 
nuotraukos: pasijunti su herojais 
brendąs gražiausiom Anglijos pie 
vom. miškais — kartu džiaugiesi 
dieviškai puikia provincijos gam 
ta. 

Jautrus surežisavimas, išlaikąs 
filmą aukštame lygyje, yra girti
nas. Jdomu, ar vienas aktorių nė
ra lietuvis? Šalutinio personažo 
rolėje (Frederico) yra Stephan 

INSURED 
O 

per annum *tik_J~—-JmY per annum 
on r»-?u!:tr ^avings ^mMmr 0Ii tavestment bonus 

Savings Insured to $15,00000 

BRIGHT0N SAVINGS AND L0AN ASS0CIATI0N 
4071 ArrJier Avenue, Chk-ago, Illinois 606S2 

FRANK'S T V and RADIO INC. 
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — C\ 5-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO, 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 

Kas tik turi gėrę skonį, 

viską perka pas Lieponj! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 85875 
Vedėja* - i. LIEPOMS 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro 

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai popiet 

^ 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADGK TAUPYTI ŠIANDIEN! 

4 % % 
Metinis dividendas mokamas u?, 

mdėlhis taupymo knygutėse. 

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakStus nuo išdavimo datos 

(S5.ono.AO ar d a u g i a u Malant po 
JLV>O.OO) 

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10,000 O© ar <laofflaii, |<l«1ant po 
$1,000.00) 

DfiL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
2212 W CEPvMAK RD.. CHTCAGO. TLL. 60^)8. Tel. VI 7-7747 

L 
PARKING LOT — ADJOTNINO OUR OFFICE BTJTLDING 

OFTICE KOUSS: Monday. Taesday, Frlday 9 to 4: 
Thursday 9 to 3: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed. 

JOHN J. KAZANAUSKAS, President 

PETKUS 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODF.RMOS KOPLYČIOS 

2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345-6 
1410 So, 50th Ave., Cicero Tel. TO 3-210809 

AlKATfi AUTOMOBILIAMS STATYTI 

E U D E I K I S 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

Trvs Moderniškos Koplvrios: 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — Yftrds 7 - 1 7 4 1 - 2 
4330 • 34 South California Avenue 

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852 

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS G£LINY6IA 
'^T..HU*IOS gėlės dėl vestuvių, baoketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 

245S W«st <5Sf«l *trmt, 

KR **\*%4 

i^r^t- **0m0k 
GIRKITE DABAR TIESIOG NUO4 

M R. N E L S 0 N. 
SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3911 West l l l t h Street 
tHdf«au»iii6 Pamjnkian.s t tanq 

P>»tirinkima«« Vi«atn^ Ml«it*« 

Teief, — CEdarcrest 3 - 6335 
VIct iM hioka.*; nuo kap in ių 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
L>»t«v-h| Laidota vi, Oii-ektortų Asoras/ljos NsrisJ 

STEPONAS G. UCKArViOZ 
M34 W «9tb STRFJ7T Tei. RKpabl,<« 7-121S 
2814 W 23rd PLACE f«L Vlrgini. 7-6672 

PETRAS BIELIONAS 
tM« .- CALIPOBN1A AVE. Tsl. LAlsyette S-S5TB 

ANTANAS M. PHILLIPS 
ngn A LITITANICA AVE TH ¥ *rd. 7-3461 

POViLAS j . RIDIKAS 
SS64 S HALSTED STRr.F.T TeL VAnU 7 191 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
l«82l SO MICHIGAN AVE. T«l. ahom«*d*>re 4-222« 

~ ~ JURGIS F. RUDMIN 
SS1» m IJTTIA.VICA AVE. Tel. Y Arda 7-11S8 — 1136 

JASAITIS — BUTKUS 
1446 SO SOtfc AVE„ CICERO U J . T«L fH.jmplr 2-1003 

UWN FUNERAL N0MF. 
Slgmund j . Sutkus 

7909 WTATE RI).. OAKlJlWM% H J - Tel - 636-2S26 

http://Wif.es
http://dal.es


8 DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugpiūčio 10 d. 

oleinų 

yvenimas 
Redaguoja St. Semėniene, 6507 S. Troy St., Chjcago. DL, 60629 

Tel. 925 - 5988 

KAS NORS TAI TURĖJO 
UŽRAŠYTI 

Kalbant apie 0. Nendres romaną "Aidas tarp 
dangoraižių" 

O Nendrė, AIDAS TARP DAN'- j daug kas išeina natūraliai, nors 
GORA12IŲ. Romanas. Spausdino | kartais gal ir nuobodžiai. Nėra 

MORALINIAI PASLYDIMAI -
n 

JUOZAS DAUGAILIS 

"raugo" spaustuvė. 1968 m. Vir
šelio nuotrauka Algimanto Kezio, 
S.J., jrašas Antano Beieškos. Kny
ga 365 psl.. jos kaina $5.00. gau
nama ir "rDauge". 

Visada bet kokiame meno kuri 
nyje mes ieškome to, ką vadina
me tikruoju menu, to tikrojo ne 
pakartojamo vaizdo, išraiškos 
ar frazės. Tačiau kiti kūriniai ga
li turėti nebūtinai vien tik jau 
menas menui reikšmės, bet gali 
būti vertinami dar ir iš kitos pu 
sės, tai yra kiek jie atskleidžia, 
kad ir ne literatūrišką, bet gy
venimišką tikrovę. Tokia prasme 
vertintinas ir naujasis O. Nend 

jokių stilistinių puošmenų, ta
čiau, puošmenų beieškant, nė
ra sakinio perkrovimų ar nenatū 
ralumų. Pvz. "Vera suveria ada
tas ir liepia raukti. Aldoną iš
pila prakaitas, bet ji sėdasi ir 
stengiasi padaryti visa teisingai." 
Tenka pažymėti, kad šiame 366 
psl. romane daugiau dialogo, 
negu pasakojimo. Ir dialogai' taip 
pat paprasti ir natūralūs, kaip 
paprastai be jokių 

Net ir išeivijoje, net ir atsisky
rusiuose nuo bendro tautos ka
mieno lietuviuose vyrauja tradi
cinė pasaulėžiūra ir tradicinė 
krikščioniška moralė, kuo tegali
ma tik pasidžiaugti. 

Tačiau iš kitos pusės — nega
lima užmerkti akių, kad dauge
lis mūsų žmonių yra patekę į 
kraštus, kur net ir į labai svar
bius gyvenimo klausimus žiūri
ma gana lengvapėdiškai, susilau
kiant kartais ir labai liūdnų re
zultatų. Gilesnis į juos įžvelgi
mas gali būti vertingu sustipri
nimu mums mūsų pasirinktame 

Lilija Šukytė Metropolitan operos koncerte — Carmen koncertinėje formoje. Nuotr. V. Maželio 

tarp dangoraižių. Jis parašytas 
nuosekliai realistiškai ir turi ne
maža pažintinės reikšmės. 

Po ketvirčio šimtmečio 

Romane nėra nei labai ypatin 
gos intrigos, nei kokių nors di
delių stiliaus išskirtinumų, tiks
liau pasakius, tai daugiau kasdie 
niškas, vienodas pasakojimas 
apie kasdienybe. O ta kasdienybė įr reiškiančių nepasitenkinimą, 
tegu ir vienoda, tačiau žmogaus n e s esą skaitytojas atpažįsta save. 
asmeniniam gyvenimui labai Taigi romanas pažintine reikšme 
reikšminga, ir tos kasdienybės vertintinas teigiamai, jis yra tam 
aprašymas atskleidžia tam tikro tikro laikotarpio ir tam tikrų 
laikotarpio ir tam tikros žmonių žmonių, įspraustų į nedidelę ap-
grupės žmonių gyvenimą. Šiame linką, veidrodis, kurio vaizdas a-
romane Nendrė kaip tik ir vaiz- teityje gal bus dar reikšminges-
duoja moterį, patekusią į Ameri- n j s . 
kos didmiestį, įmones ir aplinką. J e i N e n d r ė s r o m a n a s i r n e p r a . 
Paprastai aprašoma moters lietu t i m i m k o k i o s c h r e s t o m a t i j o s p u s 

nius išeivijoje. Tuos žingsnius laukti tolimesnės įvykių eigos Į Aldonos jausmai Juliui, t.y. jaus-
kas nors turėjo ar turės sužymė- kaip tik šioj vietoj. Tačiau tuoj mai, vedantieji moterystėn. Ta-
ti ir tai viena dalele atliko savo pat prasid^h autorės blaškymą- čiau pabaigoj Julius tiki, kad jo 
romanu Nendrė, juo labiau, kad sis tarp darbo ir namų. Trum- didžioji svajonė įvyks, nors šiai 
su labai mažomis išimtimis mū- pai paminėtas bekuriamas kul- svajonei iki tos eilutės nebuvo 
sų rašytojai šykščiai vaizduoja tūrinis gyvenimas išeivijos tarpe, parodyta jokių pagrindų. Ir da-
čionykštį gyvenimą ir čionykš- kurio Aldona taip pasigedo. Ta- į bar, kada pagaliau autorė prie 
čio darbininko buitį. Tiesa to- čiau ši tema toliau nebevystoma. I šios jautrios temos priėjo, vieton 
kių raštų vis gausėja, tačiau ir Keletą kartų tik paminėtos lietu-; viską susumavus, prieš užbai-

kampuo- po 60 metų, geriausias apie lietu- viškos veiklos vietovės. I giant, prarado pasitikėjimą savo 
tumų žmonės kalba. Pvz. "Ma- vį darbininką kūrinys tebėra mi- Vaikai, pradžioj irgi labai de- \ jėgomis ir nutarė toliau neban-
myte, būtų smagu gyventi savo nėtas Upton Sinclair romanas tališkai aprašomi, toliau taipgi i dyti, romaną užbaigdama ne ga-
name, — džiaugdamasi sako Vy The Jungle. Tai puiki knyga skai dingsta iš romano puslapių. Pi r-} le, o vidury knygos, 
ga. — Ne tik džiaugsmas atei- tančiam net ir šiuo metu, ne mosios dukters vestuvių planai; Aplamai paėmus, romanas su 
na su namu, dukrele, bet dar- vienam rašytojui įsakmiai paro- pristatyti iki paskutinės detalės, i durstytas lyg iš dienoraščio už-
bas bei rūpesčiai. — Galėčiau aš danti kokie gausu medžiagos lau o antroji kažkur planuoja išva- į ra§ų, kur pradžioj buvo sužymėti 

žiuoti ir taip neaiškiai dingsta.! v- s i n a u j iej i pergyvenimai, ne-
Sūmis pristatomas labai jautrus, j žiūrint kaip jie būtų nereikšmin-
pasiryžęs tėvo vietą užimti, ta- gį? () vėliau, nors ir svarbūs iš-
čiau vėliau jo vestuvės net nepa- j gyvenimai (vaiko vestuvės, kul-
minėtos. Tik užsimenama, kad ir j tūrinio gyvenimo kūrimasis išei-
sūnus jau savo šeimą augina. į vijoje) buvo pamiršti, nes jų efek 

Bandant pristatyti kitų gerumą j tas tarsi atbuko, 
ateiviams, per daug šia tema pri-i Šis romano bandymas galėtų 

rės (slapyvardis) romanas Aidas namą pataisyti, jei kur reiktų,— kai dar jų laukia 
žada Algis". (221 psl.). Taip be 
veik per ištisą knygą ir tai su
teikia gyvumo, nors kartais tai 
išvirsta ir į monotoniją. Šiaip ar 
taip, romanas turi pažintinės 
reikšmės, o kad taip yra, liudija 
ir atvejai, kada romanas turi pa
žintinėms reikšmės, o kad taip y-
ra, liudija ir atvejai, kada roma
nui einant "Draugo" atkarpoje 
ne kartą esą buvo skambinančių 

rašoma. Atrodo, kad visi geri 
žmonės tame bloke ir gyvena. Ap 

būti gan įdomiu įnašu tremties 
išgyvenimų literatūroj, jei autorė 

norą padėti ateiviams. Prie to 
pridėjus dar dovanotus baldus, 
pasidaro jau pasaka, 

lapių, b**t jis bus įdomus sekan
tiems lietuvių pirmuosius žings-

Kn.vgos "Aidas tarp 
viršelis. 

dangoraižiu 

MĄSTYMAI PRIE SIŪLŲ 
Įspūdžiai, 0. Nendres romaną paskaičius 

vės santykiai su kitų tautybių mo 
terimis, aprašoma darbo aplin
ka, rūpesčiai dėl postų ir uždar
bių. Atskleidžiama įvairių smulk 
menų kovoje dėl kasdieninės duo 
nos ar pramogos. Šiandien dar 
tie vaizdai tebėra perdaug konk
retūs, jie gali atrodyti per kasdie
niški, tačiau tiems, kas tų dalykų 
nepergyveno, jau ir dabar visa 
tai sukelia tam tikro susidomėji- Neseniai spaudoj pasirodė nau- bosienė. baigus aiškinti darbą, pa 
mo. Gi kuriems iš viso svetimas jas O. Nendrės romanas "Aidas klausė, ar ji viską supratusi? 
mūsų įsikūrimas Amerikoje, tarp dangoraižių". Jame aprašo- Atsižvelgiant ir į tai, kad čia he-
tiems dar labiau bus įdomu. Ir ma jauna moteris, su trejetu vai rojės pirmas "juodas" darbas su 
šiandien po beveik dvidešimt kų atvykusi į Chicagą ir jų toli- "paprastais" darbininkais, toks 
penkerių metų, kada pirmieji iš- mesnis gyvenimas šiame didmies jautrumas lieka nerealistiškas, 
eiviai pradėjo kurtis kituose kraš ty. Knygoje tuo kasdieniniu gy- Aplamai paėmus, romano turi 
tuose ar ir Amerikoje, jau gana venimu ir pasitenkinama, neban nys labai neišbalansuotas. Pir-
įdomūs jų kūrimosi pirmieji žing dant įvesti ypatingesnės intrigos, mos kelios dienos pristatytos iki 
sniai, o tiems, kurie liko savo tė- Romanas lengvai skaitomas nors paskutinio niuanso, ypač pirma 
vynėje, be abejo, toks romanas jaučiamas autorės žodyno ribotu darbo diena, kur detališkai apra-
tikrai būtų dar įdomesnis Po mas, per dažnai pasikartojant -sytRS v j s a s d.]rb<)S i k j p a s k u t i n e s 
daugelio metų jau visiems bus į- tiem patiem išsireiškimam. Kny 

rašius incidentą su dovanotu mai I labiau apibrėžtų kultūrinio gyve 
stu, o ypač žirkles, visiškai paką- nimo bei organizacijų kūrimąsi 
ko išryškinti svetimo žmogaus ; Chicagoje, o mažiau sustotų prie 

siūlių matavimų ir susimąstymų. 
Vis dėl to, prieš bandant rašyti 
romaną, labai apsimoka kiek vie 
nam susipažinti su pagrindiniais 
romano rašymo reikalavimais ir 
pirmiausia plunksną paminklin-
ti, rašant' trumpesne beletristiką. 
Tuomet gal susiklostytų sklandes-
nis rašymas, platesnė kalba, būtų 
išvengta nereikalingų žodžių kar 
tojimo. Tada, jau ir rašant ro
maną, lengviau būtų galima nu
spręsti, ką reikia plačiau "išsiu
vinėti" ir ką "apkarpyti". 

Gražina Kriaučiūnienė 

o ne realy
bės aprašymas. Taipgi neįtikėti
na kad 13-14 metų berniukas, 
vietinės kalbos nemokėdamas, vi 
dūrinę mokyklą ir universitetą 
baigtų per ketverius metus. To
kia išvada peršasi, žinant apra
šomųjų įvykių metus. 

Romanas taipgi apkrautas ne
reikalingomis detalėmis, kurios 
skaitytojui tik apsunkina pagrin
dinės įvykių eigos sekimą. Pvz. 
M r. Krohl pristatomas kaip labai 
svarbus asmuo, tačiau toliau jis 
dingsta, ypatingesnės rolės nesu
vaidinęs. Po tokio pristatymo ti
kėtasi iš jo daugiau. Giliau ne
išryškintas ir Juliaus asmuo. Pvz., 
kodėl jis Aldonai nesipiršo, suži
nojus apie vyro mirtį, kada jo 
pagalba buvo 

Madų parodoje.. 

tradicinės krikščioniškos moralės 
kelyje. 

Suminėkim keletą faktų. Dien 
rastis "Chicago's American" 19 
68.VII.11 paskelbė, kad Chicago 
je kas šeštas kūdikis yra gimęs 
iš neteisėto ryšio. Laikraštis pa
stebi, kad ta statistika būtų dar 
baisesnė, jeigu būtų atkreiptas 
dėmesys į negimusių žudymą ir 
jeigu būtų žinoma, kiek neteisė
tų gimimų įregistruojama teisė
tais. 

Kasmet 3.000 netekėjusių 
motinų Chicagoje 

Chicagos mieste kasmet 3.000 
moksleivių mergaičių tampa ne
tekėjusiomis motinomis. Joms 
net yra įsteigta speciali mokykla, 
kur tačiau tėra vietos 500, tai
gi dauguma jų taip ir lieka ne
išėjusios mokslo. Iki šiol nelega-

J lių gimimų procentas buvo žy
miai didesnis t a rp negrų, bet pa
skutiniu metu tas procentas bal
tųjų tarpe sparčiau auga negu 
tarp negrų. Pvz. Chicagos sekci
joje Rogers Parke 1966 metais ne 
teisėtų gimimų skaičius paaugo 
39 procentus. 

Dr. Benjamin Payton ( New 
York) skelbia, kad JAV-se kas
met būna nužudoma apie 2,000. 
000 negimusių, ir tą nusikaltimą 
daugiausia atlieka baltosios bei 
aukštesnės klasės moterys. 

Suirusios šeimos — slegianti 
našta visuomenei 

Tie neteisėti gimimai yra sun
ki našta ir motinai, ir visai vi
suomenei. Vadinamieji Moyni-
hano tyrimai parodė, kad vaikai, 
augantieji be tėvo, turi 7,4 pro
centais mažesnį proto išsivysty
mą, kaip tos pačios socialinės kla 
sės vaikai, augantieji šeimoj, kur 
yra tėvas ir motina. Apie ketvir
tadalis negrų naujagimių yra ne
legalūs ir dėl to apie 14 procen
tų negrų vaikų auginama, gau
nant pašalpą iš valdinio iždo. N u 
statyta, kad neturtėlių rajonuose 
augančių nelegalių vaikų dide
lis procentas tampa įvairių ban
ditiškų gaujų nariais. Harvardo 
univ. urbanistinių studijų centro 
direktorius Daniel P. Moynihan 
ištyręs XIX šimt. miestų skurdei-
vų rajonus ir taip pat dabarties 
maištingų lūšnų rajonų gyvento
jus, perspėja, kad visuomenė, ku 
ri leidžia dideliam skaičiui jau-

IŠ MOTERŲ PASAULIO 

* Marija Krauchunienė, Lie
tuvių moterų kl. fed. pirm., pra
eitą savaitę dalyvavo Illinois Te-

y^ač reikalinga? Ichnologijos instituto tarptautinė-
Atrodo, jog jis tramdėsi todėl, Į je programoje, suruoštoje vasaros 
kad N'ika nebuvo ištekėjusi, bet kursų profesorių bei "graduate" 
autorė šios minties iki įtikėtinu-
mo neišvystė. Labiau tikėtina, 
kad ir Julius laukė iki visi dar
bai bus atlikti, o tada šioje idi
lėje Aldoną galės globoti. 
Ypatingai skaitytoją nuvilianti 

studentų vaikams. Dviems vaikų 
grupėms (apie 40) , ji trumpai 
papasakojo apie Lietuvą ir jos d a 
bartinę padėtį, ir pademonstra
vo lietuviškų kalėdinių papuoša
lų darvmą. Ji kiekvienam vaikui 

domu kaip kūrėsi mūsų tautie
čiai Amerikoje, ką pergyveno lie 
tuvių tėvai ar seneliai, ieškoda
mi darbo ar jį suradę bedirbda
mi darbovietėse. Daugiau kaip 
prieš pusę šimtmečio Ameriką su 
krėtė amerikiečio Upton Sinclair 
romanas "The Jungle" apie lietu 
vį Jurgį Rutkų, ir tame romane 
labai daug pažintinės medžiagos. 
Nors O. Nendrės romanas ir ne
turi to kūrybiškumo, tos meni
nės vertės ir neatskleidžia to 
šiurpumo, tačiau Aidai tarp dan 
goraižių turi taip pat nemaža pa
žintinės reikšmės, juo labiau, 
kad tokios rūšies romanų mūsuo 

gos puslapiai pribarstyti įvairių 
"mąstymų" bei "susimąstymų". 

Pirminis charakterių pristaty
mas ir tolimesnė jų charakteri-
zacija nesutampa. Pagrindinė ro
mano veikėja — Aldona, autorės 
apibrėžiama kaip labai jautri, re
liginga motina. Tačiau tolimes
nis jos elgesys bei mintys labiau 
atitinka egoistinės "davatkos" ti
pą. Kasdieninis dėkojimas Die
vui už visas patirtas skriaudas, 
bet, progai pasitaikius, neban
dant artimui palengvinti, palie
ka skaitytoją itin šiuo charakte
riu nesužsvėtą. Toks rodomas 
masoki/.mas ir bandvmas nie-

siuie Tai nuteikia skaitytoją: knygą niekur nebuve 
yra romano pabaiga. Per visą' padovanojo po mažytę, jos pa-

nuolių augti suirusiose šeimose, 
Nuotrauka Vytauto Maželio kur tvarkosi tik moteris, kur nė-
"~~~ ~ : ra pastovaus vyro autoriteto, ne

gali laukti šviesios ateities. Tokia 
visuomenė prašosi chaoso ir ji 
gauna... 

Chicagoje š.m. gegužės mėne
sį buvo net 69,318 nelegalių vai-
k j . kuriems išlaikymas buvo duo 
damas iš valdinių lėšų; iš viso 
jų pragyvenimui miestas turėjo 
parūpinti 53,188,628 tik per tą 
vieną mėnesį. Taigi moralinė ne 
tvarka palaužia beaugančias as
menybes ir labai brangiai kai
nuoja visuomenei. Tą nelaimę 
jau yra patyrusios ir kai kurios 
lietuvių šeimos, kurių dukros ar 
sūnūs nuėjo slidžiais keliais. 

lę. Vaikai bei jų motinos (iš įvai
riausių pasaulio vietovių) buvo 
sužavėti ir patenkinti lietuviška 
programa, ir grožėjosi M. Krau-
ehunienės lietuviškais tautiškais 
drabužiais. 

* Jūra tė Jasar tytė , Pedagogi
nio Lituanistikos instituto absol
ventė, jau antri metai iš eilės dir
ba Putnamo seserų vedamoje 
vasaros stovykloje, Putname. Šie 
met ji dėstė lietuvių literatūrą ir 
redagavo stovyklos laikraštėlį. 
Jūratė yra ryžto, valios ir stiprių 
tautinių ambicijų mergaitė, daug 

užsiminta Ičios pagamintą, Lietuvos veliavė ž a d a m i t a u t j n d v e i U a j j , y r a 

Birutės ir Jono Jasaičių duktė. 

se beveik nėra, gi panašumai 
. . • i i kam ant koių neuzlipti vien del tarp minėtų romanų v ra tie, kad • . . VT , . , . ., -i i. to. kad darbo neprarastu, kaz-svarbiausias veiksmo variklis yra . . . \. , . , , kaip nesiderina su eia pat propa-duona ir darbas. . , ., —. . . ,. guojamais krikščionybės dėsniais. 

¥1 ,. -- . . - i - „ • los jiuit rūmas taip pat ilgainiui 
Pažintine ir literatūrine reikšme • ,' . / r ^. . 

pasirodo tiesiog liguistas. iNejau-
Kaip jau minėjome, romano gi moteris, kuri viena vaikus glo-

stilius ir pasakojimo būdas labai bojo per karo audrą ir visas sto-
kasdieniškas, tačiau, kai pasako- vykias, liktų tiek neužsigrūdinus, 
jama paprastai ir be pompos, kad pirmą diena pravirktų, kai Gulago* V.r.uin.t N»-v» Yorkc, Choru Jviah-

11 milijonų moterų skelbia kovą 

Dr-ugeliui klaidžias mintis į 
galvų įkala pelnagaudžių susu
kami nešvarūs filmai ar porno
grafinė spauda. Galima pasi
džiaugti, kad neseniai net 11,000, 
000 moterų, susiorganizavusių į 

Paryžiuje pravedus apklausinė Moterų klubų federaciją, nese-
jimą tarp tarptautinių madų kū- niai priėmė rezoliuciją prieš sek-
rėjų. jie pasisakė, kad penkios a- sualinį palaidumą ir prieš prie-
merikietės moterys, kurias jie no- vartos išsišokimus, ypač pasiry-
rėtų matyti dėvinčias jų kūrinius žusios kovoti prieš tų negerovių 

Madų kūrėjų pasirinktasis 
penketukas 

; ra šios: 
Jacųueline Kennedy, Monaco 

princesė Grace, ponia Angie Bid-
d'e Duke. Nancy Wilson ir W i n -
dsoro kunigaikštienė. 

Kiek žemiau sąraše dar figuruo 
ja Mrs. Nelson Rockefeller. Tai 
tikras siurpryzas visiems dėl to. 

išryškinimą fiimuose. Tos jungti
nės organizacijos pirmininkė W . 
Varney Magee pareiškė, kad vi
sose JAV-se motinos reiškia pasi
piktinimą filmų pramone, kuri 
vaizduoja seksualinius nenorma
lumus, prievartos veiksmus. Mo
tinos yra susirūpinusios apsaugo-

Nuotr, V Md«dio' lus pe r lu i 

kad ji niekad nebuvo žinoma j ti vaikus nuo biogos filmų ir te-
kaip madų skleidėja. Dar prieš ! levizijos įtakos. Ta moterų klu-
keletą metų patys žymiausi ma- \ bų federacija prašys valstijų ir vi 
du reporteriai, aprašydami, ką į su JAV įstatymų leidėjus, kad įs-
Mrs. Rockefeller dėvėjo, pažymė-j tatymais užkirstų kelią šiai demo 
davo: "Ji dėvėjo suknelę ir įpras-Į ralizuojančiai įtakai. Šis sąjūdis 

turi susilaukti visų paramos. 
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