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POETO KŪRYBA
DAINOJE

Pašnekesys su soliste Prudencija Bičkiene, ruošiantis 

jai atlikti J. Aisčio rečitalio muzikinę dalį

MINTYS APIE KŪRYBINĘ 

LAISVĘ

Lapkričio 2 d. (šeštadienį) 8 
vai. vak. Jaunimo centre, Chica
goje, Šatrijos rengiamas Jono Ais 
čio kūrybos rečitalis, skaitant pa 
čiam poetui, bus dar ir tuo įdo
mus, kad jo muzikinė dalis, at
liekama sol. Prudencijos Bičkie- 
nės, bus skirta dainoms, kurių žo 
diniai tekstai yra paskiri Jono Ais 
čio eilėraščiai. Tai bus bene pir
mas mūsuose toks atvejis, kai ir 
dainoje užakcentuojama vieno 
mūsų poeto kūryba. Porai savai
čių belikus iki Jono Aisčio poezi
jos rečitalio, Chicagoje ir artimes 
nėse kitose lietuvių kolonijose 
jaučiamas nemažas susidomėji
mas šiuo nauju mūsų kultūrinio 
gyvenimo įvykiu. Tai jausdami 
ir norėdami mūsų literatūros ir 
poezijos bičiuliams iš anksto pa
teikti kiek platesnės informacijos, 
šį kartą užkalbiname to rečitalio 
muzikinės programos atlikėją, so
listę Prudenciją Bičkienę. (

— Žinome, kad baisiai mėgsta 
te poeziją. Tai, tur būt, neatsitik
tinai Šatrija, rengdama lapkričio 
2 d. Jaunimo centre, Chicagoje, 
Jono Aisčio poezijos rečitalį ir jin 
pasikviesdama patį poetą, pakvie 
tė ir Jus ten atlikti mūsų kom
pozitorių dainas, kurių žodžiai y- 
ra kaip tik Aisčio poezijos pos
mai. Sakykite, kokiose aplinkybė 
se ir kur gyvenime Jums teko su
sitikti su Jono Aisčio poezija ir 
koks buvo ir yra judviejų dialo
gas?

— Pirmą kartą Jono Aisčio (ta 
da dar Jono Kossu-Aleksandra- 
Vičiaus) poeziją paskaičiau ir ja 
susižavėjau gimnazijos mokslų 
metuose Lietuvoje. Ir tai buvo 
atmintinoje moksleivių ateitinin 
kų ekskursijoje, plaukiant 'poeto 
gimtinės upe — Nemunu.

Vėliau, jau Mokytojų semina 
rijoj būnant, pasitaikydavo, kad 
mokytojas į klasę dėl įvairių prie 
žasčių neateidavo, ir mums pri
klausydavo laisvas pamokos lai
kas. Tada tuoj merginos mane 
parinkdavo būti laisvalaikio juok 
darė ir improvizacinės progra
mos atlikėja. Ir aš ta proga kla
sės publikai klodavau visus savo 
sugebėjimus: deklamuodavau ir 
dainuodavau. Labiausiai sekda
vosi ir labiausiai mėgau dekla
muoti Aisčio “Pastoralę” ir “At
leisk”. O jo gražiąją “Lopšinę” 
tai jau dainuote išdainuodavau.

— Dažnai mūsų koncertų pro 
gramose dainuojamų dalykų žo
dinio teksto autoriai būna net ne
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Mintys apie kūrybine laisvę. 
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Religijos filosofo mirtis. 
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rinės pažangos dienoms.
Hofmannstahl Chicagos Good- 
nmn teatre.
Lietuvybės gaivintojai. •
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• Akademinės prošvaistės.

pažymėti. Tai, žinoma, rodo irgi 
tam tikrą mūsų muzikinio gyve
nimo lygį, elementaraus dėme
sio pamiršimą rašytojui. Dėl to 
labai džiugu, kad šį kartą ir mu
zikos kalba skiria žodinio teksto 
kūrėjui ypatingą dėmesį, kad Jo
no A’sčio poezijos rečitalyje dai 
nuosite vien tik jo eilėraščius. 
Būtų įdomu jau iš anksto mūsų 
publikai žinoti, kurie Aisčio eilė
raščiai šį kartą yra įtraukti Jū
sų repertuaran ir kurie kompozi
toriai parašė jiems muziką?

— Dainuosiu šiuos Aisčio eilė
raščius, kuriems muziką parašė 
penki mūsų kompozitoriai: “Pas
toralę” — muzika Bruno Markai 
čio, SJ; “Ak, kaip žalia” — muz. 
Juozo Indros. “Palei lieptą” — 
muz. Vytauto Marijošiaus; “Au
go sode serbentą” — muz. Vy
tauto Marijošiaus; “Vai ne
dvelk” — muz. Vytauto Jančio ir 
“Serenada” — muz. Povilo Ma
žulio.

— Kaip teko visą šio poezijos 
rečitalio muzikinę dalį parengti? 
Kaip susieškojote reikiamus kuri 
nius? O gal reikėjo kai ką ir spe
cialiai užsakyti?

— Kai buvau pakviesta atlik
ti Jono Aisčio poezijos rečitalio 
muzikinę dalį vien Aisčio teks
tams parašytais mūsų kompozito 
rių kūriniais, turėjau iš seniau 
saugojamas vos tris dainas. Ka
dangi tik viena iš jų — Bruno 
Markaičio “Pastoralė” yra kiek 
ilgesnis kūrinys, o kitos dvi ma
no turėtos (Vyt. Marijošiaus 
“Augo sode serbentą” ir Vyt. Jan 
čio “Vai, nedvelk”) gana trum-

Solistė Prudencija Biėkienė, lapkričio 2 d. Jaunimo centre, Chicagoje, 
Šatrijos rengiamam Jono Aisčio poezijos rečitalyje dainuosianti penkių
mūsų kompozitorių kūrinius, kurių žodiniam tekstui yra panaudoti j°3e- Augo Mainze, Vokietijoje, 

Jono Aisčio eilėraščiai, Nuotr, y. Noreikos kur jo tėvas keletą metų yra bu-

Vėstančios rudenio žaros. Nuotr. Algirdo Grigaičio

pi kūrinėliai, teko kreiptis į Juo
zą Kreivėną, bandant jo neišse
miamuose lietuvių kompozitorių 
kūrinių archyviniuose aruoduose 
ieškoti išsigelbėjimo. Ir, jam ma
loniai talkinant, pavyko iškasti 
dar vieną Vyt. Marijošiaus dai
ną “Palei lieptą” ir Juozo Indros 
“Ak, kaip žalia”.

Jau kuris laikas “širdį buvau 
užmetusi” ant Jono Aisčio pui
kiosios “Serenados”. Taigi šia 
gražia poeto Chicagon atvykimo 
proga išprašiau dar jauną kom
pozitorių Povilą Mažulį parašy
ti muziką sopranui, čelo ir forte
pijonui. Violončelistas Petras Ar- 
monas mielai sutiko programoj 
dalyvauti. O visas dainas rečita
lyje akompanuos muz. Alvydas 
Vasaitis.

Iš čia suminėtų dalykų anks
čiau jau buvo dainuota ir publi
kos šiltai sutikta bene tik Br. 
Markaičio “Pastoralė”. Kitiems 
Jono Aisčio eilėraščiams sukurta 

muzika bus tikra šviežiena. Nes 
argi nėra staigmeninė naujiena 
J. Aisčio eilėraščiams kompozi
cijos, sukurtos žinomojo mūsų di 
rigento Vytauto Marijošiaus. 
Naujiena bus ir Juozo Indros ir 
čikagiškio Vytauto Jančiaus kū
ryba. O jauniausiojo Povilo Ma
žulio debiutas dar ir tuo yra įdo
mus, kad bus palydėtas ne vien 
tik piano, bet ir čelo.

— Kuo skiriasi, Jūsų manymu, 
nors ir harmonizuotos liaudies 
dainos solinis atlikimas nuo in
dividualaus poetinio teksto dai
navimo? Kam atiduotumėte kon 
certinėse programose pirmenybę 
ir ką labiau pati rinktumėtės?

— Liaudies dainos, tas mūsų 
tautos folklorinis lobynas, tiek 
tekstiniu, tiek melodiniu atžvil
giu dvelkia nuoširdumu ir skiria 

nuo įmantresnio individualaussi

Su Romano Guardini atsisveikinant

JUOZAS PRUNSKIS

— Tik susitelkęs žmogus yra 
pabudęs, nes jis nuo iliuzijų at
sigręžia į gelmėse beslypinčią, 
gyvenimo melo nedrumsčiamą ■ 
dvasios tikrovę, — rašė Roma
no Guardini, tas pats, kuris vi
są savo gyvenimą praleido krikš 
čionio filosofo susitelkime, o 
dabar, mirtyje, perėjo į susitel
kimą amžinybėje.

Šis italų kilmės Vokietijos 
teologas ir religijos filosofas 
mirė spalio 1 d. Muencheno li
goninėje, sulaukęs 83 m., ištik
tas kraujo išsiliejimo smegeny
se. Pats popiežius Paulius VI 
apie jį išsitarė:

— Su didele pagarba mes 
mąstome apie jo nuopelningą 
darbą ir apie jo didžiai sėkmin
gas pastangas kaip mokslininko 
ir rašytojo, nešusio didesnį teo
loginių tiesų supratimą ir vedu
sio į tikrą liturginį pamaldumą.

“Romano Guardini mirtis gi
liai mane sujaudino”, prisipaži
no popiežius. Sujaudino visą pa
saulį. nes tai buvo ypatingai 
tauri asmenybė, gilus mintyto- 
jas, kūrybingas rašytojas.
Religijos filosofijos katedros 

vedėjas Berlyne
Buvo gimęs Veronoje, Itali-

poetinio teksto bei sudėtingesnės 
muzikinės minties kūrinių. Jos 
(liaudies dainos) nors ir papras 
tos, tačiau yra mielos mūsų lietu
viškai širdžiai bei ausiai, tad tu
ri būti nepamirštos ir mūsų solis
tų. Individalus poetinis tekstas sa 
vo giliau išreikštomis mintimis 
įgalina kompozitorių sukompo
nuoti platesnio masto kūrinį, o 
solistą ryškiau atskleisti turimus 
balso išteklius.

* * *

Ilgesnio ir platesnio pokalbio 
negalėjome sumegzti, nes solistė 
Prudencija Biėkienė vis kratėsi, 
jog nesanti nei raštininkė, nei 
kalbininkė. O ir ilgoms kalboms 
neturinti per daug laiko, kai re
čitalis jau ne už kalnų, o pro
grama dar laukia galutinio ap- 
šlifavimo.

Romano Guardini

vęs Italijos konsulu. Tuebinge- 
no universitete gilinęs biologi
ją ir fiziką, jis pergyveno gilią 
dvasinę krizę ir ėmėsi teologinių 
studijų Freiburge. Kunigu bu
vo įšventintas 1910 m. Vėliau 
jis rašė, kad gamtamokslio stu
dijos nepatenkino jo turėto ži
nijos troškimo ir jis palinko į 
religijos mokslus. Neveltui gi jis 
yra skelbęs, kad “siela yra gy
va Dievo žvilgsniu”.

Bonnos universitete 1920 m. 
gavęs daktaro laipsnį, Guardi- 

(Nukelta j 2 psl.)

Tapyboj ir muzikoj, ypač 
pasirodžius naujom išraiškom 
ir srovėm, kūrybinė laisvė vi
suomet yra sukėlusi kontro
versinę audrą, po kurios vis
kas vėl aprimdavo (net iki nu- 
sibodimo) dėl ko buvo tiek 
triukšmauta. Ir visa tai atsi
tikdavo, kai tapyba ir muzika 
iš viso tiesiogiai net nesibrau- 
na į žmogaus gyvenimą; žmo
gus pats eina savo noru jos 
pažiūrėti parodose ar pasiklau
syti koncertų salėse; kas ne
nori, ten neina. Gi literatūra 
laikraščių, žurnalų ar knygų 
formoje lanko ne tik prenu
meratorių jo gražiai išpuošta
me salone, bet ir didesnes bib
liotekas, ji saugoma ateičiai 
ir todėl jai yra uždedami di
desni ar mažesni atsakingumo, 
teisingumo ir net padorumo 
varžtai. Tie varžtai nėra vie
nodi, jie pareina nuo leidinio 
krypties, redaktorių, drąsos, 
neapsižiūrėjimo ir skaitytojų 
pageidavimų. Taigi, rašto me
nas yra nelengvas — jam yra 
daugiausia pristatyta kliūčių.

Bet, galima pasakyti, kokia 
paklausa — tokia ir produkci
ja, išskyrus, aišku, iš viršaus 
uždėtus ar pačiam sau užsidė
tus varžtus, pavyzdžiui, pri
statant gražesnę emigrantinio 
veido pusę mums patiems ir 
kitiems, rūpinantis daugiau 
šūkiais, kaip natūraliu, huma
nišku dialogu, ar pajungiant 
kūrybą visuomeninei linkmei, 
kuri, kad ir turi kilnius tiks
lus, vis dėlto visai nesirūpina 
literatūriniais galimumais. Tik 
pasiekusi knygos pavidalą, li
teratūra gali būti kiek laisves
nė, bent ta prasme, kad ją 
skaito ir perka tas, kam ji pa
tinka. Bet pakeliui į knygą ga
li atsirasti ir kiti savotiški 
varžtai, kai dalyvaujantieji 
konkursuose galvoja, iš kokių 
krypčių žmonių susidės jury 
komisija ir kokios temos turi 
daugiau ar mažiau šansų lai
mėti. Tai maži kelrodžiai ar 
kliūtys, kurios, vis dėlto rašy
toją įtaigoja ir kartais nuve
da ne jam skirtais keliais.

Bet kenksmingiausi varžtai 
visai didžiajai kūrybai yra sa
votiškas dairymasis į šonus, 
kuris mažiau pastebimas di
desnėse tautose, bet ypatin
gai regimas mažose tautose. 
Tai “ką apie tai pasakys ki
ti?” varžtas. Šis varžtas yra 
pats didžiausias, nes dėl jo 
dažnai vengiama rašyti apie 
vargdienius (“juk pas mus 
dauguma pasiturintieji!”), apie 
luošus (“negražu!”), apie ser
gančius (“jų nedaug”), apie 
avantiūristus (“tokių kažin ar 
turime?”), apie erotiškus ti
pus (“dauguma yra pado
rūs!”), apie mušeikas (“juos 
išmetame pro duris!”), apie 
girtuoklius (“ak, viena kita 
čierkelė juk nekenkia, bet... 
kam apie tai rašyti?”) ir t. t. 
ir t. t. Ilgėlesnį laiką išlaikius 
jau įsibėgėjusį literatūros trau 
kinį ant šitokių bėgių (išsky
rus gal mūsų “drąsuolę” Že
maitę ir vieną kitą realistą), 
nėra ko stebėtis, kad koks 

nors užsienietis specialistas, 
pavartęs mūsų literatūros ar 
poezijos antologijas, staiga, 
kaip iš dangaus, kyštelia savo 
nuomonę ir gan drąsiai mus 
“pakrikštija puritonais”. “Tai, 
va, ar negėda jam?”, pasaky
sime. Jam... ar mums?

Apsupti Vakarų pasaulio 
drąsesnės tematikos ir gal kar
tais “drovėdamiesi” tuo mūsų 
“puritonizmu”, parodome ir 
mes kartais vieną kitą sprag
telėjimą, lyg po kiekvieno pa
rašyto kilometro mūsų litera
tūrinis motoras staiga drąsiau 
sučiaudėtų. Čia gal prisiminsi
me vieną kitą drąsesnį posa
kį, kuris dažnai būna tik 
šmaikštesnis (dažnai nevy
kęs) keiksmažodis ar šiaip ko
kia negražesnė piktžolė, atža
garia ranka įmesta nei iš šio, 
nei iš to į literatūros gėlių 
darželį. Ar tai jau yra kūry
binės laisvės apraiška? Toli 
gražu dar ne. Kūrybinė laisvė 
yra didesnė už atsitiktinį for
mos čiaudulį.

Kūrybinės laisvėB pasistū
mėjimu į priekį šiandien gal 
yra net noras palaikyti tokį 
grožinį veikalą, kuriame, pa
vyzdžiui, nebūtinai yra vaiz
duojamas vien mūsų “žaliasis 
kaimas” arba kuriame vienas 
kitas charakteris jau nebūti
nai yra grynakraujis saviškis. 
Nors ir, reikia pripažinti, šie 
svetimieji kartais juda, kalba 
ir veikia daug laisviau, tačiau 
prie jų pastatomi savi, dažnai 
yra būtinai “padoresni” per
sonažai, neužmirštą savo “iš
vargusių marionečių” rolės. 
Taip literatūros traukinys ir 
rieda, sukasi, sužibėdamas 
kartais gerais, bet dažniausiai 
netikrais deimantais.

Problema yra dar didesnė, 
kai pagalvojame apie čia gi
musį, Lietuvos nemačiusį ir 
pradedantį rašyti prieauglį. 
Rašymas, ypač pradedančio, 
lengviau traukia syvus iš au
tobiografinės, jam aktualios 
dirvos, ir todėl visokios mū
suose populiarios temos jiems 
yra mažiau pažįstamos; apra
šytos jos pasidaro negyvos, 
neautentiškos ir, gal reiktų 
pripažinti, tiesiog neįkanda
mos. Tegul jie rašo, ką nori, 
apie save, apie kraštą, kuria
me gyvena, lietuviškai; su
brendę ir geriau apsiskaitę, gal 
parašys ir apie Lietuvą, bet 
jau autentiškiau, be spaudimo, 
su naujai atrastu stilium, ku
rį ateities istorikai gal vadins 
“kolonialiniu”.

Aplamai šnekant apie kūry
binę laisvę, vengiame pripažin
ti, kad nenormalus “sergantis” 
charakteris literatūroj yra fik
tyvus kūnas, kurį rašytojas 
su malonumu “mėsinėja”, ieš
kodamas ir atverdamas jo li
gos sugadintas dalis, stengda
masis atrasti ligos priežastis 
ir gydymo priemones (jei to
kios jam ateina į galvą). Bet 
“sveikais” charakteriais nei 
medicina, nei literatūra neuž
siima, nes juose neranda jo
kio “darbo” ir uždarbio. Kuo 
.... (Nukelta j 2 palĄ



buvo nacių siautėjimo laikai. 
Mudu net nebuvome kunigų uni

formoje. Gal jis neturėjo tikru
mo, ar čia nėra kokie nacių re
žimo atsiųstieji jo išbandyti. 

Todėl kalboje buvo toks atsar
gus, santūrus, bet drauge toks 
prieinamas, ryšio nevengiąs, lie
tuvių likimu besidomįs, pasaky
tume atsargiai prietelingas. Ir 
mums buvo miela nacių Biautė- 
jimo katile rasti žmogų su gi
lia mintimi ir skaidria širdimi.

Prof. Guardini laidotuvės
Ptof. Guardini buvo palaido

tas oratorionų kapinėse Miun
chene. Jo karstą puošė daugelis 
vainikų, jų tarpe buvo atsiųsta
sis ir Vakarų Vokietijos preziden 
to H. I.uebkės. Ministeris pirmi

•»z Ant Rudoko kabinetą nerėmė 
>ptometrietae

nR EDMUNO E. CIARB 
TJOft W 51 st Street 
Tel — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
ketv. 3—5, 7—9 vai. Penkt. 3—8 Ir 
šeštad. 19—2 vai. 

ninkas Goppąl „savo užuojautos 
telegramoje vedinį pagerbė šiais 
žodžiais: “Nutilo didžiojo mąsty
tojo ir stilisto balsas, kuris nepa
vargdavo, laiko ženklus aiškin
damas ir moderniems žmonėms 
krikščiohybę bei krikščionišką 
egzistenciją darydamas supranta 
mesne”.

Kardinolas Doepfner pasakė 
laidotuvių pamokslą, kuriame pa 
pažymėjo, kad tas kuklus žmogus 
buvo vedamas vidinės meilės 
žmonėms; jo rūpestis buvo žmo
gus. Prie kapo vyks. Tewes mal
doje tarė: “Dėkojame tau, Vieš
patie, už šį žmogų, kuris mums 
buvo taip artimas ir brangus. Ką 
jis išgyveno ir ką padarė, viskas 
tas tik didina gėrį pasaulyjė”.

<R8t»OIATF OPTOMETRIST* 
Lietuviškai kalba

Oft. FRANK PLECKAS. OPT
3424 W 63rd 91, GR 6-7044 

Tikrina aklu. Pritaiko akiniu* to 
“contact lensee”.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais.

ROMANTIZMAS BE PATOSO
Pianistas Antanas Smetona Chicagoje

BALYS CHOMSKIS

Pianistų koncertuose vis tebe
vyrauja 18 ir 19 amž. muzikinė 
literatūra. Ir jau vien dėl to, kad 
20 amž. didieji kompozitoriai ne
suranda įkvėpimo kurti fortepijo
ninę muziką. Tiesą, Prokofjev ir 
kartok yra palikę efektingų sona
tą Ir koncertų, bet, kaip Krenek 
ar Poulenc, nepereina per ka
sės kontrolę. Taigi koncertų sa
lės fcyvpria praeitimi: klasikų ir 
rofhailtikų sonatos, koncertai dar 
nėra išsfe'rtiti, ir su kiekvienu geru 
pianistu ateina pavasaris, kuris 
žavi klausytojus.

Antanas Smetona praeitą šeš
tadienį, spalio 12 d., Jaunimo 
centre Chicagoje, taipgi atvertė 

anrtž. romantizmo lapą: SchfU- 
ntann’as ir Chopin’as - abu gimę 
tais pačiais metais, ir 13 metų vy
resnis > Schuberfas. Matome, 
kad programa labai ambicinga, 
gląudi savo kalba, jausmais ir 
mintimis, o jų individualaus cha
rakterio išryškinimas, pagavimas 
jtį ^melodinio spalvų aspekto, įsi- 
bfėVifnas į jų vižinį pasaulį stato 
pianistui didelius reikalavimus.

Fiaflistas pradeda koncertą 
Schhmanh’o “Fantasy in C” 
griežtu ritmu, vidiniu tempera- 
rtteritu, puikiai organizuodamas 
lengvųjų sakinių niuansus. Daž
nai sakoma, kad pianistinė tech
nika h'ėra alfa ir omega, kad ji 
esanti daugiau įrankis išreikšti 
rtiuzikos idėjai, bet čia kaip tik 
technikinė bravūra yra grynos 
niiižikos dalis, ir Smetonos tech

PjhftiMas Antanas Smetona spalio 12 d. koncertuoja Jaunimo centre,
Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

PARAŠTĖ
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(Atkelta iš 1 psl.)

didesnė, kuo sunkiau yra pa- 
gydoiha literatūrinio paciento 
ligą, tilo didesnis jai reikalin
gas rašytojo dėmesys ir tuo 
geresnis laimimas kūrybinis 
rezultatas. Pasipiktinimas ne- 
rtbrinaliais charakteriais yra 
natūralus, bet skaitantis turė
tų atsiminti, kad Raskolniko
vai, Donžuanai ir kiti šių dienų 
literatūroj j juos panašūs ti- 
pM yra tik literatūrinės prie
menės, kurios j mus prabyla 
visa savo jėga apie jų atkriti
mą nuė logiškojo pasaulio, ku
riame priežastis ir funkcija 

nikinis aiškumas padeda “Fan
tasy in C” gimti ir svajoti.

Chopin’o “Sonata b - moli” 
skamba be archaiško sentimenta
lumo, turinti gilias šaknis praei
tyje. Chopin’o draugė George 
Sand savo romane “Lucrezia 
Fioriani” vaizduoja kompozito
riui. kaip gražų angelą, su kilniu, 
liūdnu, moterišku veidu. Gi Ijc 
mokinys Mathias Chopin’o ran 
kų anatomiją analizuoja taip: 
kareivio kaulai, moters muskula
tūra. Pas Smetoną tos roman
tikos nėra visai, bet yra gera tech
nika, niuansai - gryna muzika. 
Nėt kai prieinama prie “Marche 
funebre”, pianistas pasilieka ne
utralus, šaltas agnostikas.

Panaši yra ir “Baladės g - mol” 
interpretacija. Iš jos nesisunkia 
slaviška, liūdna melancholija, 
bet pianistas skambina dainingą 
baladės pradžią prancūziška ele
gancija, rikiuodamas šešiolikines 
natų grupes griežtu ritmu, bala
dę veda dramatiniu keliu. Atro
dė, kad pianistas nori iš praeities 
semti tik gryno aukso, o visą ki
tą palikti istoriniam muziejui.

Iš Schubert’o “Sonatos c -moli” 
dar daugiau aiškėja pianisto ge
ros savybės: gražus tonas, puikus 
frazavimas, balansas ir ritminė 
artikuliacija, o pats atlikimo pla
nas yra kontroliuojamas daugiau 
proto, negu širdies.

Koncertą rengė Lietuvių mo
terų klubų federacijos Chicagos 
klubas.

dažnai turi racionalų santykį. 
Tokie charakteriai mums at
rodo baisūs, šiandien kartais 
net juokingi, bet kaip litera
tūrinės priemonės jie neturėtų 
būti rimtai prisiimami. Jie nė
ra realybė, nei jos ištempimas 
ant kūrėjo kurpalio. Jais tu
rėtų būti tik rimtai susidomė
ta, lyg tai jie būtų vykusi me
tafora šių dienų išsigandusio 
ir nustebusio pasaulio. Juk ir 
pamatę senas ir modernias 
tragedijas teatre, mes esame 
sukrėsti, bet kartu ir geriau 
paruošti galvojimui — kuo ga
lima būtų pagerinti šį pasau
lį, mūsų pačių gyvenimą ir mū
sų literatūrą.

P. Min.
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ni buvo pakviestas profesoriauti 
Breslavo uhiversitete, kuris jam 
sudarė platesnes sąlygas, išleis
damas į Vokietijos sostinę Ber
lyno universitete įsteigti kata
likų filosofijos katedrą.

Tūkstantinių jaunimo minių 
įkvėpimas

Tačiau krikščionybė jam bu
vo nė viert mintijimo~ mokykla; 
o gyvenimo praktika. Jis skel
bė: “Krikščionybė nėra filosofi
ja. Tai tik Dievo meilės istori
ja, surišta su Kristaus asmeniu 
ir mokslu”.

Todėl jis gyvenimo praktiko
je buvd tapęs Vokietijos kata
likų jaunimo organizatoriumi, 
inspiratoriumi. Jo ir kitų tokių 
entuziastų globojamas katalikų 
jaunimo sąjūdis pėr keletą mė
tų sutelkė apie 700,000 narių.

Aišku, tai buvo skaudi rakš
tis naciams. Jis 1939 m. už sa
vo religinę įtaką studentijoje 
buvo pašalintas iš Berlyno uni
versiteto ir apsigyveno vieno 
bažnytkaimio klebdnijoje. Bet 
ir čia jis nepalūžo. Jo įsitikini
mą gražiai pavaizduoja jo su
kurtas asmens aptarimas:

“Asmuo reiškia, kad aš savo
je egzistencijoje negaliu būti 
jokios kitos instancijos paverg
tas, bet kad priklausau pats sau. 
Galiu aš gyventi laikus, kada 
vienas žmogus kitą perka ir jį 
valdo. Galia pirkti nesugebės 
pavergti jo dvasinių galių, jo as
mens”.

Po II Pasaulinio karo Guar
dini tapo religijos filosofijos 
profesoriumi Tuebingeno, o vė
liau Muencheno universitetuo
se, kur jis dėstė nuo 1948 m. iki 
1964 m. Jo įpėdinis buvo kita

JONO PETRUIČIO KNYGA “KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ” 
PRISTATYTA ITALIJOS VISUOMENEI

Romoje, italų knygyno “Libre 
ria Romana” patalpose, dalyvau 
jaht Romos lietuviams ir italų vi 
suomenės atstovams, įvyko iškil
mingas pulkininko Jono Petrai
čiu knygos “Kaip jie mus sušau
dė” vertimo į italų kalbą “Co- 
mė ei hanno fucilato” pristaty
mas. Knygą vertė Vincenta Lo
zoraitienė, o išleido italų “Medi- 
terraneo” leidykla. Italų visuome 
nėi ją pristatė buvęs Italijos am
basadorius Maskvoje Luca Piet- 
romarchi, kuris šios knygos verti 
mui yra parašęs įžanginį žodį. 
Savo kalboje ambasadorius Piet- 
romarchi iškėlė laisvės ir nepri
klausomybės principus, kurie nei 
vienai tautai negali būti paneig
ti. Ateistinis komunizmas, paver
gęs Baltijos kraštus — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, aiškiausiai nu
sikalto tarptautinei teisei ir pa
čių komunizmo vadų skelbia
miems “laisvo tautų apsisprendi
mo” šūkiams. Paskutiniais lai
kais tai patvirtino ir Čekoslova
kijos okupacija, pabrėžė kalbėto
jas,. išvesdamas čia paralelę su
Baltijos tautų okupacija. Pulkin. čiopas ir kiti. ' 

tu j j, ‘ nvaVii ’

RELIGIJOS FILOSOFO MIRTIS
garsenybė — Kari Rahner.

Gausūs jo raštai

Daug plačiau negu universi
teto abditorija ir negu jaunimo 
sąjūdis siekė jo gausūs raštai, 
kuriuose jis, anot dr. J. Gir
niaus, ryškino krikščioniškosios 
egzistencijos santykį su pasau
liu. Jo kūrybos vertintojai, kaip 
Raybould, dr. Hovre, Marihoff 
ifa kiti • skelbia; Uad Guardini 
jungė pietų klasicizmą su šiau
rės linkimu į problematiškumą 
ir į filosofinę mintį, jis turėjo 
minties gelmę ir sugebėjimą tai 
tobulai išreikšti. Gal jo raštai 
nežibėjįo stiliaus išradingumu, 
bet jie buvo turtingi jo intuity- 
vine psichologija.

Daugelis jo raštų iš pradžių 
buvo skirta jaunimui, kaip pvz. 
veikalai: Naujoji jaunuomenė ir 
katalikybės dvasia, Iš jaunimo 
pasaulio, Vedybos ir skaistus 
gyvenimas. Jis buvo gausus ra
šytojas jaunimo žurnale “Schild 
genossen” (Skydo draugai). 
Taip pat ir jo kalbos susikaupi
mo dienose jaunimui buvo labai 
branginamos.

Dvi jo kūrybos kryptys

Dr. Girnius sėkmingai jo raš
tus klasifikuoja į' dvi rūšis: pir
mą — jo asmeninis teologinių 
ir filosofinių klausimų sprendi
mas. Čia įeina tokios knygos, 
kaip Liturgijos dvasia, Bažny
čios prasmė, Viešpats, Laisvė, 
malonė ir likimas, Pasaulis ir 
asmuo, Moderniojo pasaulio 
tikslai, Gyvasis Dievas, Jėga ir 
atsakingumas, Kristaus žmogiš
kumas, Dėmesio laisvei, Bažny
čia, Liturginis ugdymas, Laiš
kai apie saviauklą, Valia ir tie
sa ir kt.

,r.„ r.i
Jono Petručio knyga “Kaip jie 
mus sušaudė” yra’vienas iš ryš
kiausių dokumentų, liudijančių 
komunistų vykdomo tautų geno
cido nusikaltimus...

Buvusio Italijos ambasado
riaus Maskvoje kalba darė nepa
prasto įspūdžio visiems klausyto
jams, kurių tarpe buvo vyskupas 
Marcei Lefevre, Vakarų Vokieti
jos ambasadorius Baronas von 
Herwarth, italų aviacijos genero 
las Toppani, prof. Grazziani Pi- 
sani, lietuvių šv. Kazimiero kole 
gijos prorektorius prel. Ignatavi
čius ir daugelis kitų.

• Baltų kalbų tyrinėtojų skai
čius Rusijoje pastaruoju metu iš
augo. Jų tarpe pirmauja V. Topo 
rovas, skelbiąs, kad slavų kalbos 
yra išsirutuliojusios iš baltų peri-
ferinių dialektų; archeologai da
bar tvirtina, kad baltai gyvenę 
Dniepro aukštupyje. Baltų kalbas 
atsidėję dar tiria dr. V. Žuravlio 
vas iš Donecko, A. Nepokupnas 
iš Kijevo, maskviškis O. Traba-

I Antrą jo raštų rūšį sudaro at- 
! skirų autorių ar jų sukurtų per- 
sttnažų filosofinė interpretacija, 
kaip pvz. tą yra vykdęs Maceina 
savo Jobo dramoje, šv. Pranciš- 
katis, Marijos aptarimuose. Į 
šią Guatdihio veikalų rūšį įskai- 
tytinos studijos apie Paskalį, 
Dostojevskį, Kierkegaardą, Dan 
tę, Hoelderliną, Rilkę, Platoną.

Ne veltui jam Olandija buvo 
suteikusi’Erazmo premiją, Vie* 

t aukščiausių Europoje už kul
tūrinius laimėjimus.

Mielas lietuviams

Guardini buvo mielas ir pa
žįstamas lietuviams. Atmenu, 
kai 1940 metų raudonosios oku
pacijos banga nubloškė dalį mū
sų į Berlyną, vieną dieną su Sta
siu Yla nutarėme aplankyti Ro
mano Guardini. Juk buvome 
skaitę jo veikalus, o prievartos 
ir karo varginamame pasaulyje 
ilgėjomės kokios nors dvasinės 
atgaivos, sueinant į ryšį su to
kia asmenybe, kaip Guardini.

Pravėrė jis mudviem savo bu
to duris. Toks gana aukštas, 
lieknas, nuoširdus mintytojas. 
Bet kartu ir atsargus. Juk tai

Rezld. Tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERI.) 4 IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West flSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždarvtn Ligoniai priimami su 
s| tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
liez. telef WAlbrook 5-5070.

< irisas 3148 Weet 53rd Street 
Te!.: Pltosoect 8-1717 

Ret. SC41 Wrst H6th Plaov 
1*1. Rlpubllc 7-7888 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Ik! 3; tre- 
'ladienlals atdaryta Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos Ir California

Vai.: kasdien nuo 8-8 vai. vak. 
šetšad. 2—4 vai.

Trtčlad. Ir kitu laiku pagal susltar 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. WAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
426 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. oflao HE 4-5849, rez. 888-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1—5 treč Ir šešt. tik 
susitarus.

Oflao — HE 4-5758

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest Stot Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Ofs. 735-4477, Res. PR 8-8960
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
8PEC1ALYBF — SERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rėz. Tel. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Special y bč akušerija ir motoru ligos 
2454 VVest 7Ist Street 

(71-o» Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—8 Ir 8—8 vai. vak. 

Šeštad. 12—1 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2230 
Namą — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

VAIKU LIGOS 
2656 VVeet 63rd Street 

Pirmad , antrad. ketvirt ir penkt. 
nuo 12 Iki 3 v. ir nuo 5 iki 8 v v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PB 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 8 Iki 9 v. y.; 
šešt nuo 9 iki 13 vai.: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 68rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir • 
i'ki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta.
Oflao ir buto tel. OLymplc 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susltarua.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

VaL: plrmad., antrad., ketvirtad 11 
penktad nuo t»-4 vai. p p., 8-8 
vai vak. Šeštad 12-3 vai p.p . trečlad. 
uždaryta.
rd. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4988 W. I5th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. tr 8—8 vai. vak.,

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
■GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7166 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad 
11 vaL ryto Iki 3 vai. p. p.

Oflao telef. RE 7-1168 
_________Rea tel. 239-2919_________

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVeet 7182 Street
Telefonas HEmlock 8-8545

(Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Oflao tel PR 8-7778; Rez. PR 6-4782
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai.
PrlimlnSJa tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 VVeet 7Ist Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kandies 9—11 ryto ir 4—I ». V. 
•eMa* 8 s, -r Ig. ąeątM . ..

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7691 

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

Išskyrus trečiad ieni

Tek 428-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kėdzie Avenue

Vai., plrmad.; antrad., ketvirtad. U 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč iv 
Šeštad. 8 v. r. iki 3,v. popiet

Į

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: pirm, nuo 8 iki 8 v. p. p.: ant- 
rad. ir ketv. nuo, 9 iki 11 v. ryto Ir 
ntio 6-8 v. v.; penkt. nuo 9 iki 11 v. 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu: 
______ Telef. REpublic 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLfiS IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popie 

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

Rezld. telef. PR 9-6780
DR. ALDONA ŠIMKUS*

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGUS 
PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Foreat. GI
Kabineto tel. 687 2020 

Namu tel. 889-1O7I
Vizitai pagal susitarimą

DR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 68rd Street 

Ofiso tel. REUance 5-4410 
Rez. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vaL
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.; 
antr. ir penkt. nuo 72 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisaa 2750 W. 71«t Street

Telefonas 925-8290
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—11 
y. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 V. va- 
karo. Sekmad Ir trečlad. uždaryta 

Rezld. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKĄ IR MOTERĮ

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1228

Ofiso vai.: Pirm . antr.. Treč. ii 
penki nuo 2 Iki 4 vai ir nuo" 6 Iki 8 
v. v. šeštad, 2—4 vai popiet Ir kitu 
lalkrt pagal susitarimą

Of. tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 7 Ist Street
Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2 4 p p., Ir 6—8 ♦ mk

Trečlad. ir šeštad. uždaryta 
--------------------------; . - - ----------------- ------

Telefonas — GRovehlll 8-2828
DR. A. VALIS ■ LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEOIALYBe AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 Weet 69th Street

Valandos: 1 iki 4 Ir 8 Iki 8 V. VBk 
Šeštadieniais 1 Iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VA8KA8) 

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 So. Albany Avė.

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8-— 8 va! 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. Ir ♦ iki 8 v. » 

Treč. ir Šeštad. pasai suaitartm<.
Ofiso tcL 767-2141. N&mi) 6S6-485O

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai. plrmad., antrad- penktad. 1—4
Įr 6—8 v. v.. kAtVtrt. »—« V. *•*- 
lastadlenlals 13—JU,, valį.



NE MANIFESTACIJOMS, BET KULTŪRINES 
PAŽANGOS DIENOMS

Laikraštininkui dažnai sunku 
rašyti reklaminius — propagan
dinius straipsnius, o ne vienas 
skaitytojas, tokius straipsnius pa
matęs laikraščių puslapiuose, pik 
tai susiraukia. Bet išeivijos sąly
gos, o ypač amerikinė aplinka, 
yra kitokios. Čia visur vyrauja 
milžiniška propaganda ir todėl 
lietuviškojo gyvenimo svarbesnie 
ji įvykiai iš anksto būna stipriai 
spaudoje keliami bei propaguoja 
mi. Jei nebūtų buvę tos milžiniš- 
kds propagandos, kažin ar šian
dien būtų jsipilietinusios Dainų 
ir Tautinių Šokių šventės bei 
Lietuvių opera, esanti išeivijos 
lietuvių kultūrinio gyvenimo švy 
turiu.

IŠ spaudos puslapių ž inome, 
kad Padėkos savaitgalyje Chica
goje bus daroma pradžia dar vie 
nai ir labai reikalingai kultūri
nės pažangos Šventei — Teatro 
festivaliams. Padėkos savaitgaly
je Chicagoje kaip tik ir įvyks pir
masis Teatro festivalis, dalyvau
jant šešių lietuvių teatralų gru
pėms iš įvairių JAV ir Kanados 
vietovių su 125 aktoriais. Šios i- 
dėjos iniciatoriaus ir vykdytojo, 
LB Kult, fondo pirm, rašytojo 
Anatolijaus Kairio žodžiais, jei į 
Teatro festivalį per visas dienas 
atsilankys per 4,000 žmonių, festi 
valls bus pasisekęs ir po 3-5 me
tų galės įvykti antrasis Teatro 
festivalis, o po jo ir kiti, ir Teat
ro festivaliai liks tradicija šalia 
Dainų bei Tautinių šokių šven 
čių, kurios yra daugiau manifes- 
tacinio pobūdžio, o Teatro festi
valiai kultūrinės pažangos, nes 
kiekvienam scenos žmogui reikia 
turėti inteligencijos bei kultūri- 
nio išprusimo ir gerai žinoti kai 
bq.

Kas gi LB Kultūros fondo pir- 
mipinką Anatolijų Kairį paskati
no imtis iniciatyvos organizuoti 
pitmąjį Teatro festivalį Chicago
je. Valandos kitos pokalbyje jis 
pirmiausia žvilgterėjo į teatro pa 
dėtį Chicagoje, kuri yra laikoma 
išeivijos lietuvių kultūrinio gyve 
nimo centru.

—Teatro padėtis, kaip kultu 
rinio veikimo sritis Chicagoje la 
bai nuskriausta. Prieš 15 metų 
Chicaga buvo garsi gerais teat
rais. Veikė Atžalynas, Scenos dar 
buotojai, Pilka, Rūkas ir kt. Dėl

Pokalbis apie artėjanti Teatro festivalį

įvairių priežasčių teatrai vienas 
po kito sunyko, ir pasidarė skriau 
da ne tik teatro funkcijai, bet ir 
tuštuma kultūriniame gyveni
me. Tokios teatrinės tuštumos 
Chicagoje vaisiai jau pastebimi 
— beveik nebeturime jaunųjų ak 
torių prieauglio. Prieš 5 metus 
veikė Antrasis kaimas, Scenos dar 
buotojai 1964 m. pastatė ar ne 
penkis originalius veikalus, 1965 
m. — du. Tuo metu taip pat gy
vai rodėsi Martinaitytė su J. Ke- 
lečiumi. Bet tas teatrinės gyvybės 
gražus švystelėjimas nebuvo il
gas. Pastaraisiais metais jau nebu 
vo anksčiau įprastinio Antrojo 
kaimo spektaklių sezono, po 
“Aukso žąsies” nebesimato ir At 
žalyno. Iš teatrinio gyvenimo 

Draimatiirgaa Anatolijus Kairys, rengiamo Teatro festivalio inicia
torius. Nuotrauka V. Noreikos

pasitraukė tokie pajėgūs aktoriai, 
kaip L Nivinskaitė, Barčaitė, Mar 
tinaitytė, K. Gandrimas ir kt. į 
tą susidariusią teatrinę tuštumą 
dėmesį atkreipė Lietuvių Bend
ruomenė.

— Kadangi nuo mažens sergu 
teatrine veikla, — tęsė pokalbį 
A. Kairys, — užėmęs LB Kultū
ros fondo valdyboje pareigas, su
maniau lietuvių teatrui grąžinti 
priklausančią vietą mūsų kultūri 
niame gyvenime. Pirmiausia iš
kilo jaunųjų aktorių prieauglio 
paruošimo klausimas. Šiam tik 
slui 1968 m. pradžioj LB inicia
tyva įsteigta dramos studija Chi
cagoje. Steigiamajam susirinki
me dalyvavo ir komp. Darius La 
pinskas, kuris sutiko būti dramos 

studijos vadovu. Šalia jo pradžioj 
studijoj dirbo akt. Z. Kevalai- 
tytė ir Alg. Dikinis, o dabar yra 
įsijungęs pagarbusis Lietuvos sce 
nos menininkas Stasys Pilka. Iš 
dramos studijos išsivystė Jauni
mo teatras, pastatydamas A. Kai 
rio “Curriculum Vitae”. Veikalą I 
režisavo komp. D. Lapinskas, o 
Jaunimo teatro sambūrį sudaro 
jauni žmonės, dega entuziazmu 
ir darbo troškimu. Šis jaunųjų 
sambūris ir duoda daug vilčių gy 
vesnei mūsų teatrinei ateičiai 
Chicagoje. Tarp kitų. Jaunimo te 
at. as pasirodys ir Teatro festi
valyje Chicagoje.

— Pati Teatro festivalio idė
ja gimė, pasižiūrėjus į latvių tea
trinę veiklą. Latviai tokį festiva
li rengia kiekvieneriais metais. 
Pvz. mano “Diagnozė” latvių fes 
tivalių metu buvo pastatyta To
ronte ir Chicagoje. Latvių teat
rinis darbas paskatino ir mane 
imtis organizuoti pirmąjį lietuvių 
Teatro festivalį. Šią mintį iškė
liau LB Centro valdyboje. Valdy 
ba pasisakė palankiai ir šį įvykį 
įtraukė į 1968 — Liętuvos Lais
vės kovos metų —dienotvarkę. 
Teatro festivalio užmojį patvirti
no ir LB Tarybos suvažiavimas 
Clevelande. Ten buvo priimta ir 
atitinkama rezoliucija. Visose 
bendruomenės institucijose atsi
darius žalioms šviesoms, krei
piausi į 10 dramos sambūrių JAV 
ir Kanadoje, kviesdamas juos da 
lyvauti Teatro festivalyje Chica
goje Padėkos dienos savaitgalyje.

J kvietimą atsiliepė šešios gru
pės, po to viena nubyrėjo, bet įsi
jungė Jaunimo teatras. Taip, 
kad festivalyje dalyvaus šeši dra 
mos sambūriai su skirtingais lie
tuvių autorių veikalais, kurių 
sąrašas ir datos dabar jau skelbia 
mi spaudoje.

— Kas be ko, — pastebėjo A. 
Kairys, — kai kas bando mus ir 
“pašpilkuoti”, nes kiekvieno di
delio užmojo pradžia susilaukia 
ir tam tikros kritikos. Pvz. kodėl 
mes Teatro festivalio uždaroma
jame bankete sekmadienio vaka
re Jaunimo centre numatėm kai 
kuriuos dalyvius pagerbti, apdo
vanodami juos lietuviškais Oska
rais. Pabrėžiu, kad geriausi akto
riai, režisieriai ar vadovai bus at
renkami tik iš festivalyje daly
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R. Merkys Natiurmortas (pastelė)

PAVOGTOS MIEGO MINUTĖS
Julija Švabaitė

VIRTUVĖS LAIKRODIS

Aš ieškau tikro džiaugsmo, tikro skausmo 
Tolumoje tarp žmogaus ir daiktų, 
Kodėl visa, ką paliečiu, taip greit sudužo 
Devyniasdešimt devintoj nakty?

Tūkstančio pirmąjį rytą atsibudus, 
Neberandu pasaulio patirties.
Tiktai virtuvės sienoje išblukęs 
Geltonas laikrodis dar skaitė minutes.

Tavo gyvenimo ir mano išdalintų 
Kelių gyvenimų, kelių mirčių,
Kurių pačią gražiausią ~ rudeninę 
Klevų liepsnojime dabar jaučiu.

PIRMADIENIS, TREČIADIENIS

Pirmadienis, (trečiadienis, 
Pavogtos miego minutės, 
Eilėraščių tylumos, 
Neištartos žodžių sakmės.

Tavo šešėliu išsitiesiu.
Tavo kūnu kvėpuoju,
Aš valgau tavo duoną
ir tavo ramybę.
GYVENTI, GYVENTI

Tu padedi šaukštą ant stalo, 
Duoną ir druską.
O aš paskutiniam sapne
Vejuos tave jauną ir žalią, 
Apšviestą saule dosnia.
Tu atsuki rytmečio laikrodį
Puse valandos,
Kad mano sapnas dar vytus
Tave kaip žvaigždę vanduo...
ir susitinka netyčia
Mūsų kūnai akli, atviri 
Gyvenimui, mirčiai, jaunystei.

Gyventi, gyventi, gyventi, x
Už mūsų visų laukimo,
Už dvylikos rankų šiltų,
Už tykaus jų širdžių plakimo.

JIS UŽAUGO

Mamyte, pirki man žirgeli, 
Gražiausią žirgą dovaną...

Jis užaugo. Iš mažo delnuko 
Išsprūdo siela nerami. 
O tu dar laikai tą rankutę 
Ir viskuo abejoti imi.

Kam ji tavo ir mano pasauliui 
Kieta, uždara, svetima?
Kam tikėjimas tavo sustojo
Su vaikiško džiaugsmo diena?

O aš mėlynam žvilgsny vaikučio 
Randu ir tave ir save —
Mažą sielą suspaustoj rankutėj, 
Bėgančią Saulės gatve...

BULVĖ

Šiltoj virtuvėje išaugo bulvė, 
Kuri maitina mus visus šešis. 
Galvą iškėlusi, tiesi
Vyniojasi šimtu žalių pūkuotų lapų.

Y ra žmonių, kurie visai be jokio triūso
J dangų lipa,
Kaip toj senelio pasakoj pupa,
O mums galva nuo bulvės apsisuko 
Ir mes visi
Lubas ir stogą prasikirtę
J dangų kopsime
Per bulvę.

(Iš spaudai paruošto naujo eilėraščių 
rinkinio)

IŠILGAI 
AFRIKOS

Kazys Almenas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

18. VISŲ KRIOKLIŲ KRIOKLYS IR 
PIRMAS SKONIS BALTŲJŲ 
MANDAGUMO AFRIKOJE

Lusaka — Livingston — Botswanija 
VII. 8 — 12.

Nuo Lusakos iki Livingstono, pačiame 
pietiniame Zambijos | pakraštyje, mudu su 
“Mažiuku” birbėme švilpaudami. Asfaltas čia 
lygus kaip stalas, “Pragaro kelio” dulkių ir 
sunkvežimių makalynė palikta toli užpakaly
je.

Livingstoną pasiekėme po dviejų dienų ke
lionės. Gražus tai miestukas. Gatvės plačios, 
daug gėlių, medžių. Parko medžių lapai gel
tonavo įvairiom spalvom, nes dabar čia ru
duo. Gėlės irgi sodrių, rudeninių spalvų.

Bet ne miestukas mums buvo galvoje. 
Stabtelėjom tik benzino prisipilti ir važiavom 
tolyn, skubėjom kaip ir Livingstonas kadaise 
prieš šimtą metų pamatyti vieno iš pasaulio 
stebuklų —Kriokliol Niekas Afrikoje nesa
ko — Viktorijos krioklys. Kitiems kriokliams 
Ir krlokliukanls, kaip kad Niagaros, pavyz
džiui, gal ir reikią specialaus pavadinimo, bet 
tai vietai, kur plačioji Zambezi upė vienu pu
tojančiu, šniokščiančiu šuoliu metasi į dau

giau 100 metrų gylio tarpeklį, atskiro vardo 
visai nereikia. Vadinama tai ‘The Falls’, ir 
viskas. Kartą jį pamatęs, su šiuo kukliu išdidu
mu visai sutinku. Čia būtent yra visų krioklių 
Krioklys.

Daug vandens. Giliai jis krinta. Didžiai 
šniokščia. Miglos stulpais kyla. Įvairiaspal
vės, bent kelios, vaivorykštės spindi. Antroje 
tarpeklio pusėje lyja nuolatinis lietus. Nesi- 
griebdamas demagogiškų būdvardžių, šaltai 
išdėstysiu, kodėl būtent jūs, kurie ir Niaga
ros krioklį matėt, tikrojo, visų krioklių Kriok
lio dar neregėjot.

Krintančio vandens kiekiu šie abu kriok
liai panašūs, bet:

a. Zambezi upė čia krenta ne į atvirą erd
vę, (kaip Niagara), bet j siaurą, uždarą tar
peklį,

b. Viktorijos krioklys yra dvigubai aukš 
tesnis.

Ypač pirmoji ypatybė sukuria nepakarto
jamą ir tokį vienintelį reginį. Tarpeklio siau
rumas, į kurį vanduo krinta, sukuria dvi ly
giagretes sroves: vanduo putodamas krinta 
žemny, o išstumiamas oras veržiasi į viršų. 
Oro srovė tokia stipri, kad objekto, pavy
zdžiui, kaip skrybėlė į tarpeklį numesti visai 
neįmanoma. Miniu skrybėlę, nes vienos ma
žos turistų grupės gidas šią aplinkybę kaip 
tik skrybėlės pagalba ir pademonstravo. Skry
bėlė nuskriejo į tarpeklį, sustojo tik kokia de
šimt metrų tenusileidus ir tada iškilo į vir
šų. Gidas jos vis vien neteko, nes oro srovė 
ją nubloškė kažkur į kitą tarpeklio pusę. Ma
nau, kad jis tą galimybę buvo jau įskaičia
vęs, atrinkdamas ir atitinkamą metimui skry
bėlę.

Dar vienas Krioklio pliusas yra tas jog 
turistų čia nepalyginamai mažiau, o jauna
vedžių iš viso neteko matyti. Buvo ten tuo 
tarpu daug ir net akiplėšiškai jaukių beždžio- 
niukių. Jei būtų pasirinkimas, bent aš, turiu 
prisipažinti, esu labiau linkęs stebėti beždžio

nes negu turistų legionus. Šiaip Afrikoje bež
džionę iš arti nėra jau taip lengva pamatyti. 
Tai vis dėlto gudrus ir užtai atsargus žvėre
lis. Pamatai jas sušmėkščiojančias tarp lapų, 
ir viskas. Bet čia jos karstosi ant Livingsto- 
nui pastatyto paminklo, knabinėja neakylai 
uždarytų mašinų langus ir lauke esančiame 
restoranėlyje lipa tiesiog ant stalo. Prie Kriok
lio stulbinančio didingumo jos prideda ir sa
vo, visiškai krioklį nekonkuruojantį, bet už
tai atpalaiduojančiai malonų ir humoristinį 
įspūdį. x

Miegojau tą naktį tik kokią pusę kilomet
ro nuo Krioklio aukštupio kryptimi ir aiš
kiai girdėjau jo duslų ūžimą. Prieš pasiekda
ma krioklį, Zambezi upė lėtai plaukia plačiai 
išsidriekusioje vagoje, aplenkdama šimtus sa
lų ir saliukių. Kai kurios tos salytės tiek ma
žos, jog kartais tik viena ar dvi palmės teky- 
šo iš vandens. Ir tiek tų salelių daug, kad 
antrąjį krantą per jas sunku net įžiūrėti. Vi
sur aplink Krioklį yra gamtinis draustinis, tad 
vietos nakyvnei teoretiškai netrūko, bet susi
dūrus su konkrečiu tos vietos išsirinkimu, bu
vo jau kiek blogiau. Matyt, šį didingą vaiz
dą įvertina ir drambliai ir begemotai. Kiek
vienu atveju, niekur nemačiau taip nuodug
niai šių mielų keturkojų tankų ištryptų, iš
vartytų ir išlaužytų krūmų kaip čia. .Šiaip Af
rikoje miegodavau lauke be didelio rūpesčio, 
beveik kur pakliuvo. Bet pažvelgus čia 
į šipuliukus sutrintus riešo storumo bambu
kus, visgi kilo klausimas: o kas būtų, jei toks 
kelių tonų drimba arba ko gero ir visa jų kai
minė užsimanytų eiti kaip tik per tą vietą, kur 
aš savo barzdotą, žemaitišką galvelę esu pa
klojęs? Kas tada? Gali ko gero ir nosį neblo
gai suploti, o manoji ir šiaip jau pakanka
mai plati. Taigi, klausimas svarstytinas. Pra
dėjau dairytis išeities, o netrukus tokią ir su
radau. Visai netoli upės stovėjo viena šalia ki
tos dvi storos borusinės palmės, o trečioji, u- 
pės paplauta, buvo išvirtus kaip tik taip, kad 

užtvėrė trečiąjį, laisvąjį šoną. Toje tad užtva
roje pasitiesiau savo miegamą maišą, na įsikė 
liau taipogi ir “Mažiuką”.

Miegojau puikiai, bent gerą nakties dalį, 
nors jei būčiau poetas, o ne prozaikas, tai ka
žin ar būčiau galėjęs akis užmerkti. Yra vis 
dėlto grožio šitoje žemėje. Ir kartais jis taip 
tirštai sukrautas į vieną vietą ir į vieną lai
ko tarpą, kad darosi tiesiog nepatogu. Eilė
raščius rašyk, dūsauk, gitarą virpink, vis vien 
liksi bežadis prieš tai, ką matai.

Buvo pilnatis. Mėnulis Zambijoje, be abe
jo, tas pats kaip ir Chicagoje, bet, prisiekiu, 
atrodė jis bent tris kartus didesnis. Netoliese,

Vienas Krioklio kamputis. Visumoje, žinoma, 
jis nenufotografuojamas, nebent jau iš lėktuvo. 
Fonas palkšvas, nes nuolat kyla rūkas.

pačią žemę dusliu aidu virpindamas, ūžia 
Krioklys, ir kyla ir kyla ten balkšvos miglos 
stulpas. Vėjo nėra, migla nesiskaido, ji nusi
leidžia prie vandens ir plaukia prieš lėtą 
vandens srovę, blizgėdama šaltu, balzganu mė
nulio atšvaistu. Lyg iškarpytos ir taip arti, 
kad atrodo ranka pasiektum, iš tos žėrinčios 
miglos kyla salų ir salelių palmės. Krūmuo
se sučerška beždžionikė, rykauja savotišku al
tu kažkoks paukštis, lėtai čiurlena pakrante 
tamsus Zambezi vanduo. Netoli upėje dusau 
darni pūkšuoja ir šnirpščia begemotai. Kaž
kur pakrantėje, traškindami bambukų kimsy- 
ną, ganosi drambliai.

Gerai, kad esu prozininkas. Pasėdėjau, kol 
to visko pasidarė per daug. Tada įlindau į sa
vo miegamą maišą, užsiklojau galvą, ir tiek 
manęs ta visa nakties poezija ir teregėjo.

Sekantį rytą padariau didžiausią savo vi
sos kelionės klaidą, būtent, parašiau ir iš
siunčiau tėvui laišką, jog mano kelionė kaip 
ir baigta. Prieš akis tik juodo asfalto juosta 
iki paties Capetovvno. Civilizuotoji, baltųjų 
valdoma Rodezija ir Pietų Afrika. Parašiau, 
užlipinau ir įmečiau į pašto dėžutę, anei mi
nutėlę nepagalvodamas apie plieninę žemai
čių taisyklę: “Neperšokęs per griovį, nesakyk 
opi” Reiškia, aš pamiršau, bet ne Perkūnas 
Dievaitis. Pirmasis ir tai tik perspėjantis žai
bas trenkė, vos pusvalandžiui praėjus.

Zambezi upė yra taipgi siena tarp Zambš. 
jos ir Rodezijos. Pasroviui nuo Krioklio stovi j 
per tą gilų tarpeklį permestas tiltas. Viena-' 
me tilto gale Zambijos muitinė, kitame Ro-. 
dezijos. Juodieji Zambijos muitininkai man, 
plačiai šypsodamiesi palinkėjo geros kloties,1 
ir po dešimties minučių jau klojau savo pasą ■ 
prieš baltąjį Rodezijos pareigūną. •

Žinoma, reikia blankus užpildyti. Tai Af- t 
rikoje jau įprasta. Užpildžiau. Klausimų tar- « 
per ir tokie: Kokios rasės esi? Kokios religijos? <■ 
Kiek pingo turi? Kokios lyties? ,

Užpildžiau blankus sąžiningai. Pareigu-.
(Nukelta į 4 psl. j



Keliamės per Žambai upę į Botswanijos pusę kartu su misionierių grupe.

HOFMANNSTAHL CHICAGOS 
GOODMAN TEATRE

SAULĖ JAUTOKAITĖ

IŠILGAI AFRIKOS
(Atkelta iš 3 >sl.)

nas paprašė parodyt pinigus. Parodžiau.
— Palaukite, — sako jis man. Ir susėmęs 

mano popierius nuėjo į šalimais esantį kam
barį.

Grįžo, iš tiesų, maždaug po minutės.
— Mr. Almenas, — sako jis man ramiu 

balsu, — mes negalime jums duoti vizos įva
žiuoti į Rodeziją.

Maniau, kad nesupratau. Jis pakartojo.
— Kame reikalas? — klausiu — Kodėl? 

Kokia priežastis?
— Remiamės paragrafu 301C. Ir vizos 

jums neduosime.
— Kokie čia paragrafai? Kaip tai?
Jis ištraukė iš stalčiaus statutų knyga. 

Atvertė tuoj pat. Matyti, jog buvo pratęs to 
paragrafo ieškoti. Paragrafas susidėjo tik iš 
vieno sakinio, tai nebent žodžių eigą sumai
šau. Skamba jis taip:

“301 C Sept. 1966
Be ankščiau suminėtų priežasčių, pasie

nio tarnautojai yra įgalioti savo nuožiūra su
teikti arba nesuteikti įvažiuojantiems vizos.”

Čia jau ne britiškas įstatymas, jau J. 
Smith laikais išleistas. Bet nieko nepasakysi. 
Juoda ant balto. Visagalis įstatymas. Neribo
tas. Visų tų kitų, knygą pripildančių para
grafų nereikia. 301C visus juos atstoja.

Esu vis dėlto naivios prigimties. Ir Chica
goje ir Rodezijoje man vis atrodo, jog kažko
kia ten priežastis turėtų būti. Gudri, negud
ri, racionali ar absurdiška, kokia nors prie
žastis gi turėtų egzistuoti. Pakartoju pareigū
nui vien tą kuklų klausimą: Kodėl?

— Palaukitel — jis man sako ir vėl nu
eina į šalutinį kambarį, viršum kurio durų, 
kaip dabar įsidėmiu, yra užrašas: “Direkto
rius”.

Grįžta netrukus. Ir ne vienas. Su direk
toriumi. Šį direktorių reikia kiek apibūdinti. 
Deja, apibūdinimas gal skambės banaliai, bet 
ne mano tai kaltė, o gyvenimo.

Platus veidas. Atkištas stambus smakras. 
Agresyviai pasišiaušę antakiai. Plačios, mėsi
ngos lūpos. Trumpas, kiek paraudęs sprandas. 
Abejos baltų, uniforminių marškinių ranko
vės atraitos. Ant abiejų plaukuotų rankų po 
tatuiruotę. Hollyvvoodas tokius tipus naudoja 
SS puskarininkio arba kalėjimo prižiūrėtojo 
rolėm. Panašių fizionomijų galima pamatyti 
ir Chicagos policijos grupinėse nuotraukose.

— Kokius sunkumus jūs turite? — klausia 
viršininkas.

— Nežinojau iš viso, kad turiu, — sakau 
jam. — Per visą Afriką štai pervažiavau, net 
nežinodmas, jog jų turiu.

— Tai dabar tapote painformuotas. Ar iš 
eisite iš čia savo valia ar reikės jums pagel
bėti?

Pokalbis buvo trumpas, tad atkuriu jį maž 
daug pažodžiui. Kaip pastebite, nebuvo nė 
mažutės pastangos atsakyti į tą mano mažą 
klausimėlį: kodėl?

Aš jį pakartojau.
— Jums Rodezijos pareigūnas sakė. Para

grafą parodė. Ar turėsite būti jėga pašalintas?
Tų narsiosios Rodezijos pareigūnų buvo 

muitinėje net šeši. Visi atrodė, kad jie net 
per mielai tą jėga pašalinimą įvykdytų.

— Ne, — sakiau kukliai. — Ačiū. Kaip 
nors gal pajėgsiu pats.

Mielai būčiau ką nors riebiai įžeidžian
čio pasakęs, bet tuo momentu nieko nesugal 
vojau ir dabar dar nesugalvoju. Tokio tipo 
žmonės kaip ir neįžeidžiami, nebent jau keik- 
sies jų nuosavu leksikonu.

Taigi, išėjau. Parymojau ant “Mažiuko” 
ir po to, nusispiovęs muitinės pusėn, atsisklei
džiau žemėlapį. Daugiau kaip vienas kelias gi 
veda į Telšius, arba, šiuo atveju, į Cape- 
towną. Kelių yra ir aplink Rodeziją. Būtent: 
portugalų valdoma Mozambiųue rytuose, o 
vakaruose valstybė, apie kurios egzistenciją 
net nežinojau, prieš vykdamas Afrikon, — 
Botswanija. Botsvvanijos siena yra tik 50 
km nuotolyje nuo Krioklio, tad pasirinkimo 
galvosūkis man savaime išsisprendė.

Pasukau tad “Mažiuką” 90 laipsnių kam 
pu į dešinę, ir netrukus pasiekiau Botswani- 
jos sieną. įdomi siena. Plaukia sau plačioji 
Zambezi, negrįstas kelias prieina jos krantą 
ir nutrūksta. Nieko čia nėra. Nei namo, nei 
bakūžės. Paukščiukai purpčioja po krūmus, ir 
viskas. Laimei, netrukus tuo pačiu keliu at
važiavo vietinių katalikų misionierių mašina.

Dvi baltai apsirengusios seselės ir du barz
doti, saulėje iki bronzinio rudumo įdegę mi- 
sijonieriai. Pasirodo, kad reikia tokį medyje 
pakabintą skambalą skambinti. Barzdotasis 
misionierius juo ryžtingai ir “pazvanijo”. Il
gai nelaukus, kitoje Zambezi pusėje pasigir
do motoro plerpimas, ir iš krūmų, kur atro
dė nieko nebuvo, lėtai atplaukė primityvus 
keltas.

Trečiukart tad teko perkirsti Zambezi upę, 
bet šį kartą siūbuojančiame kelte.

Apie Botswaniją reikia bent paragrafėlį pa 
rašyti. Kraštas bent paragrafo (ne ką dau
giau) ir vertas.

Truputis statistikos: Gyventojų skaičius — 
apie 330,000; kvadratinių kilometrų skaičius 
pusantro karto tiek; ožkų skaičius — penkis 
kartus didesnis; ko nors kito skaičius — nulis.

Jei kas nors kokiame fantastiškame roma
ne norėtų sugalvoti neįmanomą kraštą, tai 
kažin ar jis prilygtų Botstvanijai. Lyg tam tik
ra kraštutinė karikatūra Bostvvanija atspindi 
tą istorinę naštą, kurią Afrikai uždėjo besi
baigianti kolonializmo epocha. Atsirado ji 
maždaug taip. Gale devyniolikto šimtmečio 
pietiniame Afrikos gale kas kiek pajėgė ap
žioti, tas tiek žemės griebė. Vokiečiai iš vaka-

Tiltas per Zambezi upę, kuriuo teko du kartus 
pereiti. Į Rodezijos pusę, o už pusvalandžio at
galios...

rų, boerai (olandai) iš pietų, portugalai iš 
rytų, belgai iš šiaurės. Jei būtų tais laikais bu
vę helikopterių, visų sienas ženklinančios vė
liavikės būtų susikirtusios viename taške, ir 
neturėtumėm dabar Botswanijos. Bet primi
tyvūs buvo dar laikai. Eiti ir joti reikėdavo, 
o per Kalahari dykumą eiti nėra perdaug ma
lonu. Tad atmatavo visi kiek pajėgė žemės ir 
paliko tą smėlį vėjui žarstyti. Štai ir Botswa- 
nija (Bechuanaland savo laiku ji vadinosi). 
Kraštas tiek tuščias, jog net prieš kelerius 
metus net jo sostinė buvo ne pačiame krašte 
(sic!), bet už jo ribų — Pietų Afrikoje. Bots- 
vvanijoje nerasta vietos, kur vėjai gubernato
riaus dviaukščių rūmų nenupūstų. Dabar Bo- 
tswanija teoretiškai savarankiškas kraštas. 
Teorija šiuo atveju yra tik realybės farsas. 
Priklauso ji pilnai ir visuotinai nuo Pietų Af
rikos.

Tai tiek apie Botsvvaniją. Dvi dienas ten 
praleidau ir daug smėlio bei ožkų mačiau. 
Pats įvažiavimas buvo gana įdomus.

Keltą jau minėjau. Keliautojų į šį kraštą 
visgi patraukia labai nedaug. Na ir teisybės 
dėlei reikia pridėti, jog juodasis muitininkas 
(vienas jis ir tebuvo mažoje, kaip pašiūrėje, 
muitinėje) sakėsi, kad ir pats dar neseniai to
je tarnyboje esąs. Nepažino jis net asmeniš
ko paso. Vartė jį abejingai. Sukinėjo.

— United Statės of America, — sakau.
— Not England? — klausia jis, mat, an

gliškus pasus jau pažįstąs.
— No, — sakau, — United Statės of A- 

merica. That’s another country.
Jis palingavo galvą, bet vis dėlto atsivertė 

savo instrukcijų knygą, išvardintų kraštų tar
pe Susieškojo, būtent, United Statės of Ame
rica, tada jau, tvirtai įsitikinęs, jog toks kraš
tas iš tiesų egzistuoja, priplojo suvereninės 
Botswanijos antspaudą į šios, keistai skam
bančios valstybės išduotą pasą.

(Bus daugiau)

Aųstrų rašytojas Hugo von pats apie
Hofmannstahl (1874-1929) ope-|“Aš esu vaikščiojantis duonos 
ros lankytojams yra žinomas 
kaip poetas-libretistas kompozi
toriaus Richard Strauss’o ope
rų “Elektra”, “Der Rosenkava- 
lier”, “Ariadne auf Naxos”, 
“Die Frau ohne Schatten”, “Die 
Agyptische Helena” ir “Arabel- 
la”, o teatro lankytojams jis y- 
ra žinomas kaip poetas-drama- 
turgas parašęs “Der Tod dės Ti 
zian”, “Der Tod und der Tor”, 
“Jedermann” ir kitus. Hofmann 
stahl’o dramos veikalas parašy
tas 1922 m. Salzburg’o festiva
liui ir pavadintas “Salzburger 
grosses Weltheater” (“Salzburg 
Great Theatre of the World”) 
kaip tik dabar iki lapkričio 2 d. 
yra atliekamas Chicagos Good
man teatre. Kadangi rašytojas 
Hofmannstahl buvo giliai reli
gingas, didelis moralistas, pasi
reiškęs kaip senųjų idėjų atkū
rėjas, todėl ir šis vaidinimas 
yra parašytas pagal įspanų ra
šytojo Calderon’o veikalo “The

■ Great Theatre of the World” 
(1645) mintis. Autorius iš Cal- 
derono pasiskolino šią pagrindi
nę metaforą: pasaulis yra sce
na, kurioje kiekvienas žmogus 
atlieka jam Dievo skirtą vaidme 
nį.

Veikalas prasideda, kai Dievas 
pasauliui (režisieriui) įsako pa 
skirti šešioms sieloms po rolę, 
kurią kiekviena turi atlikti są
žiningai. Sielos, gavusios Kara
liaus, Grožio, Turtuolio, Išmin
ties ir Ūkininko vaidmenis, jas 
priima be jokio priekaišto. Sie
la paskirta Elgetos rolei, prieš
tarauja Dievo angeliui, skųsda- 
mosi, kad ji turės tiek daug ken 
tėti, ir ne tik fizinį skurdą, bet 
ir dvasinį skausmą, žmonių ne
apykantą, visų pajuoką.

Karalius, Grožis, Turtuolis su 
daro aplinką — pasaulį, kuria
me Ūkininkas patenkintas dir
ba, kad galėtų juos išmaitinti,

’ 7 t

save išsitardamas:

Elgeta šitos aplinkos 
daugiau pakęsti. Jis 

klausda-

kepalas.” 
nebegali 
skundžiasi Išminčiai, 
mas už ką jis turi būti taip nu
skriaustas, ir jis pradeda maiš
tauti prieš Karalių, Grožį ir Tur 
tuolį. Maištauja, naudodamas jė 
gą: pagriebęs Ūkininko kirvį no
ri juos visus sunaikinti. Bet 
prieš įvykdant jam nusikaltimą, 
Išmintis jį sulaiko. Elgetai atro-

Hugo von Hofmannstahl

do, kad jį palietė vidinė šviesa, 
kuri jį nuramino. Išmintis jam 
įrodė, kad žmogus, kuris yra 
pats daug kentėjęs, yra gyveni
me jautresnis ir išmintingesnis, 
negu tas, kuris yra visko perte
kęs. Ir nusiraminusi Elgeta iš
eina pas Ūkininką dirbti sun
kaus darbo.

Laikui atėjus, Dievas Mirčiai 
(scenos direktoriui) įsako visus
veikėjus pašalinti iš gyvenimo neregės Amžinosios šviesos. Da

lie manifestacijoms...
(Atkelta iš 3 pusi.)

vaujančių tarpo ir tai jokiu bū
du nebus paliestos mūsų didžiųjų 
scenos darbuotojų ambicijos, ku
rie festivalyje nedalyvauja.

— Festivalis yra didelė šven
tė surišta su milžinišku techniš
ku darbu ir išlaidomis. Kaip 
narpliojatės visose techniškose si 
tuacijose?

— LB Kultūros fondas yra ne 
organizacija, bet institucija, tad 
ji teturi vos kelis valdybos narius. 
I talką esam pasikvietę teatrui 
giminingo vieneto “Dainavos” 
ansamblio valdybą bei paskirus 
narius, o taip pat ir kitus talki
ninkus, ir taip visi atliekame fes
tivalio ruošimo techniškuosius 
darbus. Lėšų problema labai ak
tuali, nes kai kuriems atvykstan
tiems sambūriams kelionę paden 
giam 100 proc., kitiems 50 proc. 
Skaitytojams primenu, kad LB 
Kultūros fondas šiam festivaliui 
visai nenaudoja lėšų, kurios yra 
knygų ir vadovėlių leidimo fon
de, bet renka aukas ir kitaip lė
šas organizuoja. Jei į Teatro fes
tivalį per visas dienas atsilankys 
4,000 žmonių, festivalis bus pa
sisekęs ir esame tikri, kad ateity
je įvyks ir antrasis Teatro festi
valis ir lietuviškos teatrinės veik 
los gyvybė smarkiai pajudės. O 
tai ir yra mūsų didysis troški-

scenos. Tiktai Išmintis ir Elgeta 
ramiai apleido šią sceną, o visi 
kiti priešinosi, sakydami, kad 
jiems buvo duotas per trumpas 
laikas. Nors anksčiau vis jie lai
ką laikė savo didžiausiu priešu. 
Laikas pasendino karalių, lai
kas sunaikino Grožį, laikas de
formavo Turtuolio kūną.

Po mirties Dievo Angelas pasi 
šaukia visas šias sielas, jau at
vaidinusias savo skirtąsias ro
les, ir perskaito Dievo jiems skir 
tųjų rolių atlikimo įvertinimą. 
Elgeta ir Išmintis regės Amžiną
ją Šviesą, Ūkininkas, Karalius 
ir Grožis paliko pusiaukelyje pa 
sitaisymui, o Turtuolis niekada

mas ir tikslas. Nepamirškime 
teatro tautinės reikšmės. Juk kiek 
vienas aktorius turi gerai mokėti 
lietuvių kalbą ir dvasioje būti iš
prusęs. Juk tai svarbus indėlis lie
tuvių tautinei gyvybei, — baigė 
pokalbį LB Kultūros fondo pir
mininkas ir Teatro festivalio ini
ciatorius dramaturgas Anatolijus 
Kairys, pokalbio metu vis įterpda 
mas prašymą, kad į Teatro festi 
valį vyktų ekskursijos iš apylin
kės lietuviškų kolonijų, kad čika 
giečiai visu šimtu procentų festi
valyje dalyvautų, nes iš eilės au
torių bei veikalų tikrai yra ką pa
sirinkti širdžiai artimo bei mielo.

Menu, kai 1956 m. rudenį 
“Draugui” parašiau straipsnį 
“Vyrai, kurie tūkstančių nesibai
do”. Tai buvo pirmasis straipsnis 
apie tuometinio Csicagos Lietu
vių vyrų choro ir jo vadovo mu
ziko VI. Baltrušaičio užmojį pa
sukti į operos kelią. Daugelis to 
straipsnio mintims netikėjo, kiti 
net spaudoje viešai pasišaipė. 
Bet šiandien nesugriaunamas fak 
tas, kad Chicagos Lietuvių opera, 
išaugusi iš ano Vyrų choro, jau 
įžengė į 12-tus darbo metus ir 
įrėžusi gilią kultūrinę vagą. Die
ve duok, kad ir Teatro festivalių 
idėja bei likimas pasuktų tuo ke
liu. Tada ir mūsų lietuviška pa
dangė būtų dar šviesesnė.

VI. Ramojus

bar išryškėja žmogaus silpnu
mas ir kilnumas: valdžios galia, 
tuštybė, darbas, godumas visi ei 
na savo įprasta vaga. Elgetos žo 
džiais tariant, išvada tokia, kad 
tikrai laisvas yra tas, kuris lais
va valia daro tai, kas yra teisin
ga-

Kodėl šiandien statomas šis 
veikalas? Goodman teatro direk 
toriaus John Reich atsakymas: 
“Aš tikiu į teatrą, kuris turi 
mintį - idėją. Aš noriu parodyti 
dabartines problemas istorinėje 
plotmėje, kad jos mums primin 
tų, jog šiandieninės problemos 
nėra tiktai mūsų generacijos 
nuosavybė”.

$23.40

36.30

51.20

visų

Švenčiy proga 

DOVANOS Į 
LIETUVĄ

Populiariausios ir vertin
giausios dovanos jūsų 

giminėms.

Itališki Nylon 
LIETPALČIAI

Vyriški ar moteriški — visų 
dydžių: maži, vidutiniai ir di
deli. Spalvos: tamsiai mėlyna, 
tamsiai žalia, ir tamsiai ruda. 
Kainos — įskaitant viską, jū
sų giminės nieko nemokės —
1 LIETPALTIS —

Pilna kaina !
2 LIETPALČIAI —

Pilna kaina 
3’ LIETPALČIAI — 

Pilna kaina
VILNONES SKARELĖS 
10 Vilnonių Skarelių, 
spalvų, gėlėtų ir rytiešių mo
tyvais Pilna kaina $48.00 
IT-603 $25.00
2% sv. rūkytų lašinukų, 4^ 
sv. kvietinių miltų, 4!/2 sv. 
cukraus, 2*4 sv. ryžių, 2% sv. 
maišytų vaisių, 2% sv. mar- 
malado.
DEL1CIOUS $39.50
1% sv. kepintos kavos, 1 sv. 
šveicariško šokoladą, 2% sv. 
cukraus, 2% sv. ryžių, 1>4 sv. 
sviesto, 114 sv. šveicariško 
sūrio, 114 sv- rūkytų lašinu
kų, 114 sv. rūkyto kumpio, 
2% sv. maišytų vaisių, 214 sv. 
marmalado, 214 sv. kvietinių 
miltų. 114 sv. geriausių sau
sainių.
REIKALAUKITE MOŠŲ 
NEAPMOKAMO KATALOGO 
su daugybe daiktų ŠVENČIŲ 
progai.

U2SISAKYKIT DABAR 
U2SISAKYKIT TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 
New York, N. Y. 

10010
Reikalaukite mūsų nemo

kamo katalogo.

įrsjr

OF YOUR 
INVESTMENT

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite j CHICAGO TAUPYMO BENROVftS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4)4%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MKNESINfi TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS 
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

|2 YRS. 4 YRS. 16 YRS. 8 YRS. 10 YRS. 12 YRS. 14 YRS. I 16 YR. ! 18 YRS. 20 YRS.
$10.00i $252.13 $524.08 $833.30! $1,167.46 $1,534.51 $1,937.70'$2.380.57 $2,867.04 $3.401.40 $3,988.36
20.00: 504.26] 1.058.1611,666.59 2,334.91 3.069.02 3.875.39 ; 4,761.14 1 5,734.08 6,802.80 7.976.72
30.001 756.3911,587.2512,499.89 3.502.37 4,603.53 5.813.09Į 7,141.71 1 8.601.12 10.204.20 11,965.08
40.00! 1,00'8.53 2,116.3313,333.18 4,669.82 6,138.041 7,750.78 9,522.28 111.468.16 13.605.60 15,953.43
50.00! 1,260.66 2,645.41 4,166.48 5,837.28 7,672.55 9.688.48 11,902.85 14,335.21 17,007.00 19.941.79
60.00 1,512.79'3,174.49 4,999.78 7,004.73 9,207.06111,626.17 14,283.42 i 17.202.25 20.408.40 23,930.15
70.00! 1,764.92! 3,703.5815,833.07 8,172.19 10,741.57113,563.87 16,663.99 ! 20,069.29 23.809.80 27,918.51
80.00 2,017.05'4,232.6616,686.37 9,339.65112,276.08'15,501.56'19.044.56 22.936.33 27.211.19 31.906.87
90.0012.269.18! 4.761.7417.499.66 10,507.10! 13.810.591 17,439.26121,425.13 125.803 37 30.612.59 35.895.23

JOHN PAKEL, President

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai 
tantinėmis. 
būti $8000. Pelnas mokamas
kas šeši mėnesiai. 4

★

TEL. GR 6-7575
u

Pirmad. . 
Antrad. . 
Trečiad.

išduodami tūks- 
Mažlausiai turi

★
★
★ 
* 
★

Ant visų knygelių 
sąskaitų

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS
★
★

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ.

H O
. . 12:00 P.M.-8:00 P.M.
. . 9:00 A.M. -4:00 P.M.
............. Uždaryta visa d.

R S :
Ketvirtad.................. 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Penktad..................... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
šeštad..................... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

TURTAS SIEKIA VIRS $90,000,000.00

1%
4

★

★
★
★

★

★

Vacation Club
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
Ilome Improvement Loans 
Christmas Club
Insured Family Savings

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills with our spec'l 
money order checks. No

PATARNAVIMAS:
service eharge to members 
Sėli & redeem U.S. Bonds 
Two large free park’g lota 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks
Safe Deposit Boxes



Birutė Pūkelevičiūtė, ‘‘Dvylika” filmo režisierė, lankosi pas prel. Mykolą Krupavičių filmavimo reikalais. 
Apie prel. M. Krupavičių netrukus bus susuktas to filimo fragmentas. (Lietuvių foto archyvas)

I DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. spalio mėn. 19 d. 5

Studija, laukianti knygos pavidalo

ANTANAS KUČAS

Pranas Pauliukonis, KATALIKŲ j periodinės spaudos (laikraščių). 
BAŽNYČIA IR LIETUVYBĖ. ' ...............................
Draugas 1967 m rugsėjo 14 — lap
kričio 25; 62 atkarpos po tris skil
tis. Apimtų apie 200 knygos pus
lapių.

Lietuvos istorijoje mes dar vis 
turime eilę neišspręstų problemų, 
kur nesutaria istorikai. Jų tarpe 
dvi yra gan stambios: valstybės 
ir krikščionybės pradžia. Su šio
mis mes nardiname nežinios mig 
lose ir pačią lietuvybę. Jei pirmą
sias dvi lukštena specialistai, tai 
trečiosios griebiasi beveik kiekvie
nas, kuriam nepatinka religija, 
stengdamasis apkaltinti Katalikų 
Bažnyčią Lietuvos sulenkinimu.

Šioje studijoje Pr. Pauliukonis 
imasi gvildenti lietuvybės klausi
mą ne emocijomis, bet dokumen
tuotais faktais, sūflfhkiotais gausy 
bėję šaltinių. Įvade jis supažindi
na su Bažnyčios pažiūra į patrio 
tizmą; pirmame skyriuje aiškina 
apie gilesnes lietuvių nutautimo 
priežastis (lietuvių diduomenės 
ir dalinai bajorijos lenkėjimas); 
toliau seka: Katalikų Bažnyčia 
lietuviškos kultūros pagrindėja, 
Kat. Bažnyčia kovoje su rusi
fikacija ir, galop, jos vaidmuo, 
tiesiant kelią Lietuvos nepriklau
somybėm

Nesileisdamas į filosofavimą 
ir patarimus, kaip kitados turėjo 
elgtis valdovai ir atsakingi asme
nys, autorius sutelkia visą dėmesį 
pavaizduoti kaip ir kodėl mūsų 
tautos gyvenimas riedėjo šimtme
čių eigoje, vienokiu ar kitokiu bū 
du. Vėliausiai įėjusi į krikščioniš
kų tautų šeimą, Lietuva daug ko 
turėjo mokytis, o tam “mokslui” 
nebūta daug laiko, nes reikėjo ka 
riauti dėl valstybės ir tautos gyvy 
bės. Iš kitos pusės, etninis elemen 
tas vėlybuose viduramžiuose ir 
naujųjų amžių pradžioje neturėjo 
esminės reikšmės. - Tos ar kitos 
kalbos vartojimas tebuvo prakti
nės, ne patriotinės vertės išraiš
ka.

Kruopščiai panaudodamas is
torinius šaltinius, autorius įžval
giai supažindina su lenkų kalbos 
plitimu, drauge neaplenkdamas 
nė faktų, kad Katalikų Bažnyčia 
yra dėjusi daug pastangų į žmo
nes prabilti lietuviškai ne tik žo
džiu, bet ir raštu, — spausdina
momis knygomis. Visas švietimas 
ir kultūrinis gyvenimas sroveno 
tik dėka bažnyčių ir vienuolijų. 
Kai Lietuva po paskutinio pada
linimo 1795 m. atsidūrė po rusų 
letena, tautai grėsė išnaikinimas, 
nes pasikėsinta lietuvius supravos 
lavinti ir surusinti. Tautą išgelbė
jo tik lietuvybė ir katalikybė, ku
rių gynėju XIX š.m. visa galybe 
atsistojo vyskupas Motiejus Va
lančius. Tai nutiesė kelius ir į Lie 
tuvos nepriklausomybę.

Čia tėra suminėti tik studijos 
rėmai. Ją trumpai nupasakoti ne
įmanoma. Joje mirga keletą šim
tų vardų ir ne kiek mažiau nuro
dytų šaltinių iš knygų, žurnalų ir 

Ši studija yra didelio pasišventi
mo ir ištvermės vaisius, liudijąs 
taikliu istoriko mostu apžvelgtą 
svarbią mūsų tautos problemą — 
lietuvybės gaivinimą. Vienur 
kitur autorius prasitaria, kad kam 
nors gali atrodyti, kad jis mėgi
na “baltinti” kunigus. Beskaitant 
toks vaizdas nesusidaro, nes jis ne 
praleidžia nė kitų, kurie turi ko
kių nors nuopelnų lietuvybei.

Pr. Pauliukonio darbu ver
ta pasidžiaugti ir palinkėti, kad 
jis netrukus pasirodytų knygos pa 
vidalu. Gaila, kad studija buvo 
leidžiama spausdinti dienraščio 
atkarpoje be tikros garantijos ją 
išleisti atskira knyga. Ilgesnių 
ir rimtesnių atkarau žmonės nes- 
spėja perskaityti ir dažnai atsi
tinka taip, kad ir svarbus straip
snis, o šiuo atveju visa studija, 
lieka “nepastebėti”. Spėju, kad 
daugelis tikėjosi atspaudo, tai nė 
nerinko atkarpų, nes mokslo strai 
psnis reikalauja didesnio susikau 
pimo negu kokia apysaka.

Pr. Pauliukonio studijos at
spausdinimas yra būtinas, nes 
šios temos vargu ar kas nors kada 
nors vėl imsis. O ir medžiaga, pa 
grindiniai šaltiniai, su laiku ma
žėja ir nyksta. Toli leidėjų neieš
kant, man atrodo, kad autorius 
juos turi savo kaimynystėje: š.m.
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KOSTAS BUTKUS
Telef. PR 8-2781

į liepos 17 - 18 d. Kunigų Vienybės 
rytų apygardos suvažiavimas Ma 
rianapoly priėmė....rezoliuciją 
“Remti rimtai dirbančių Lie
tuvos Bažnyčios istorijos tyrimo 
darbus ir finansuoti jų paruoštų 
veikalų išleidimą.”

Parengiant knygą, mano many 
mu reikėtų gerokai sutrumpinti 
pirmąsias šešias skiltis apie krikš
čionybės ir lietuvybės santykius, 
išlyginti per greitumą pasitaikiu
sius kalbos nesklandumus, pridėti 
šiek tiek apie Amerikos lietuvių į- 
našą, ir parūpinti vardyną ir bi
bliografinį sąrašą.

• Rugsėjo 30 d. Vilniuje mi
rė skaičiavimo matematikos ka
tedros Vilniaus universitete vedė 
jas docentas Gerardas Žilinskas, 
58 m. amžiaus. G. Žilinskas bai
gė matematikos fak. studijas Vy
tauto Didžiojo universitete, Kau 
ne, 1936 m. Po to studijavo Man 
chesterio universitete Anglijoje. 
Du jo darbai buvo išspausdinti 
Londono matematikų draugijos 
žurnale (1938 ir 1941 metais)’. 
Nuo 1940 m. pradžios iki mir
ties (išskyrus pertrauką, kai Vil
niaus universiteto veikimas vokie 
čių okupacijos metu buvo sustab 
dytas) dėstė įvairias matematikos 
šakas Vilniaus universitete. 1960 
metais buvo išleistas stambus jo 
parengtas aukštosios algebros 
kursas studentams.
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KELIOS NAUJOS ŽINIOS APIE 
MYKOLĄ ROEMERI

JUOZAS VAITKŪNAS

Mokslų akademijos bibliotekos 
rankraščių skyriaus vedėjas Vla
das Abramavičius (m. 1965).

| Daug kas žinojo, kad Roemeris 
j rūpestingai rašė platų dienoraštį, 
kurį deponavo Vyt. Didž. uni
versiteto bibliotekos rankraščių 
skyriuje su sąlyga, kad jis būtų vi 
suomenei prieinamas tik 25 me
tams suėjus po autoriaus mirties. 
Dienoraštyje neabejotinai turėjo 
būti daug vertingos medžiagos 
Lietuvos to meto istorijai, ypač gi 
apie Lietuvos ir Lenkijos santy
kius, apie kuriuos Roemeris, as
meniškas paties J. Pilsudskio' 
draugas, buvo labai gerai infor- j 
muotas. Iš Ochmanskio straip
snio su pasitenkinimu patiriame,

Apie mūsų žymų teisės moks
lininką ir ilgametį Vytauto Di- 

j džiojo universiteto rektorių My- 
I kolą Roemerį kai kurių naujų ži
nių pateikė gausiais Lietuvos isto 
rijos tyrinėjimais besireiškiąs Poz 
nanės istorikas Jurgis Ochmans- 
kis (Jerzy Ochmanski) savo strai
psnyje “Zapiski Michala Roeme- 
ra o Rewolucji Pazdziernikovvej” 
(Mykolo Roemerio užrašai apie 
Spalio revoliuciją), kuris buvo 
paskelbtas žurnale “Naįnovvsze 
dzieje Polski, 1914 - 1939”(XII 
1967).

Ochmanskis nurodo tikslią 
Roemerio mirties datą, drauge 
primindamas, kad Lietuvių En
ciklopedijoje ji klaidinga: Roeme 
ris miręs ne 1945 III 14 gimtąją-i kad tas svarbus dienoraštis nėra 
me Bagdoniškyje (Obelių v.), 
o 1946 II 22 Vilniuje, kur ir pa
laidotas Rasų kapinėse. Šia data 
abejoti netenka, nes ją Ochmans 
kiui iš Vilniaus atsiuntė Lietuvos

j dingęs, o po karo buvo perduo- 
| tas Lietuvos Mokslų akademijos 
i bibliotekai. Vienas lieka neaišku- 
i mas: Ochmanskis nurodo, kad 
to dienoraščio, apimančio 1911 - 
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3213 S. Morgan St.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Ofic'al'ai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veika jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet, rašytojai, 
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytoją bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ, 
KOL JI YRA. JOS ATETIS JŪSŲ RANKOSE.

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

1933 metus, yra 34 tomai, o kiti 
šaltiniai (žr. rankraščių rinkiniai. 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
Centrinės bibliotekos XIX - XX 
amž. rankraščių fondų trumpa ap 
žvalga. 1963, psl. 192) mini tik 
18 tomų.

Savo straipsnyje Ochmanskis 
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SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

a5I 5 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

YUGOSLAVIAN Burgundy, Sauteme or
Reisling WINE Fifth $ -| .09

GI .EN - M A VIS Imported Blended Scotch
WH1SKY Fifth $2.98

OCTOBER - SPALIO MEN. 17, 18 ir 19 D. D.

BARON VON KLUEG V.S.O.P. Imported
BRANDY Fifth $3.98

SEMPE 10 Year Old ARMAGNAC 
IMPORTED BRANDY Fifth $4_,98

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.98

CINZANO IMPORTED dry or svveet 
VERMOITH Quart $-|,89

I
CANADIAN MIST Imported Canadian

WIHSKY Fifth $3.49

OLD ST. CROIX LIGHT or DARK
IMPORTED RUM Fifth $3.09

TUBORG BEER — Case of 24-10 oz.
Throw-Avvay-Bottles, Case $6-49

cituoja 22 trumpas dienoraščio 
ištraukas (iš 1917.XI. 10— 1921. 
IX. 4 laikotarpio), kur Roemeris 
užsimena ar pasisako apie 1917 
metų bolševikų revoliuciją Rusi
joj. Suprantama, kad tais įtemptai 
neramiais laikais greitai besikalta 

(Nukelta į 7 pusi.>
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Dail. Alfonsas Dargia prie naujųjų savo tapytai. Nuotr. Fred 
Powers iš Roęhesterio dienra/čio "Democrat and Chroniele''.

Paveikslas .51,555,000 vertės. Tai yra Reno'ro darbas, pavadintas “Le Pont dės Arts, Paris”. In- 
dustrialistas ir meno kolektorius Norton Simon, paskambinęs telefonu iš Los Angeles į Parke - Bernet 
galeriją New Yorke, nupirko tą paveikslą už daugiau pusantro milijono dolerių. Tai yra naujas pa
veikslo piniginės vertės rekordas. Ankstesnis buvo $1,411.200 dolerių, sumokėtų pernai New Yorko 
Metropolitan muziejaus už Monet paveikslą “La Terrase a Ste.-Adresse.”
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Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Pakeičiame 

' (hoses) — 
žarnas.
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' Parduodame ir is.une visų garny

Chicago, III. GOG’i), Tel. RE 7-7083

MOV ING
Perkrausto baldus iš arti ir toli.
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MARŲUF.TTE PHOTO 
SUPPLY

NAUJI LEIDINIAI
• LIETUVIŲ ENCEKLOPE-, be galo reikšmingą rolę, didžia 

DIJA. Penkioliktas tomas. Lie
tuva. Šį tomą redagavo Vincas 
Maciūnas. Tomas žymiai dides
nis už įprastinius, penkioliktasis 
yra 807 psl. Lietuvos tomas, 
kaip žinome, numeracijos eilė
je buvo peršoktas, paliktas, re
daguotas metų metais ir pa
galiau išleistas gal ir prasmin
gai šiais 1968 metais, minint 50 
metų nuo Lietuvos valstybės 
atkūrimo. Lietuvių Enciklope
dijos pilnatvei dabar betrūks
ta tik papildomojo tomo, kuris, 
kiek žinome, jau sparčiai re
daguojamas ir tikimės, kad jo 
nereikės laukti taip ilgai, kaip 
čia minimo, Lietuvai skirtojo 
tomo.

Visas šio tomo turinys pada
lintas į šiuos pagrindinius sky
rius: Kraštas, Visuomenė, Isto
rija ir Kultūra. Kiekvienas iš 
jų savo keliu dalomas dar į 
skyrius ir poskyrius. Straips
niams parašyti buvo pasitelkta 
rinktiniai savo sričių specialis
tai- Taigi medžiagos, ir geros 
medžiagos, supilta tiesiog aruo
dai. Vargu ar kuriame kitame 
lejdinyje kada nors buvo su
kaupta tiek akademinio lygio 
paštų bei informacijos apie Lie
tuvą, lietuvių tautą ir kultūrą.

Tačiau Lietuvos tome vieto
mis užkliūvi ir už tokių dalykų, 
kurie nėra girtini, bet pro ku
riuos negirdomis praeiti taipgi 
pegalima. Pirmiausia akysna 
krinta iliustracijų trūkumas. 
Vietomis verti dešimtis, net 
Šimtus puslapių, nerasdamas nė 
vienos iliustracijos. Sakysim, 
lietuvių literatūrai tome skirta 
50 psl. Vizualine prasme jie yra 
begalinio nuobodumo, nes jiems 
j»ąpuošt ir pajvairint neįdėta nė 
yieno mūsų rašytojo nuotrauka. 
Šitai yra tiesiog skaudu, žinant, 
kąd pernai išleistoji angliškoji 
Amerikos katalikų enciklopedi
ja, skirdama lietuvių litera
tūrai keletą puslapių, juos pa- 
jvairino net keliomis mūsų ra
šytojų nuotraukomis (Vydūno, 
Kiršos ir kt.).

Tome apstu ne vien tik aiškių 
korektūros klaidų, bet ir tokių 
neapsižiūrėjimų, kurie ateityje 
bus priimti už tikrąjį pinigą, bet 
informacijos ieškančius nuolat 
k’aidins. Štai, sakysim, čia iš
leistos, anglų kalbon išverstos 
mūsų poezijos antologija šiame 
Lietuvių Enciklopedijos tome 
vadinama “The Linden Tree”, 
kai tuo tarpu anos antologijos 
tikrasis pavadinimas yra “The 
Green Linden”.

Tome trūksta taipgi atskiro 
straipsnio apie lietuviškąją laik
raštiją, nors ji mūsuose vaidino

dalimi kaip tik išbudino tautą, 
prikeldama ją laisvam gyveni
mui.

Kodėl vis dėlto šiame Lietu- 
Vos tome palikta viena ar kita 
spraga, paberta nemažai aiškių 
paklaidų, pagailėta daugiau 
iliustracijų? Gal visam tam su
tvarkyti trūko laiko, norint to
mą išleisti nepriklausomybės 
sukakties metais? Tačiau jau 
tiek metų tomo laukus, būtų 
buvę geriau dar metus luktelė
ti, jeigu tai būtų padėję čia 
minimas duobes išlyginti.

• TREJI VARU, Nr. 10. 
Latvių leidžiamas latvių kalba 
dvimėnesinis žurnalas, skirtas 
latvių, lietuvių ir estų literatū
rai, menui ir aplamai kultūrai. 
Redaktorius Alberts Birn- 
baums, P. B. Box 61, Three Ri- 
vers, Michigan 49093. Administ
racijos adresas: Treji Varti, P. 
O. Box 256, Detroit, Michigan 
48231. Metinė prenumerata 
$7.00.

Lietuviškuosius šio numerio 
puslapiuos yra netrumpas Ma
rijos Induse - Muceniece straips 
nis apie lietuvių grafiką, ypač 
akcentuojant Pauliaus Augiaus 
kūrybą. Visas žurnalo numeris 
ir jo viršeliai papuošta pusla
pinėmis P. Augiaus darbų nuo
braukomis. Prof. Antanas Kli
mas rašo apie Aloyzą Baroną ir 
jo kūrybą. Greta spausdinamos 
dvi A. Barono novelės: “Vai
duoklis” ir “šeštoji generacija”. 
Latvių kalbon jas išvertė Zari- 
nu Janis.

REPORT TO THE COMMU 
NITY. Holy Cross Hospital. Sis- 
ters of St. Casimir. 14 psl. Ilius
truotas, konspektyvus, skonin
gai sulaužytas informacinis leidi
nys apie Sv. Kryžiaus ligoninės 
teikiamus patarnavimus ligonim 
ir visuomenei.

I

Benediktas Mačiuika (Univer
sity of Connecticut) Vokietijoj 
(ACTA BALTICA 1967) yra pa
skelbęs straipsnį apie Lietuvos ru 
sifikaciją po 1959 metų. Dabar 
tas straipsnis yra ir atskirai at
spausdintas (Benediktas Maciui- 
ka, DIE RUSSIFIZIERUNG LI- 
TAUENS SEIT 1959: Versuch

i bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da- 
Hb) visų gamybų siurbliams 
Electrolux, llnover. Eureka, Kirby 
ir Royal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
einer ųuantitiven Analyse,—In
stitutam Balticum, 14 psl., vo- 

I kiečių kalba).
Studijos išvadoje autorius sa

ko, kad “Lietuvos rusifikacijos ir 
asimiliacijos pavojus tuo tarpu 
nėra nei toks didelis, nei toks in
tensyvus, kaip dažnai apie jį kal
bama. Bet neįmanoma prana
šauti, kiek ta reliatyviai palan
ki padėtis truks. Kiekvienu atve
ju atrodo tikra, kad dabartinei 
būklei pakeisti reiktų ne pačios 
Lietuvos, o Maskvos komunistų 
partijos vadovybės politinio apsi
sprendimo” (E.).

OSTEUROPA — ..Natunvi- 
ssenschaft (Deutsche Verlags — 
Anstalt, Stuttgart) 1968 m. 1 (bir 
želių m.) sąsiuvinyje paskelbė 
Donato .Šato .straipsnį apie Lietu 
vos mokslo įstaigose atliekamus 
tyrinėjimus gamtos ir technikos 
mokslų srityse. Straipsnis taip 
pat išleistas ir atskirai (E.).

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SIUVIMO Mašinos
* 
*
*
*
♦ 
«

ELNA 
BERMNA 
NECCHI 
VIKING 
PFAFF 
8INGER

vokiškos, itališkos,šveicariškos, 
japoniškos ir kitų firmų.

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

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue 

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

Ved Arvydas M. Dikinis
ilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

ACEN NEWS (Nr. 135), Ju-| VILTIS. Ot. — Nov. 1968 
ly-August 1968 pateikia įdomias j Vol. 27, No, 3 Redaktorius ir 
apžvalgas apie studentų sąjū-, leidėjas V.F. Beliajus, P.O. Box 
džius Lenkijoj ir Rumunijoj. Ve
damajame straipsnyje tie sąjū
džiai sugretinami su studentų 
maištavimais Vakaruose(E.).
“Lietuva ir laisvėjimo sąjūdžiai 

Ryti) Europoj”, “komunistinioo 
jaunimo suvažiavimas”, “Lietu
va šiandien”, “Knygų leidyba 
Lietuvoj” ir “Truputis istorijos” 
(Molotovo-Ribbentrippo sandė
ris) — pagrindinės temos šių me
tų trečiajame ELTOS biuleteny
je, praėjusį mėnesį išleistame Pa 
ryžiuje. (E.).

j ICIUlJao V • A. • U V- A L Cl J UL O y A • *—Z.

1226, Denver, Colo, 80201. Meti
nė prenumerata $3.50. Iliustruo
tas apie įvairų tautų šokius, pa
pročius informuojąs žurnalas. 
Duodamos nuotraukos iš lietu
vių tautinių šokių šventės, jos 
suglaustas aprašymas. Gana 
gausiai šiame numery medžia
gos apie žydų folklorą.

— Ne kiekvienas turįs iškalbu
mą supranta tylos vertę. — La- 
vater.

KALĖDINĖS DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE,
jei siųsite jas per

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

arba

2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466
Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių 
ir mūsų patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą

Per mus galite užsakyti visus 
anksčiau skelbtųsi sovietų mais
to produktus, bei pramonės ga
minius, išskyrus automobilius ir 
šaldytuvus.

Mes mielai priimame ir 
išsiunčiame siuntinius, 
sudarytus iš siuntėjų nuosavų 
daiktų bei maisrto produktų.

Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus. 
Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau virš 21 metus.

0 jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo giminaičius, tai mūsų 
skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE, INC., —
sutvarkys Jums keliones reikalus be jokių rūpesčių

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONWIDE 

GUARANTEE 
No-Limit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

FULL LIFETIME 11UARAN- 
TEE agatast defeots Ui work- 
manahlp and materlals and 
all normai rotu! hazard in- 
Juriea encounterrd tn every- 
lifeday pnesenger car ūse for 
the llfe of the origjnal tread 
design in accordance wlth 
terma of our prtnted gna- 
rantee certlflcate. Prlce of 
replacement pro-rated on 
origtaal tread depth w«ar 
and based on Ei ręsto ne ad- 
justment prlce for replac
ement tire at time of adjust- 
ipent. Flrestone adjustmeoit 
priceš are tatended to, būt 
may not, represent approx- 
imate eurrent averag-e sei
lins prlces and are subject 
to change without notice.

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois

Telef. — GRovehill 6 ■ 7777WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Cheokvriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

Vai.: kasdien 7 v. r.- 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 
Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.

Savininkas MIKAS ČESAS

{dedant po

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10,000.00 ar daugiau, {dedant po 
$1,000.00)

2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

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

PARKING LOT — ADJOININ(3 OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

4081 So. Archer Avenue
(Archer ir California)

Chicago, UI. 60682, Tel. 927-4702
Ved. Arvydas M. Dikinis

Platinkite “Draugę”.

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga. 
Pilnai užbaigiu foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara piitnad ir 
ketvirtad va narais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

($5,000.00 ar daugiau.
$500.00)

ROOSEVELT

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

LIETUVIŲ STAIGA

FURNITURE CO.

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

sąskaitas.

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

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

. . ■■■■

PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 9 v. r. Iki 9 v. T.VALANDOS: ANTRAD. tr PENKTAD................. 9 v. r. iki 5 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

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

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

HjiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiį

Mes mokame 5a* ant visų taupymo

■ certifikatų

per annum
MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND 
SAVINGS

’’JonBiXs»8i

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470 
FRANK ZOGAS 

President
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Vytautas Kasiulis
(Iš pasaulinių grafikos meisterių parodos, 
Chicagoje).

Montmartre (litograftja) 
lapkričio 2 d. atidaromos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje.

ti. Kol kas L. P. D. A. iš savo 
kuklaus iždo dengia ruošimo iš- 

, laidas. Laukiame stambesnėmis 
sumomis aukotojų— mecenatų: 
tūkstantininkų ir šimtininkų. 
Komisijos pirmininkas — vys- 
•kupas V. Brizgys. Vyr. redakto- 

’t rius — prof. Pr. Čepėnas. Liet. 
! Prof. draugijos pirmininkas — 
1 prof. St. Dirmantas. Jo adre

sas: 6616 S. Washtenaw, Chi- 
1 cago, III. 60629. Siunčiant au- 

kas, paminėti, kad auka skirta 
universiteto monografijai.

• Muzikinė plokštele vaikams.
i Akademikų skautų filisterių są

junga, minėdama jubiliejinius 
, skautybės metus, nutarė išleisti 
• muzikinę plokštelę vaikams. Jos 
> paruošiamuosius darbus atlieka 

fil. Vytautas Mikūnas.
• Gerardas Žilinskas, Vil

niaus universiteto matematikos 
docentas, mirė rūgs. 30 Lietuvo
je. Buvo gimęs 1910 m. 1936 m. 
baigė Vytauto D. u-to matema
tikos — gamtos fakultetą, vėliau 
keletą metų studijavo Anglijoje. 
1940 - 1968 m. dirbo Vilniaus!

' universitete, ilgus metus vado
vaudamas bendrosios matemati
kos vėliau skaičiavimo matema
tikos katedrai. Velionis daug pa
sidarbavo ruošdamas naujuo
sius matematikus.

• Kauno medicinos institute 
šių mokslo metų pradžioje atida
ryta pedagogikos ir etstetinio lavi

įsiminimai net dabar j savo kraš
tus sugrįžusių vakariečių, kadai
se pokario metais likimo nublokš 

l tų ir kovojusių prieš okupantus 
rusus lietuvių partizanų gretose. 
Knyga skaitytojų nekantriai lau 
kiama, tikintis, kad ji savo įdo
mumu pralenks net ankstesnį pir

i

• Pasaulinių meno garseny
bių paroda Balzeko Lietuvių kul 
tūros muziejuje, Chicagoje, ati
daroma lapkričio 2 d. Muziejus, 
bendradarbiaudamas su dail. V. 
Ramoniu /(Master Gallery in 
Glencoe, III.), išstatys įvairios te 
chnikos ir įvairių praeities ir da
barties periodų bei krypčių grafi- mąjį tomą.
kos darbus šių pasaulinio garso' • Apie Lietuvoje spalio 10 d. 
dailininkų: Goya, Corot, Whist- mirusį prof. Pr. Šivickį plačiau 
ler, Manėt, Cezanne, Renoir, Bo 
nard, f)ali, Picasso, Rosa, Kasiu 
lio ir kt.

• Gaidelio kantata “Kovoto
jai" lapkričio 2 d. 8 vai. 30 min. 
vak. bus atlikta Bostone, Jordan 
Hali patalpose. Kantatą atliks 
amerikiečių chorinis vienetas 
Chorus pro Mųsica. Chorui ir 
orkestrui diriguos Alfred Nash 
Patterson. Solistai: Dana Stan- 
kaitytė, Arnoldas Voketaitis ir 
Leonas Baltrus. Kaip žinome, 
kantata “Kovotojai” buvo at
likta šiemet ir premjeriniame 
Vasario 16-tos koncerte Chica
goje.11 Kantatos atlikimas tada 
mūsų spaudoje susilaukė ir kai 
kurios kritikos. Linkėtina, kad 
dabar amerikiečių rankose kan
tata praeitų be priekaištų.

• Monumentalių formų ir ap
valdyti) spalvų dailininkas”, ši
taip riišo apie Alfonsą Dargį Ro- 
chesterio, N. Y. dienraštis “De- 
rriotrat and Chroniele” spalio 13 
d. savo kultūriniam gyvenimui 
skirtuos puslapiuos. Labai teigia
mu ir šiltu žodžiu apie Alfonso 
Dargio kūrybą dienrašytje atsilie 
pai laikraščio meno skyriaus ap
žvalgininkas Jean Walrath, ak
centuodamas praėjusią vasarą į- 
vyktisią Dargio darbų parodą 
Kendall galerijoje, Cape Cod, pa 
sekdamas jo nueitąjį kelią nuo 
Lietuvos iki Amerikos ir išvardin 
dairias įvairių kraštų muziejus ir 
galerijas, kuriose yra Alfonso 
Dargio darbų. Straipsnis papuoš 
tas paties dailininko ir jo darbų 
nuotraukomis.

• Leidžiamas “Kritusiųjų už 
laisvę” antrasis tomas. Vlado Ra 
mojaus 1967 m. Lietuviškos kny 
g&B klubo išleistoji knyga “Kritu 
šieji ūž laisvę”, kaip žinome, ne
trukus buvo išpirkta. Ji buvo mū 
sitosė viėha iš labiausiai skaito
mų ir graibstomų knygų. Knygos 
turinys lietė pokario metų Lietu
vos partizanų veiklą, skaitytojui 
įdomiai pristatytą, remiantis įvai 
rfais, net pačių okupantų pakiš
tais dokumentais, gyvųjų liudi- 
nlttkų pasakojimais. Tačiau, iš
ėjus anai minėtai knygai, Vladas 
Rąmojus ir toliau visu intensyvu 
m,u ir įvairiausiais būdais rinko 
medžiagą tiesiog neišsemiamai 
partizaninei laisvės kovų epopė
jai. Medžiagos greit susitelkė tiek, 
kad dabar Į Laisvę fondas lietuvis 
kai kultūrai ugdyti leidžia “Kri
tusiųjų už laisvę” antrąjį tomą. 
Knygoje sukaupta dar daugiau 
gyvųjų liudininkų pasakojimų, 
atidengiami dar lig šiol niekur 
plačiau nekomentuoti vienoki ar 
kltoki dokumentai, skelbiami at-

bus parašyta kito šeštadienio 
“Draugo” kultūriniame priede. 
Straipsnį rengia Bronius Kvik
lys. Raštas įdomus tuo, kad jame 
bus panaudota daug lig šiol nie
kur neskelbtos iliustracinės ir 
laiškinės medžiagos.

• Mykolui Vaitkui spalio 27 
d. sueis 85 metai amžiaus. Mū
sų rašytojas yra geros sveika
tos, geroj nuotaikoj, pasilieka 
darbštus ir kūrybingas. Toliau 
tebesamas kapeliono pareigas 
seselių vienuolyne, dabar rašo 
atsiminimus iš gyvenimo sto
vyklose Vokietijoje ir apie at
vykimą j JAV.

• Lietuvių Profesorių drau
gijos Amerikoje daugiausia iš 
universiteto fakultetų paskuti
nių dekanų sudaryta komisija 
baigia rinkti medžiagą ruošia
mai Lietuvos universiteto pla
čiai monografijai, apimančiai 
1922 -1944 metų veiklą. Antro 
dešimtmečio, o ypatingai pas
kutinio penkmečio apyskaita 
nebuvo Jlig šiol išspausdinta. 
Bus santraukos anglų kalba. 
Reikės didokos sumos šį platų 
veikalą išspausdinti ir paskleis-

H I G

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av 
Chicago, UI. 60632. Tel. Y A 7 -5980

TĘS

J

-.1

per annum 
on regular savinga

per annum 
on investment bonus

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Diinoia 60682

INSURED

Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda
žyti — kreipkitės į H R 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. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663
i .. - — .

liiimo katedra, kuri pirmiausia or 
ganizuos pedagoginius kursus

•kitas priemones aspirantams, 
sistentams ir vyresniųjų kursų 
studentams, ruošiant juos peda
goginiam darbui. Ji taipgi apim- 
sianti studentų estetinį auklėji
mų. Katedros vedėju pakviestas 
Joc. J. Kuzma.

• Etnografinis ansamblis — 
naujas saviveiklos kolektyvas, su
sikūrė Vilniaus universitete. Ja
me daugiausia dalyvauja istori
jos ir filosofijos fakultetų studen
tai. Naujo kelektyvo tikslas: pro
paguoti praeitį, papročius, tauto
saką. Ansambliui vadovauja este
tikos katedros dėstytoja Aldona 
Ragevičiūtė. Pirmoji parodyta 
programa publiką sudomino.

• Argentinoj leidžiamas EL
TOS biuletenis ispanų kalba jau 
išeina reguliariai kas du mėn. 
2 ir 3 numeriai apėmė gegužės — 
birželio ir liepos — rugpiūčio mė 
nesiūs. Kiekviename numeryje 
yra 16 — 20 “tekamosios infor
macijos” temų, liečiančių padėtį 
Lietuvoje.

ir
a-

Mieli lietuviai, praleiskite žie
mą šiltoje ir saulėtoje Arizono
je, naujame lietuviškame mote
lyje:

Angelą Motei
2114 W. Buckeye Rd., 
Phoenix, Ariz. 85009 

Telef. 252-1265
25 vienetų motelis, labai šva

rus ir ramus, nemokama tele
vizija, nemokamai atvežam ir 
nuvežam į aerodromą, autobusų 
ir geležinkelio stotis. 
Savininkai:

M. ir M. DAMBRAUSKAI

Jta

APIE MYKOLĄ ROEMERĮ

ĄtUpItft >4 '

liojančių visoje Europoje svarbių 
įvykių tėkmėje nelengva buvo iš 
karto susidaryti aiškias pažiūras 
į tfbevykstančią revoliuciją.
Betgi Roemcrio pažiūros greitai 
išryškėjo ir tvirtai nusistovėjo. Jau 
gyvendamas Kalinei Roemeris į- 
rašė savo dienorašti n 1921 IX 4 
(beje, tai paskutinė Ochmanskio 
lituota Ištrauka): “Keistas daly
kas, kiek Lenkijoje buvau palau
kus radikalioms srovėms ir visuo
meniškai kairiosioms kryptinis,

Geriausia dovana j 
stati j | 

LIETUVĄ > 
Vertingiausia dovana J, 

7 A \TT T 1

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500.00 IKI $1,000.00.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC.

PLYMOUTH * VALI ANT 

4030 Archer,VI 7-1515 
"U WTLL LIKĘ US” 

OHRYSLER IMPERIAL

DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI 
(U. S. Dollar Certificates)

PILNAI GARANTUOTA 
Greitesnis Pristatymas 
Tik dovaną pažymėjimai 

yra vertingiausia. dovana Ir 
daug geriau negu siuntiniai. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
Tad. kai kita kartį planuo
site siųsti siuntini, jo vieto
je siųskite DOVANŲ PAŽY
MĖJIMĄ, pamatysite kaip 
laimingi ir patenkinti bus 
jūsų giminės
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų 
giminėms pirkti Vneshpo- 
syltorg specialiose dolerių 
krautuvėse geriausios koky
bės amerikoniškų, vakarų 
europietiškų ir vietinių pre
kių. Jūsų giminės tai patvir
tins. .
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę jūsų 
giminėms pirkti DABAI 
SPĘCIADIAI NUMAŽINTO. 
miš Kainomis, josu gi
minės tai patvirtins,

JOKIO PAPILDOMO MOKES
ČIO nei siuntėjui nei gavėjui.

RUBLIAI f USSR
Jei norite kad jūsų giminės 
gautų grynais rubliais, mes 
galime tai sutvarkyti per 
Bank for Foreigh Trade, 
.\tdseow. Jūsų glmtnėriis pi
nigai bus pilnai išmokėti be 
jokių nuskaitymų. Pristato
ma per 10-14 dienų. Tarifas 
yra *J naujieji “sunkūs’' rub
liai už $10.00.
Pęraluntimas kainuoja
$2.75 siunčiant sumas iki 
ir-10% už Šurnas vlrš'$80.00
Virt persiuntimai yra pil

nai garantuoti ir apdrausti.

Užsisakykite dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 10010
Prašykite neapmokamo 

katalogo.
įgalioti American Express 
Company ir Podarogifts. Ine. 
atstovai.

Y ’ S
RESTORANAS * 4545 W. 95th Sf. 

Telefonai GA 4-5800 ir BE 8-5585 
Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at

daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms progoms. 

Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro.

i ARTESIAN Restoranas
Į 2432 West 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS.

Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko, 
i Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti. I T

Telef. — 436-4622 arba 436-4623
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išgyveno Lietuvos pavergimą ir 
jį taikliai apibudino savo raši- 

( nyje “Lietuvos sovietizacija 1940 
I - 1941 m.”, kurį Lietuvos Teisi
ninkų draugija išleido 1949 Aug
sburge, autorių pridengdama 
kriplonimu X, Y., nes' neturėta, 
matyti, tikrų žinių apie Roerne- 

; rio mirtį Lietuvoje, tad nenorėta 
jam padaryti eventualių neipalo- 

1 n urnų. (Beje, Lietuvių Encikojje- 
dijon įdėtoje Roėmerio bibliogra
finėje apybraižoje tas rašinys ne
paminėtas kitų Roemerio veikalų 
tarpe.).

tiek čia Lietuvoje esu palankus 
visuomeniškai nuosaikioms sro
vėms ir ne tik neturiu jokių sim
patijų revoliuciniams keliams, 
bet priešingai - jaučiu simpatiją 
tam, kas sudaro reakciją prieš re
voliuciją” (vertimas iš lenkų kal
bos).

Tos pažiūros dar sustiprėjo, kai 
po dvidešimt metų Roemeris pats I
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Leidžia šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga
Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
"Akademinės Prošvaistės”, 4545 W. 63rd St- Chicago, III. 60629 
“Akademinės Prošvaistes” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštad en]

Lithuanian tik lietuvius. Štai ir šį kartą 
spausdinamas prof. Edgar An- 

| derson (San Jose Statė College) 
I straipsnis “Toward the Baltic 
jUnion” (The Initial Phase). A- 
' pie lietuvių dailę, ypač apie Pau 
? liaus Augiaus grafiką rašo Algir 
1 das Kurauskas “A Glance at 
the Development of Lithuanian

Š. m. spalio 9 d. laikrašty “Dar 
bininke” skaitome tokį praneši
mą ir informaciją:

“Studentų choras savo koncer
tais Toronte yra patraukęs pub
liką ir ją sužavėjęs. Choras yra 
lankstus ir darnus, su gražiais jau 
nais balsais. Visi choristai tokie 
jauni ir tokie gražūs.

Choras išmoko daug visokių 
dainų, pritaikytų įvairiom pro
gom. Kadangi dainuoja ir ne
lietuviam, tai dalį repertuaro tu 
ri ir angliškai parengtą.

Šiam koncertui parinkta lietu
viškos dainos ir operų ištraukos. 
Angliškai dainuos bene ištrauką 
iš “Studentų princo”.

Į koncertą įvestas ir baletas. 
Daina palydint, choro narė, Re
gina Kryžanauskaitė, pašoks visą 
didelį šokį. Ji lanko baleto stu
diją.

Choras iš Toronto atvažiuoja 
autobusais. Prieš kelionę dabar 
dirba repetuodami. Gąsdina ne 
ta ilga kelionė, bet New Yorkas, 
kuris turi progos pamatyti viso- 
visokiausių kultūrinių pramo
gų. Taip, čia mieste yra daug te
atrų, koncertų, bet lietuviškų pa 
parengimų — neperdaugiausia. 
Tad Toronto studentų choro 
koncertas čia labai mielai laukia 
mas. Tai labai reta proga išgirsti 
lietuvių studentų chorą.”

Tai be galo džiugus reiškinys. 
Kai mūsų dar egzistuojantys vy
resnio amžiaus dainininkų cho
rai tepatraukia tik vieną kitą stu 
dentą, kodėl didesnėse kolonijose 
negalėtų susiorganizuoti vien tik 
studentų chorai lietuviškai dai
nai saviškių ir kitataučių tarpe 
reprezentuoti.

Puiku yra, kai gerai gyvuoja 
akademinį jaunimą krūvon subu 
riančios gausios tautinių šokių 
grupės. Jos yra gera proga pra
leisti bendrai laisvalaikiui, savo 
tarpe pabendrauti, savaitgaliais 
išsiblaškyti po darbų ir sėdėjimų 
klasėse. Tačiau tam pačiam gali 
puikiai pasitarnauti ir daina. Bū 
kime ne tik šokantis, bet ir dai
nuojantis lietuviškasis jaunimas.

Žinoma, kai buvo ruošiamasi 
tautinei šokių šventei, reikėjo la 
biau rūpintis šokiu. Tačiau da
bar jau ateina laikas, pramatant 
už metų kitų tradicinę Dainų 
šventę, atkreipti dėmesį į dainą, 
aišku, nelikviduojant ir tautinių

i

Lietuvių studentų sąjungos 
suvažiavimas

S.A.L.S.S. devynioliktas meti
nis suvažiavimas įvyks lapkričio 
mėn. 28-30 d. Sheraton North 
viešbuty Chicagoj. Suvažiavimo 
rengimo komisijos pirm, yra Al
gis Ankus, o programa specialiai 
rūpinasi Romas Sakadolskis.

Vydūno tragedija pastatyta 
Vilniaus universiteto kieme

Rašytojo Vydūno tragedija 
“Pasaulio gaisras” buvo pastaty
ta Vilniaus universiteto Sarbievi
jaus kieme, prie studentų mėgia
mo berželio. Žiūrovų prigužėjo 
pilnas kiemas, nes lietuviai stu
dentai Vydūną mėgsta. Vaidino 
studentai mėgėjai: dailininkas— 
A. Dakinevičius, kompozitorius 
— T. Makačinas, režisavo V. Li- 
mantas. Daugelis kritikų “Pašau 
lio gaisra” laiko tvirčiausiu Vy
dūno veikalu. j Didmiesčio siluetai

Nuotr. Vyt. Maželio
Užtrauksiu naują giesmę, broliai, 
Kurią jaunimas tesupras (Maironis)

šokių grupių. Tebūna čia kaip ir 
šio krašto sporto gyvenime: kai 
ateina beisbolo, futbolo, krepšį 
nio ar ledo rutulio sezonai, tai 
tuo laikotarpiu į labiausiai kulti 
vuojamą sportą ir krypsta pagrin 
dinis dėmesys. Mūsų bendruome 
ninėje lietuviškoje veikloje da
bar ateina dainos sezonas. Tai ir 
skirkime jam dėmesį ir laiką.

Giriamės, kad esame daininga 
tauta. Eet choruose jau daugu
moj da’nuoja senimas ir viduriny 
sis amžius. Gal studentams vy
resniųjų aplinka tenai neįdomi, 
jų nepatraukianti. Tada tad stei
kime vien tik studentų chorus, 
kaip jau yra padarę kolegos To
ronte. Tegu ir daina mus buria 
krūvon, kaip subūrė visą jauni
mą šokis. Argi nebūtų malonu 
vien tik studentiškam jaunimui 
pavakaruoti būriu savojo choro 
dainų repeticijoje, o paskui gau
siai jaunais veidais pasirodyti ir 
būsimoje Dainų šventėje.

Chicagos, New Yorko ir kitų 
gausesnių kolonijų lietuviškoji 
studentija čia turėtų parodyti jau 
natviškų chorų atgimimo pavyz 
dį. Iniciatyvinį organizacinį dar
bą čia galėtų kaip tik pradėti S. 
Amerikos Lietuvių studentų są
junga, kuri pastaraisiais metais j of American Medical Associa- 
visai apsnūdo, lyg nebūtų ko Į tion”, o taip pat pareiškė pasikal 
veikti. Tegu tad Sąjunga prade
da organizuoti studentų chorus. 
I juos tada mielai ateis daininin
kai ir iš kitų mūsų akademinių 
jaunimo organizacijų, Sąjungos 
chorai visus juos mielai apjungs, 
visi artimiau susidraugaus, cho
rams nepritruks narių, kai visa 
bus apjungta bendrinės organiza 
cijos rėmuose.

Taigi, tegyvuoja mūsų ne tik 
jau įprastos tautinių šokių gru
pės, bet ir jaunų žmonių — stu
dentų lietuviškos dainos chorai, 
užtikriną būsimos dainų šventės 
jaunatvišką, bet ne laidotuvišką 
pobūdį!..

Dainuojantis fuksas

PSICHIATRAS PERSPĖJA STUDENTUS
Dr. S. Hallecko patyrimas Wisconsin universitete

Jaunimo tarpe dažnai pasigirs 
ta maištingesni balsai įvairiais 
klausimais, neišskiriant nei mo
ralės, o ypač jaunimui aktualios 
eksualinės dorovės dėsnių reika

lu.
Šiuo'atveju būtų naudinga pla 

čiau susipažinti su patyrimu Wis 
consin universiteto psichiatro dr. 
Seymour L. Hallecko. Jo susek
tieji atradimai, stebint studenti
ją, yra paskelbti “Chicago Tri
būne Sunday Magazine” 
6 d. numeryje.

spalio

Palaidumo pavojai
Jis pažymi, kad naujosios lais

vės jaunuose žmonėse gali suda
ryti spaudimą, vedantį į promis- 
kuitetą, kaltės jausmą, savęs nu 
vertinimo pajautimą ir net į pro 
tinęs ligas. Apie tai dr. Halleckas 
rašė gydytojų organe “Journal 

bėjime su Tribūne koresponden
tu.

Jis perspėja mergaites: “Kaip 
gali mergaitė, planuojanti prieš- 
vedybinius santykius, būti tikra, 
kad jie iš tikrųjų bus priešvedy- 
biniai, tai yra, kad vedybos tik
rai įvyks? Kaip ji gali būti tikra, 
kad ji yra patvariai įsimylėjusi, o 
nėra tik paveikta socialinio, sek
sualinio spaudimo ar vienišumo 
jausmo ar tik bijo netekti savo 
nusižiūrėtojo? O kas jeigu ji ap
siriks ir trumpalaikį susižavėji
mą palaikys tikru dalyku? Arba, 
jeigu jos smalsumas ir noras pa
eksperimentuoti aptemdys jos tu
rimą vaizdą apie bernaitį kaip a-
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Nuotr. K. laukaičio Į universitetą apie 12-15 procentu | plačiąją Kankakee upę. Senais

DR HIO7AS DAUCATIIS studenčių turi bėgti pas psichiat
DR. JUOZAS DAUGA1L1S ą ieškoti patarimo psichinėse 

■ problemose ar įvairuojančiame 
laipsnyje jas ištikusioje protinėje 
ligoje.

pie asmenybę? Kaip ji gali žino
ti, ar jis tikrai ją myli tokia mei
le, kuri ištvers, nepaisant įtam
pų ar laikinų seksualinių neatiti 
kimų, ar jis tik užinteresuotas pri 
puolama, laikina afera? Kas su ja 
įvyks, jeigu jų draugystė pairs?”

Veda j emocinius sutrikimus ir 
proto ligas

Dr. Halleck pabrėžia, kad šios 
rūšies įtampos mergaitėse yra la 
bai sunkiai aptvarkomos. Dažnai 
jos priveda prie aštrių emocinių 
sutrikimų ar net ir protinių ligų.

Dr. Halleck aprašo keletą at
sitikimų iš studentijos gyvenimo, 
kur nepaisymas dorovės dėsnių 
nuvedė net į svyravimus, ar be- 
tęsti mokslą, nuvedė į girtavimą, 
nusivylimą, laikant gyvenimą be 
prasmių, galvojant net apie savi
žudybę. 1

Toliau dr. Halleck sako: “Mer 
gaitė, kuri seksą panaudoja nuga 
lėti vienišumui, laimėti pripaži
nimui ar pasinaudoti, negali iš
vengti tam tikro kaltės jausmo. 
Net jeigu ji ir išsilaisvintų iš re
liginių ir moralinių skrupulų, ji 
vis tiek turės susidurti su tais kai 
tės pajautimais, kurie rišasi su 
savanaudišku ir agresyviu sekso 
panaudojimu”.

Moralinis puolimas — savęs 
degradavimas

Toliau dr. Halleck pabrėžia: 
“Nesu girdėjęs nei vieno sakinio 
.š bet kokio studento, vyriškio ar 
moteriškos, kur būtų sugestionuo 
jama, kad mergaitės būtų labiau 
gerbiamos, laikant jas svarbiais 
r vertingais asmenimis už jų ta

riamas plačias pažiūras į seksą. 
Tuo pačiu laiku aš mačiau daug 
pacientų, kurie metė savo profe
sinį pasiruošimą ir siekimus, kai 
jie pradėjo įsivelti į intymią drau 
gystę su daugeliu partnerių. Ne
laimei, seksuališkai palaida mer
gaitė pradeda į save žiūrėti dau
giau kaip į daiktą ir mažiau kaip 
į lygų partneri”.

Pavojai dabarties studentijai
Dr. Halleck atkreipia dėmesį, 

kad dabar nuotaika kolegijose ga 
li studentiją labiau stumti į ne
moralias aferas, ir jeigu nesama 
subrendusio, neturima tvirtumo 
savo doroviniuose principuose, 
tie spaudimai gali nublokšti į 
santykius, kurių vėliau nebeį
stengiama sukontroliuoti ir ku
rie veda į aštrias emocines prob
lemas.

Dr. Halleck primena, kad jei
gu mergaitė į kolegiją ateina be 
stiprių, religiniais dėsniais parem 
tų moralinių principų, ji gali ras 
ti kaskart sunkėjantį uždavinį pa 
silikti skaisčiai toje universitetų 
laisvoje atmosferoje.

Studentės ir psichiatrai
Dr. Halleck atskleidžia faktą, 

kad pirm baigdamos Wisconsin

• LITUANUS. 
ųuarterly journal of arts and 
sciences dealing with the count- 
ries and peoples of the Baltic 
Statės, articularly Lithuania. 
Volume Fourteen. Number One. 
Sjring. 1968.

General Editors: Anatole C. 
Matulis, Purdue University;
Thomas Remeikis, St. Joseph’s Art and the Xylography of Pau- 
College East Chicago, Indiana; liūs Augius”. Žurnalo numeris 
Antanas Sužiedėlis, Catholic U-j taipgi gausiai iliustruotas P. Au 
niversity of America; Bronius giaus darbų nuotraukomis. Cio 
Vaškelis, Lafayette College Eas nykštės, jaunosios mūsų akade- 
ton, Pa. Editorial Staff: Myko-' mikų kartos atstovas Romual- 
las Drunga, Managing Editor; das Misiūnas duoda klaipėdietiš 
Jonas Kučėnas, Business Mana- kos temos straipsnį “Versailles 
ger Zina Morkūnas, Technical and Memel”. Knygų skyriuje T. 
Editor; Ray Tveras, Cover De- Remeikis recenzuoja Gundar įu 
sign. i lian King knygą “Economic Po-

Metinė “Lituanus” prenume-! licies in Occupied Latvia. A 
rata $5.00. Atskiro numerio kai i Manpower Management ' Study” 
na $1.25. Adresas: Lituanus, P.' (Pacific Lutheran University 
O. Box 9318, Chicago, Illinois, Press, 1965). 
60690, USA.

Naujasis “Lituanus”
Lituanus puslapiuos, kaip ma 

numeris tome, rašo ir vyresnioji, ir vidų 
/ra 96 psl. Jame telpa keturi pla- ' rinioji, ir jau čionykštė, 
tesni straipsniai tokiomis temo
mis, kurios yra ne tik mums lie
tuviams įdomios, bet bus patrau 
klios ir kitautaučiams šviesuo
liams, tiesiog paskatas susido
mėti Lietuvos padėties ir lietu-

LITUANUSSeksas, psichiniai sutrikimai, 
vedybos

Wisconsin universitete studen 
tams padeda net 24 psichiatrai, 
ir jie nustatė, kad tarp psichines 
problemas turinčiųjų studentų 
net 72-86 procentai yra tokių, ku 
rie turėjo seksualinius santykius. 
Tarp tų ligonių daug didesnis 
procentas įsivėlusių į nemoralius 
santykius negu tarp sveikų. To
dėl dr. Halleck daro išvadą, kad 
palaidas seksualinis santykiavi
mas turi labai artimą ryšį su 
psichinėmis ligomis. Akivaizdoje 
aiškaus ryšio tarp protinių ligų 
ir seksualinio palaidumo studen 
tijos tarpe dr. Halleck atkreipia 
dėmesį į vertingumą aukštos sek 
sualinės moralės. Straipsnis bai
giamas priminimu, kad seksuali 
nis gyvenimas turi būti atideda
mas šeimos sukūrimo laikotar
piui, kas taps stipriu cementu 
jaunus žmones išlaikyti drauge 
vedybose. Kas anksčiau pasakyta,
viskas tinka ir studentams ir stu riams vis pavyksta žurnalo ben 
dentėms. [dradarbiais pasitaikinti ne vien

Naujo “Lituanus” numerio viršelis

vių kultūros reikalais, dėmesį 
praplečiant aplamai į trijų pa
vergtų Baltijos tautų problemą.

Pirmuoju skelbiamas dr. J. 
Pajaujio raštas “Fiftieth Anni- 
versary of the Declaration of 
Lithuania’s Independence”. Džiu 
gu, kad “Lituanus” redakto-

?
/

“Gaila buvo palikti krantus, krioklius ir indėnų vasaros malonumus...” Nuotr. V. Maželio

CHICAGOS STUD. ATEITININKAI 
RUDENIO GAMTOJE

Rytinė rudenio saulė, jau gero medžiais apaugę statūs kanjono 
kai pakopus į lengvai debesų nu
sėtą dangų, spalio 13 dienos sek
madienį, kaitino penketuką Vy
čio ženkliuku pažymėtų mašinų, 
riedančių į pietus nuo Jaunimo 
centro. Su kiekvienu ženkliuku 
riedėjo ir penketukas ateitininkų 
studentų iškylai prie Kankakee 
upės. Kelias tiesės į pietus, moto
rai linksmai burzgė, studentai 
urzgė — mat, “per ilgai važiuo
jam — tuoj būsim Alabamoj!”

Po pusantros valandos Alaba
mos nepasiekėm, bet įsukom į pie 
vą šalia sraunaus upelio, kuris 
tekėjo gilaus kanjono dugnu į

krantai vietomis buvo įgriuvę,(o 
tomis griuvenomis jau buvo įma 
noma nusileisti ir prie paties u- 
pelio. Todėl mūsų “veikimas” ir 
susidėjo iš dviejų lygčių: iš “auk 
štesniųjų” ir “žemesniųjų”. “Že 
mesnieji” mėgino žvejoti, kopinė 
ti krantais, braidyti vandeny, ak 
menis skaldyt ir, šaltiny skardi
nukes atvėsinę, išbandyti balso 
stygas.

Pas “aukštesniuosius” — kitas 
pasaulis. Čia saulė gerokai kepino 
taurias kaktas, tautos vadas ke
pė dešras, sportininkai mankšti
no kojas futbole ir rankas tinkli
nyje. Pora “konservatyviųjų”, 

pati 
jauniausioji mūsų akademikų 
karta. Sėkmingai ieškoma tal
kos ir ne tarp lietuvių. Žurna
lui linkėtina sekančiais nume
riais pasivyti laiką ir ateityje iš 
eiti kiek galima reguliariau.

• Argentinoje šiemet išleista
1 albuminio formato 72 puslapių 
I informacinė knygelė apie Lietu- 
' vą ispanų,kalba — Lituania — 
Historia, Arte y Cultura. Apie 10 
turinio puslapių skirta geografi
niams duomenims, apie 22 psl. — 
istoriniams, trys puslapiai — lie
tuvių susiorganizavimui išeivijoj 
je ir išeivijos akcijai prieš Lietu
vos okupaciją, o likusioji dalis — 
apie įvairias lietuvių meno šakas. 
Knygelės aplanke nurodytas leidė 
jas — Argentinos lietuvių jauni
mas. Iš tikrųjų tai yra Argentinos 
jaunųjų aktyvistų darbas, atlik
tas su Vliko finansine....parama 
spausdinimo išlaidoms apmokėti. 
Redaktorius prof. J. Paršelis (28 
m. amžiaus) įžangoje nurodo, 
kad mintis išleisti tokį leidinį ki
lusi Argentinos lietuvių jaunimo 
studijų savaitėj, 1967 m. vasario 
mėnesį, dalyvaujant ir JAV, Vo
kietijos, Brazilijos, Urugvajaus ir 
Venecuelos lietuvių jaunimo at
stovams. Redaktoriui tą sumany
mą įvykdyti padėjo H. Levanavi- 
čius, R. Paršelis, Irena Veličkai- 
tė Simanauskienė, dr. J. Sima- 
nauskas, Alicia Zienka.

pasigriebė po knygą ir, nulindę 
po medžiu, bandė krauti į galvą 
formules, o vienas kitas “libera^ 
las”, užsisvajojęs ir įmerkęs akis 
į rudenio liepsnos padegtą medį, 
traukė dūmą.

Saulė jau pamažu slinko į va
karus, kai “žemesnieji”, pajutę 
apačioj vėsius šešėlius, vargais 
negalais užkopė į viršų. Tuoj din 
go visos dešrelės, ištuštėjo gėri
mų atsargos ir suskambo daina.

O saulė vis daugiau raudona
vo, žaisdama miško spalvom, kur 
kadaise įraudę indėnai statė savo 
baidares ir jas plukdė Kankakee 
upėje. Gaila buvo palikti stačius i 
upelio krantus, krioklius ir “indė 
nų vasaros” (lietuviškai sakytu
me “bobų vasaros”) malonumus 
ir grįžti Chicagon, tautinių šo
kių repeticijon su sustingusiomis 
kojomis.

J. Brd.
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