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JAUNA KRIKŠČIONIŠKOJI ASMENYBĖ -
TAUTOS VILTIS

ADOLFAS DAMUŠIS

Amžinoji Lietuvos sostinė Vii- tik 226 tomus, Austrijos — apie manymų 
nius šiais 1970 metais vertai di
džiuojasi prieš Europą ir prieš vi
są platųjį pasaulį, švęsdamas sa
vo mokslo židinių 400 metų jubi
liejų. Tai šitiek metų jau praėjo 
nuo jėzuitų Vilniaus kolegijos į- 
steigimo ir nuo Vilniaus universi
teto bibliotekos pradžios.

1570 metais šių mokslo vers
mių atsiradimas Lietuvos sostinė
je istorijai liudija Didžiosios Lie- nuo pasaulio kultūrinio gyveni- 
tuvos kunigaikštijos aukštą valsty- mo raidos, be mokslo, be knygos, temdo vis dėlto tenykščiai ir čio- 
binį ir kultūrinį subrendimą. Ko
legija greitai (1578 m.) įgijo pil
no universiteto teises, o bibliote
ka tiek anais laikais, tiek ir šian
dien mokslo pasaulį stebina šimt
mečiuose sukauptaisiais savo lo
biais. Ir Vilniaus kolegija, ir uni
versitetas, ir jo biblioteka jau pa- kykla, tiek amžių švietusi lietu-
čioje savo pradžioje ir ilgus am- viams ir kitoms tautoms, 1832
žius po to buvo vieninteliai ir ne- metais okupantų rusų užgesina- toriaus specialiu leidimu galima į
pralenkiami mokslo židiniai vi- ma — Vilniaus universitetas už- norimą ateivę knygą dirstelėti ar- 
sam plačiajam Europos regionui daromas, galima sakyti, Simanui ba ir visai tokio leidimo negauti,
tarp Baltijos ir Juodosios jūros ir Stanevičiui dar teberašant garsią- ,Tuo tarpu okupuotame Vilniuje
dar toli į rytus nuo jų. Didžiau- ją savo odę: 
siems Europos žemyno plotams 
ištisas epochas tai reiškė neišse
miamą šviesos šaltinį pačia ge
riausiąją Lux Lithuana prasme.

O kiek senoji musų valstybė ir 
jos valdovai buvo šviesūs europi
niame anų laikų kontekste, tegu 
liudija ir šitoks pavyzdys. Tik 
įsteigtai Vilniaus kolegijai didelę 
savo knygų kolekciją' dovanojo 
Didysis Lietuvos kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Žygimantas Au
gustas, kurį dėl šios nepaprastos veizi į dabartinį lietuviškąjį Vil- 
donacijos reikia tiesiog laikyti 
Vilniaus Universiteto bibliotekos 
kūrėju. Vilnių be galo mėgstan
čio Žygimanto Augusto bibliote
ka turėjo apie 4000 tomų ir anuo 
metu buvo viena didžiausių Eu
ropoje. Ji buvo didesnė už kara
liškąją Krokuvos biblioteką ir ki
tų Europos valdovų bibliotekas.
Sakysim, garsi Švedijos karaliaus nebeužtvenkiamos pastangos per mašinų ir kiemų platumu, bet ir 
biblioteka tuo pačiu laiku turėjo mokslą ir šviesą siekti savai že- nuosavy bibliotekų, tomais. Ir

250, Prūsijos hercogo — tik per 
100 tomų.

Tačiau grobuoniškų kaimynų 
apsuptai Lietuvai vėliau prara
dus laisvę, okupantams rusams 
aukštojo mokslo židinys Vilniuje 
ir jame sukauptieji mokslo lobiai 
buvo rakštis. Rusai, kaip ir visi 
pavergėjai, užimtąsias žemes sten 
gėsi laikyti tamsoje, atsilikusias

be laisvos minties, kad tuo būdu nykščiari šešėliai. Milijoninėj Vil- 
jos greičiau dūstu ir nyktų že- niaus univ. bibliotekoj studentas 
miausiame kultūriniame 
prarastų savo tautinę sąmonę, 
mirtų fizinėse ir dvasinėse paver
gėjo tortūrų replėse. Tad ir Švie
sa iš Vilniaus — jo aukštoji mo-

lygy, negali nueiti ir iš lentynos laisvai 
pasiimti čia Vakaruose išleis
tos, lietuviškos nors beletris
tikos ar poezijos knygos. Jeigu 
ten tokių ir yra, tai jos užrakin
tos speefonduose nuo visų akių, 
ir tik su paties universiteto rek-

išleistas visokias knygas Ame
rikoje kiekvienas gali čia pa- 
pašonėje lengvai nusipirkti, rasti 
jas laisvai miestų bei universitetų 
bibliotekose. Tai toks akivaizdus 
vergijos ir laisvės skirtumas vien 
tik' jau knygų ir bibliotekų plot
mėje. Šia prasme uždėtas ver
gijos antspaudas ant 400 metų 
jubiliejų švenčiančios Vilniaus u- 
niversiteto bibliotekos mus, lais
vuosius, net ir šventinėse nuotai
kose liūdina. Liūdina taipgi ir 
laisvųjų čionykščių lietuvių per 

niaus universitetą ir šimtmečių menkas dėmesys knygai, užmirš- 
bėgyje milijonus tomų sukaupu- tant prieš 400 metų Žygimanto 
šią jo biblioteką. Didžiuojamės Augusto mums paliktąjį pavyzdį, 
lietuviškąja universiteto profesū- Jeigu Lietuvos valdovas savo bib- 
ra ir bibliotekos vadovais bei oku- lioteka jau tada toli pralenkė kai- 
pacijoje nepalūžusia, giliai susi- myninių kraštų valdovus, kodėl 
pratusia studentija. Visa tai, ką mums šiandien savo namų bib- 
matome, juk yra ne okupanto liotekomis nepalenktyniauti su 
malonė, bet visos lietuvių tautos kaimynais ne vien rezidencijų,

Mačiau Vilnių, šaunų miestą, 
Seną mokslų gyvenimą...

Veizėk, sviete nusiminęs, 
Kas ten šiaurėj atstitiko:

Lietuvos senos giminės 
Pražuvime sveikos liko.

Šiandien po visą laisvąjį, anot 
Stanevičiaus, “svietą” išsisklai
džiusi lietuviškoji išeivija taipgi

Paskaita, skaityta Ateitininkų Fe
deracijos aštuntame — jubiliejiniame 
kongrese, minint ateitininkijos 60 me
tų sukaktį, Jaunimo centre, Chicago
je, 1970 m. rugsėjo 5 d.

Nedaug rodos laiko prabėgo 
nuo paskutiniojo ateitininkų kon
greso, bet pasikeitimų mūsų gyve
namam pasaulyje įvyko daug.

Įspūdingai nuskridome į mėnu
lį, dar įspūdingiau grąžinome su
šlubavusį erdvėlaivį žemėn. Ko- 
munikuojame satelitų pagalba su 
visu pasauliu. Jų pagalba sekame 
audras ir uraganus. Nuostabios 
technologijos pagalba kuriame, 
statome, bet drauge ir kenčiame...

Užteršėme miestų orą ir gamtos 
vandenis ir nepajėgiame sustab
dyti kraujo teršimo narkotikais. 
Esame nuodijami ir nuodijamės 
patys. Keliame revoliucijas ir su 
pagrindu ir be pagrindo.

Jei reiktų šį laikotarpį apibū
dinti, tai galima būtų sakyti, kad 
dabartinis žmogus gyvena didelių 
paradoksų ir konfūzijos aplinko
je. Kyla daug sumanymų padėčiai 
taisyti, bet, deja, sumanytojai jau
čia savo sumanymų ribotumą, ir, 
pasimetę patys, nesiangažuoja su- 

I vykdymui. Gaunasi 
pasimetimas menkavertybėse, ku
rias labai dažnai komunikacijos 
priemonės — spauda, radijas, te- 

mei reikiamos vietos dabarties ir 
ateities pasaulyje.

Tačiau keturšimtmetinį aukš
tosios Vilniaus mokyklos ir jos 
bibliotekos jubiliejų mūsuose 

levizija bando išspręsti ir jas pa
teikti visuomenei kaip nepapras
tus sprendimus.

Tokio gyvenimo fone ir mano 
žodis bus neištisinis, bet daugiau 
fragmentinis, liečiant ir vertinant 
dabartinio gyvenimo įvykius, ku
rių neįmanoma neliesti, projek
tuojant juos į temą.

Tema “Jauna krikščioniškoji as
menybė — tautos viltis” buvo pa
rinkta sąmoningai, kaip priešin
gybė nesiangažuojantiems suma
nytojams, nes jauna krikščioniš
koji asmenybė šimtu procentų an
gažuojasi, angažuojasi Kristaus 
vardu savo tautai, jos gerovei, o 
per ją ir visos žmonijos gerovei. Ji 
ruošiasi realizuoti tautos viltis, ji 
angažuojasi pozityviam darbui už 
geresnį ir teisingesnį pasaulį.

Temos paryškinimui yra palie
čiamas žodžių “viltis” ir “asme
nybė” aprašas.

Kas yra viltis? Ar ilgesinga sva
jonė, ar pasyvus laukimas, ar net 
kitas kraštutinumas — nekontro
liuojamas radikalumas?

Vieną pavyzdį, kuo viltis nėra 
užtinkam Kafkos (Prahoje gimęs 
žydų kilmės novelistas) novelė
je “Trial”. Ten žmogus atėjo prie 
dangaus vartų ir prašėsi įleidžia
mas. Durininkas atsakė: “Šiuo 
metu negaliu tavęs įleisti”. Žmo
gus, nepaklausęs net kodėl, nuta
rė laukti, kol gaus leidimą. Laukė 
daug dienų, daug metų, vis iš

kaip būtų prasminga, jei tokios rū
šies lenktynės prasidėtų šiais Švie
sos iš Vilniaus jubiliejiniais me
tais! k. brd.

Senojo Vilniaus universiteto biblioteka — Lelevelio salė.

Dr. AdolEas Darnusis skaito paskaitų šių metų jubiliejiniame Ateitininkijos kongrese, Chicagoje. Už jo Balfo pirm. 
.<un. V. Martinkus. Nuotr. J. Rimkevičiaus

naujo pakartodamas savo prašy
mą ir vis gaudamas atsakymą: 
“Dar ne”. Galų gale jis paseno ir 
buvo jau arti mirties. Tada išdrįso 
pirmą kartą paklausti: “Kaip čia 
gali būti, kad per visus tuos me
tus, kuriuos aš čia praleidau sė
dėdamas ir laukdamas, niekas 
daugiau neatėjo prie durų”. Du
rininkas atsakė: “Niekas kitas 
tiktai tu ir galėjai įeiti pro tas 
duris. Jos buvo skirtos tik tau. 
Dabar aš jas tau užt&nkiu am
žinai”. Ir pasiliko žmogus už 
durų, nesuprasdamas kodėl. Ko 
nesuprato jaunas būdamas, nesu
prato ir pasenęs.

Daug yra žmonių pasaulyje

į- į ’
kaip anasai Kafkos žmogus. Jie kaus tikslo ir minties, 
sėdi, laukia, ilgisi, svajoja. Menka 
negatyvi pastaba, ar viena kita asmenybei yra ypatingai plati ir 
nesėkmė juose užmuša drąsą ko
voti, pakeisti, laimėti. Ir beviltiš
kai jie tada plūduriuoja gyvenimo 
kasdięnybės srovėje.

O viltyje yra du svarbūs ele
mentai: tikėjimas t. y. žinojimas 
ir suvokimas realios galimybės ir 
drąsa kliūtis įveikti t. y. valios 
elementas. Pasyviame laukime, il
gesingose svajonėse nėra valios 
elemento, o superradikalume nė
ra tikėjimo realia galimybe ele
mento. Todėl vilčiai yra svetimi 
kaip pasyvumas, nors ir su minti
mi, taip ir radikalumas, be aiš-

,f

Vilties prasmė krikščioniškai 

gili. Juergen Maltman, vilties te
ologas, sako, kad krikščionio vil
tis remiasi tikėjimu ir pažadu, 
kuris prašoka įsivaizdavimą. Žmo
nių kelionė nėra kelionė į kažkokį, 
neaiškų tikslą, dar labiau — tai 
nėra beviltis slinkimas į bran
duolinės reakcijos destrukciją, bet 
tai yra veržimasis į pažadėtą tiks
lą.

Andrevv M. Greeley, žinomas 
katalikų sociologas, savo veikale 
“A Future to Hope In” 1969 tvir
tina: “Viltis yra žmogaus vidinis 
pasiruošimas aukštam tikslui siek
ti. Viltis yra panaši į tigrą, pasi
ruošusį šuoliui. Šuolis įvyks tada, 
kai ateis numatytas laikas”.

O tas laikas šuoliui yra visada 
žmogaus gyvenamoje dabartyje. 
Bet jam jaunas žmogus turi ruoš
tis, ruoštis, vystydamas ir tobulin
damas prigimtus sugebėjimus, 
stiprindamas valią, aštrindamas 
intelektą ir tikėdamas į tikrąjį 
krikščionio pašaukimą. Tada 
žmogus tampa asmenybe.

Asmenybei yra būdingas ide
alizmas, o idealistui yra svarbu 
ne “kas yra”, bet “kas privalo bū
ti.”

Kitas asmenybės bruožas yra re
alizmas, t. y. suvokimas laiko už
davinių, kurie yra arčiau realios 
galimybės. Asmenybė gyvena ne 
iliuzijomis, ne svajonėmis, bet ta 
tikrove, kurią žmogus pats susiku
ria t. y. realia galimybe.

Asmenybė ne tiktai idealą išpa
žįsta, bet ir pasiryžta jam tarnau
ti.

Ji pilna dorinio jautrumo, t y. 
noro dorinei pažangai. Ji pilna 
pasiryžimo tobulintis ir gerinti 
pasaulį.

Jai yra būdingas protinis gy
vumas — ji nori žinoti, ji nori 
kurti.

Krikščioniškoji asmenybė yra 
gyvosios dvasios įkūnijimas asme
nyje. Tai yra viltingas, protiniai 
aktyvus, doriniai jautrus pasiry- 

(Nukelta j 2 psl.)
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žęs aukotis žmonijos gerovės 
bui, žmogus.

• * *

la-

dė-Svarstant šią temą, mano 
mesys krypsta į du veiksnius: į 
mūsų organizaciją, kuri siekia as
menybės ugdymo jaunimo tarpe, 
ir į pasaulį, kurį Kristus vienu at
veju savinasi kaip savo nuosavy
bę, kitu atveju tvirtina esąs “ne iš 
šio pasaulio”. O tas pasaulis yra 
nepaslankus Jį pažinti ar priimti.

Todėl organizacija, kuri skelbia 
šūkį “Visa atnaujjnti Kristuje”, 
ir pasaulis yra tam tikroje kon
frontacijoje. Organizacija pasau
liui sako: “Priimu tave ne'koks 
esi, bet koks privalai būti”. O pa
saulis pakeitimų nenori. Jis bijo 
pasaulėžiūriškai sąmoningo žmo
gaus, norinčio gyvenimo tikrovę 
keisti idealine kryptimi.

Daugelis iš mūsų tarpo pasau
lio neprielankumo fakto nenori 
matyti ir tuo labiau ryžtis jį įveik
ti. Jie tampa tokiais senais Kaf- 
kos žmonėmis, kurie sėdi, kaip 
užhipnotizuoti, gyvenimo gatvės 
principų srovėje ir nesiryžta nei 
piršto pajudinti keisti juos save 
įsitikinimų principų prasme. C 
savo gyvųjų principų esame šau
kiami pirmiausia pradėti nuo sa
vęs, nuo savo artimiausio brolio, 
jauno žmogaus, kuris yra šalia 
mūsų. Darbas jaunuomenėje, nu
kreipimas jos dėmesio į aukštes
nius idealus yra labai konkretus 
paliudijimas t'o, kuo tikime.

ATEITININKIJA ASMENYBIŲ
UGDYME

medžiagos pačių jauniausių veik-l Atrodo jaunieji nariai jaučiasi 
lai. Sumanūs globėjai medžiagą; užtikę šaltinį atsakymams į jiems 
perduoda įdomiai ir pedagogiš
kai sugeba ugdyti ir jaunųjų ta
lentus. Tuo būdu patys jauniau
sieji nariai įsitraukia į organizaci
nį darbą, kuris jiem patinka ir ku
ris ugdo ir lavina. Į jaunesniuo
sius ateitininkus jie jau įeina kaip 
sąmoningi, drausmingi nariai. 
Paskutiniaisiais keliais metais šis 
darbas buvo sėkmingai vykdomas 
tų, kurie laikė jaunimo globos 
darbą savo uždaviniu ir jam skyrė 
beveik visus savo laisvalaikius. O 
jų savanoriškų ir pasišventusių 
dažnai visai nekviestų daugelyje 
vietų atsirado. To darbo vykdy
tojai — jaunimo globėjai yra ty
lūs darbininkai idealistai iš pa
šaukimo. Jie pasiryžo pradėti ug
dyti naująją kartą. Jiems, kurių 
vardų paprastai nekeliame, pri
klauso visų mūsų labai gilus dė
kingumas.

Vasaros bei žiemos stovyklose 
bei kursuose Dainavoje ar kitose 
stovyklavietėse yra sistemingai iš
einama pasaulėžiūrinio ugdymosi

rūpimus klausimus. Jie jaučia, 
kad tie savitarpiniai pasiaiškini
mai plečia jų minties horizontus.

Ne vienas iš jų grįžę į namus iš 
tokių kursų, yra pasakę savo tė
vams: “Iki šiolei aš buvau atei
tininku sąrašuose, dabar esu atei
tininkas savo dvasia”.

Tuo būdu stovyklavietėse auga 
eilė jaunų pasaulėžiūriškai susi
pratusių vadovų jaunimo stovyk
loms, kuopoms, bei jaunųjų narių 
globai. Svarbiausia gi užauga jau
ni, subrendę, sąmoningi žmonės, 
jaunos krikščioniškos asmenybės.

Užtenka žvilgterėti į jų aktyvu
mą, pasaulėžiūrinį nusimanymą, 
tautinį susipratimą, jų pasisaky
mus, kad padarytum išvadą — 
Štai ateina jauna sąmoninga a- 
teitininkų generacija.

JAUNUOMENĖ GYVENIMO 
SROVĖJE

Vertindami realų mus supantį 
pasaulį, matome įvairius sūkurius 
bei vingius, kuriais jaunuomenė

Detalė iš Ateitininkijos kongreso. Poetas Bernardas Brazdžionis (dešinėje) 
ir kongreso rengimo komiteto pirm. dr. Petras Kisielius.

Nuotr. J. Rimkevičiaus

nepajėgia savo kūryba įveikti 
laiko ir nejaučia, kad, paneig
damas grožį ir vertybes, jis pats 
sau užkerta kelią į Parnasą.

Naujas visada patraukia dėme
sį, jau pats žodis “atnaujinimas” 
turi savyje žavumo. Bet ne kiek
vienas naujas yra geresnis.. Kad 
savęs neklaidinus, kad išvengus 
nusivylimo, geriau yra naujeny
bes vertinti kritiškai, kas gerai pri
imti, kas negera atmesti.

Jauna krikščioniškoji asmeny
bė priima ir remia ne kas naujas, 
bet kas naujas ir geresnis ir eina 
nuo gero prie geresnio.

2. Sutartinė veikla ar nuasmenin
toji vienybė?

Niveliuojančio vienodumo sie-
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus.

Jaunų krikščioniškųjų asmeny
bių ugdymas yra pats pirmaujan
tis ateitininkijos uždavinys. Jauno 
žmogaus pasaulėžiūros formavi
mas yra tokio ugdymo neeilinis 
metodas. Tokios pasaulėžiūros’, 
kurios kūrimų ateitininkai su
pranta kaip patį savęs brandini
mą. “Kiek žmoguje pasaulėžiūri
nės gelmės, tiek jame žmogiško
sios gelmės”, sako filosofas dr. 
Juozas Girnius.

Patyrimas rodo, kad intensy
vus pasaulėžiūrinis ugdymas jau
nimą angažuoja giliau negu pa
prastas moralizavimas ar pamo
kymai. Jo žmogiškoji vertė ir mo
ralinis jautrumas ir brandumas 
kyla, pasaulėžiūriniam susiprati
mui gilėjant.

Tokio pasaulėžiūrinio auklėji
mo dėka ateitininkija pajėgia ak
tyviai reikštis dabarties jaunuo
menėje. Ateitinikija nėra tiktai 
praeities tradicijų tęsėja. Jos vei
kla paliečia visą jauną žmogų su 
visais jo dabarties rūpesčiais. Atei
tininkija yra gyva dabartyje.

Dabarties dvasiniame ir mora
liniame sąmyšyje jaunos krikš
čioniškosios asmenybės ugdymas 
įgauna jam daug gilesnės pras
mės. Lietuviškosios jaunuomenės 
interesas asmenybės ugdymu di
dėja. Tas savotiškai įdomus posū
kis yra dabar itin svarbus kaip 
žmogiškojo taip ir tautinio išsilai
kymo atžvilgiais.

Paprasta dresūra tautiniais 
motyvais, kur nepaliečiamas jau
nas žmogus iš vidaus, yra seklus, 
paviršutiniškas mūsų tautinių 
problemų sprendimas. Tuo tarpu 
ugdant asmenybę, jaunas žmogus 
yra angažuojamas visa savo žmo
giškąja egzistencija konkretiems 
darbams savo tautos kultūrai ir 
laisvei.

Šiuo metu žmogiškasis krikščio
niškasis brandumas darosi labai 
svarbia sąlyga, net vienu iš pa
grindinių imperatyvų, tautiniam 
išsilaikymui.

Pasaulėžiūriniu metodu ateiti
ninkija įveda į lietuvišką gyveni
mą konstruktyvų veiksnį, pakreip 
dama jaunuomenės dėmesį idealų 
link į šviesesnius horizontus.

Ateitininkijos veiklos pastangų 
ir rezultatų labai daug. Čia patei
kiu tiktai du pavyzdžius iš jau
nuomenės darbų.

Auklėjimo darbą ateitininkija 
pradeda su pačiais jauniausiais, 
priderindama medžiagą vaikų 
amžiui. Yra pakankamai geros

Darbo y.-.:s.d'.u a; -teitininkijos kongrese. Iš kairės j dešinę: A. Barzdukas. 
<Sr. J. Norka't s .r R. Juzait.s, Nuotr. J. Rimkevičiaus

bei ugdymo programa. yra įtakojama, kartais ją labai
Moksleivių bei studentų sąjun- dezorientuojant. Tas destrukty- 

gų centro valdybų ir jų dvasios vias įtakas norėčiau vertinti pa
vadų bei eilės jaunų akademikų gal savo asmeninį samprotavimą, 
pastangos ir sugebėjimai duoda 
gražių vaisių. Kelių dienų pokal- 
biąis ir svarstybomis yra perduo
dama ateitininkų ideologijos es
mė, taipgi mūsų religiniai, tautiJ 
niai, socialiniai ir kultūriniai už
daviniai.

Tiksliųjų mokslų atstovai kar
tais yra pakaltinami per didele 
specializacija. Ir tai yra bando
ma vadinti siaurumu neigiamąja 
jos prasme. Toks pakaltinimas 
yra neteisingas. Be abejo, platus 
išsilavinimas, gera orientacija vi
sais klausiniais ne tiktai tikslių
jų mokslų atstovui, bet ir kiekvie
nam asmeniui yra vertinga. Ta
čiau gretinti tiksliųjų mokslų at
stovų specializacijos, kad ir siau
resnės disciplinos srityje, su išsi
lavinimo siaurumu negalima, nes 
ir siauras specialistas gali būti 
plataus išsilavinimo žmogus.

Tiksliųjų mokslų specializacija

Viena yra būdinga, kad šių lai
kų jaunuomenė rodo didelio susi
domėjimo pasaulėžiūriniais klau
simais, aktyviai dalyvauja jų na
grinėjime. Savo asmeniškomis. 
pratybomis jie pasisavina jiems 
pateikiamą medžiagą. Gyvena
moje aplinkoje, susidurdami su 
kitokiais principais, Šioje organi
zacijoje jie išmoksta kritiškai tą1 
aplinką ir jos daromą įtaką įver- turi ir gerų pusių. Tiksliųjų moks- 
tinti. Idėjų kontroversijoje dau- lų siauresni specialistai patarnau- 
guma jų junta, kad ateitininki- ja visuomenei taikliau ir geriau, 
jos kelią jie gali pasirinkti savuo- Siauri specialistai technologai vi
jų gyvenimo keliu.

minius, siauresnės specialybės 
chirurgai geriau atlieka specialias 
operacijas.

Bet kai laisvųjų menų, huma
nitarinių mokslų, atstovai pa
krypsta į siaurumą, tai yra susi
telkia ties kuria viena nuotrupa, 
ją ypatingai išryškindami, o kitas 
Svarbias dalis nutylėdami, susi
daro tragiška padėtis. Specialiu 
dėmesiu tiktai vienai nuotrupai, 
nesugebėjimu aprėpti visumos jie 
pasidarė skleidėjai dalinės tiesos, 
kuriai jau daugiau tinka ne tie
sos, bet šališkumo, neobjektyvu
mo, tikrosios padėties iškraipymo 
vardas. Tuo būdu jie visuomenei 
nepatarnauja, bet daro žalą. ,

Dabarties gyvenime yra visa 
eilė pasireiškimų, liudijančiu lais
vųjų menų, humanitarinių moks
lų kai kurių atstovų siaurumą.

Štai jų keli atvejai:

1. sistemos bei reiškiniai yra va
dinami vardais, neatitinkančiais 
jų reikšmę bei vertę,

I 2. niveliuojančio vienodumo 
siekimu bandoma neteisiai pa
neigti pasaulėžiūrinį jaunimo ug- 
dymąsi, tai yra jų teisę į asme
nybės individualumą,

3. pilnutines vertybes bando
ma pakeisti dalinėmis vertybė
mis.

4. dogmatinio konformizmo į- 
takoje žmogus yra aukojamas sis
temai.

5. nelygios vertybė sū'ygina- 
mos, norint vertesnę nužemintj.

Kad tie atvejai būtų labiau iš
ryškinti, pateikiu kiekvienam 
tam siaurumui kai kuriuos faktus.

1. Ko siekiama — naujo ar 
geresnio?

Pasaulis gerų pakeitimų visada 
yra reikalingas. Kiekvienos gene
racijos pareiga yra stengtis palikti 
kokį gerą naują įnašą ateinan
čioms jaunesnioms generacijoms.

Noras įveikti laiką yra pati 
žaviausia žmonių pastanga. To 
pavyksta pasiekti kūriniais, kurie 
niekad nesensta,, kurie visad būna 

I suomenei pateikia geresnius ga-nauji, vertingi, naudingi. Dr. A.

Maceina sako, kad yra žmogaus 
kūrinių, kuriems laikas yra su
stabdytas. Tokių kūrinių yra daug 
literatūroje, daug jų muzikoje. 
Tai yra didelių talentų nuopel
nas.

Krikščionys tuo atžvilgiu turi 
vieną privilegiją, kurią, jie ne vi- 

jsada pilnai įvertina — Kristaus 
' evangelija nėra laiko aplenkiama. 
Kiekviename laikotarpyje ji nau- 

. ja, vertinga, tvirta.
Objektyviai svarstant, reikia 

i pripažinti, kad visa eilė praeities 
įnašų buvo vertingi. Tai yra tur
tas, paliktas visiems laikams. Sa
vo laiku tai buvo nauji jaunų ge
neracijų įnašai.

Šiais laikais yra bandoma žo
džiu “naujas” iškelti kai kurių 
sistemų ir reiškinių vertę iki tokio 
laipsnio, kokio jie savyje neturi.

Naujoji kairė vardo pakeitimu 
bėga nuo pasibaisėtino senosios 
komunistinės kairės šešėlio, bet 
ji likusi ta pati, griaunanti ir ne
gatyvi, jėga. Ji nusistačiusi sunai
kinti šio, dar laisvo, pasaulio civi
lizaciją.

Naujoji kairė skelbia naująją 
revoliuciją. Visi tie, kurie patyrė 
senųjų raudonųjų revoliucionie
rių reiškimąsi po revoliucijos, žiū
ri skeptiškai ir su nepasitikėjimu 
į naujosios revoliucijos galimybes 
bei naudą. Ir dabar, net po kele- 
rių metų naujosios kairės pasireiš
kimo, nėra jokių duomenų ko ge
resnio iš jos laukti.

Propaguojamoji naujoji mora
lė, tai yra ta pati senoji amoralė, 
kuri, kaip maro epidemijos šešėlis, 
dengia dabarties pasaulį. Ji sunai
kins suklaidintas aukas, nuslinks 
į nežinomybę, palikdama daugelį 
jaunų žmonių dvasinio skurdo 
skausmui.

Kai klausaisi šiais laikais elek
troninio džazo ar stebi veikalą, 
pretenduojantį į meno kūrinį, ku
ris griebiasi įvairių technikinių 
efektų, norėdamas atkreipti į save 
dėmesį, bet paneigdamas grožį ir 
vertybes, dažnai kyla pasigailėji
mo jausmas. Besiblaškantis žmo
gus jaučia seklumą ir tuštumą,

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe-ėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. ir 
Ir ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10-4: šeštad. 10-2 vai. ,

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6900

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

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos 

Ginekologinė Chrurgija

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą, Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų - rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 va). Ir nuo 5 iki H 
vai. vrj<. šeštad. riuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7273
DR A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p ir t. 
iki 8 vai. Trečiad. tr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą
Skambint 585-2525
Telef. veikla 24 vai.

kimu yra bandoma paneigti pa
saulėžiūrinį jaunimo ugdymąsi.

Ideologinio sąmoningumo, bai
mė yra būdinga mūsų visuomenės 
apraiška. Todėl turime ir organi
zacijų ir atskirų asmenų, kurie 
stengiasi skelbti visur savo taria
mąjį nesroviškumą. Yra bandymų 
siūlyti lietuviškajam jaunimui 
nuideologinimo mintį. Tas pa
siūlymas yra įvelkamas į gražų 
drabužį, tvirtinant, kad tada vi
sas lietuviškasis jaunimas sueitų į 
vieną organizaciją ir nesiginčytų. 
Tuo lyg sudaromas įspūdis, kad 
diskusija, pasidalinimas nuomo
nėmis, kad ir skirtingomis, yra 
neigiamas reiškinys.

Ta proga prisimintinas žinomo 
(Nukelta | 3 psl.)

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Ciiniplsll Avė. Kampas) 

Pirm, ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antr. ir ketv. 9 — 11 v. r. 

ir 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS' 
Kalba lietuviškai 

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
VaJ. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

~ DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
rel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue 
Vai. plrmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštadi 8 v. r. iki 3 vai. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS UGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rėifaencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointnient)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street

Vai.: antrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro

Ofiso tel. 776-2880; Rez, 448-5545

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelhllJ 0-0017 

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

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendru praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 7lst Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1.4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6, iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susltariiilą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 vai. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. — REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VV. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečlad. uždaryta.

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois

Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofjso telefonas: PR 8-3229. 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

DR. ANNA BALIŪNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS 
’LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-čjos Ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vakari, 
šeštadieniais 2—4 vai.

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048Knn. Algimantas Kesys, S. J. ateitininkų kongreso filmavimo darbymetyje
Nuotr. J. Rimkevičiaus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., kevlrt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad 
! 1 vai ryto iki 3 vai. p.p.

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

rel. ofiso ir buto OLympio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—3 vai. lr 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO: 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

•tiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

•2858 VVest 63rd Street 
Priims Uk susitarus 

Valandos plrmad., ketv. 6—8 vai., 
antrad. 2—4 vai.

Tel. PRospect 6-9400

DiR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA TR CHIRURGĖ 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad, 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. Ir 7 iki 8 v. v 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 707-2141 Namų 630-4850 
Vai.: plrmad., antrad., penktad. ’ * 
lr 6-8 v. v. ketvirt. 6-8 v. vakar* 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet.
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Toks yra mūsų visu likimas
Rytoj — rugsėjo 27 d. — ru

denėjančioje ir ūkanotoje Ang
lijoje — Londone kone vienuo
liškam vienišojo kambarėly gy
venančiam poetui sueina 50 me
tų. Niekam skersai kelio neper
eidamas, su nieku nei spaudoje, 
nei šiaip gyvenime nesižodžiuo- 
damas, visiems krikščioniškai 
atleisdamas ir ant nieko nerū- 
godamas, poetas Vladas šlaitas 
šių dienų neapykanta ir kerštu 
pertvinkusiam pasauly, net ir 
mūsų lietuviškoje, kartais kone 
krabiškai nusiteikusioje bend
ruomenėje gali atrodyti kaip 
ne šio pasaulio žmogus. Panau
dota šio straipsnelio antraštei 
viena čia spausdinamų jo pos
mų eilutė, gal būt, gali skaityto
jui sugestijuoti mintį, jog Vla
das Šlaitas jokia prasme nėra 
kovotojas, o tik likimui pasida
vęs ir viskam rezignavęs ramu
mos ir uždarumos mėgėjas. O 
taip vis dėlto nėra. Poetui už
tenka ir energijos ir kūrybinio 
mosto tam, kam jis yra pašven
tęs visą savo gyvenimą, būtent 
— poezijai. Ir iš tikrųjų, ligi 
šiol Vladas šlaitas suspėjo iš
leisti šias, tik jam vienam labai 
būdingo veido poezijos knygas: 
Žmoniškosios psalmės (1949), 
Ant saulėgrąžos vamzdžio (1959 
metų Lietuvių rašytojų draugi
jos premija), Be gimto medžio 
(1962), Antroje pusėje (1964), 
Iširdies paguodai (1965), 34 ei
lėraščiai (1967) ir Aguonų gais
ras (1969). Tai didelis indėlis 
ne vien išeiviškojon mūsų poe- 
zijon, bet aplamai ir vison da
barties lietuvių literatūron.

Poeto Vlado Šlaito 50 metų amžiaus sukaktį minint i
I 

žmogus, yra šiandien gana ori- | 
ginalus. Bet originalus ne bėgi
mu paskui madą, o kaip tik tų 
trumpaamžių madų nepaisymu. 
Tik pora pavyzdžių iš daugelio. 
Įvairiais vardais besišaukian- 
čiuos avangarduos pūstelėjo ma
da kartoti frazę: “Dievas mirė” 
— atseit, jo jau nebėra. O Šiai- | 
tas atvirkščiai — rašo labai mo
dernius, bet ir labai giliai religi
nius eilėraščius su tokiu krikš
čionišku tyrumu, kad vargu ar 
mūsuose šiandien kas nors jį 
šiame kelyje galėtų pralenkti. 
Net ir savo grynai žmogiško 
gyvenimo būde poetas nelaksto 
paskui kiekvieną vėjo dvelktelė
jimą. Narkotikai dabar tapo 
kasdienine spaudos, pokalbių, 
posėdžių ir gatvių tema. O Šlai
tas neima burnon nė, laš.o alko- | 
holio ir nerūko. Dvidešimto am- I 
žiaus žmogus vis labiau tampa | 
bendruomenine skruzdėje, o 
Šlaitas gyvena viengungišką ir 
vienuolišką gyvenimą vienut 
vieninteliame savo kambarėly. 
Be gi tai nereiškia poeto atoku
mo žmonėms ir šių dienų pasau
liui. Ne! Pasitaikiusioj kompa- 
niioj jis vėlgi neišsenkamai šne- 
kus, sąmojingas ir linksmas, be- ' 
sidomintis viskuo.

KAZYS BRADŪNAS

siog j žmogaus širdį, kuri visuo
se amžiuose vis tiek pasilieka ta 
pati. Tad ir Vlado Šlaito sveti
moje žemėje rašyti eilėraščiai, 
atrodantys tokie paprastučiai, 
nepretenzingu, be jokios pateti
kos ir didžiavyriškos misijos, ar 
tik nepasiliks pačiu autentiš
kiausiu šiandieninės mūsų egzi- 
lės balsu, kada poetas kone 
psalmininko graudumu, bet ir 
neatlaidžiu kietumu, kalba apie 
savo Jeruzalę — Ukmergę:

Tavo kiekvienas stogas dega ir
liepsnoja

mano širdy,
Tartum saulėleidžio didžiulis 

gaisras.
Niekas nestovi vietoj. Viskas 

keičiasi.
Manau, ir ir tu esi gerokai 

pasikeitusi
Kaip ten bebūtų, aš žinau tik 

viena: 
kaip niekas nebešūkauja daugiau 

tavose gatvėse "Lili Marlen" 
taip niekas nebešūkaus nė 

"Katiušos".
(Širdies paguodai, 14 psl.)

Ir antraštinė eilutė “Toks yra 
mūsų likimas” čia toli gražu ne
reiškia poeto rezignacijos, o 
vien tikrovės priėmimą ir jos 
išsakymą savo kūryboje ne ko
vingu pozavimu, ne sentimenta
liomis ašaromis, o nemeluota,

Gera dalimi esame jau seniai 
įpratę, kad mūsų išeivijos pat
riotinė poezija turi vis skambėti 
kažkap pakiliai, turi vis būti at
sieta nuo asmeniško atdūsio, vis 
turi reikšti lyg kallbėjimą visų 
vardu. Šlaitui jokio atokumo 
tarp tikrojo asmeniškojo širdies 
balso ir patriotinės temos nėra. 
Jam eilėraštyje visa tai lydosi 
j nuostabią ir šiltą vienumą, ku
rioje nepasakysi, kur pasibaigia 
gimtinės patriotika, o kur pra
sideda giliai asmeniškas širdies 
pulsas.

i

Ir šiuo ir daug kuo kitu Vla
das šlaitas, kaip poetas ir kaip

Tad ir poeto penkiasdešimta- Poetag Vladafi glaitag 
jame gimtadienyje norėtųsi su ; 
juo gyvu susitikti ir nuo širdies 
pasikalbėti. Tačiau kur Chica- 
ga, kur Londonas... Vartau tad 
čia bent Vlado Šlaito laiškus, 
kad šia sukaktuvine proga jaus
čiau poeto dvasios artumą. 
Laiškai tokie lakoniški, tokie i 
trumpi. Bet jie nuoširdūs, jie 
liudija patį poetą ir tą pasaulį, 
kuriame jis gyvena, kuriuo 
džiaugiasi ir kuriame liūdi, štai 
akis užkliūva už paskutiniojo: 
“Kaip gaila, kad laikas mus re- , Radauskas buvo nepalyginamas 
tina. Radauskas man buvo labai I savo eilėraščių grakštumu. Kaip

y Nuotrauka Gray studijos

ir labai artimas, ypač vienu eilė
raščiu :

gaila, kad jo jau nebėr” (1970.
IX. 13).

Kiekvienas tavo plaukas kaip 
žvaigždė

Man pro pirštus tekėdamas 
mirgėjo

Ir kaip auksinė, didelė katė 
Mėnuo pro krūmus j medžioklę 

ėjo

Ir pabaigai čia vėl galėtume 
atsidusti antraštine eilute: Toks 
yra mūsų likimas. Tik dar gerai, 
kad ligi šiol į visokius likimo iš
šūkius sukaktuvininkas poetas 
Vladas Šlaitas vis ir vis atsako 
patį likimą pranokstančiu žo
džiu — eilėraščiais. Tad ir po 
sukaktuvinės dienos poezijos bi
čiuliai jų laukia ir lauks.

VLADO ŠLAITO

naujieji eilėraščiai

taigi pačia realiausia savo šir
dies kalba, atremta į sunkią ir 
kasdieniškiausią egzodo tikrovę. 
Ir kažin ar ne šios, visai nepre
tenzingos Vlado šlaito poezijos 
eilutės ateities toliuose bus pa
čios tikrosios XX amžiaus egzo
do liudininkės, o pats poetas 
Šlaitas ar tik nebus pats auten
tiškiausias pavyzdys, rodantis, 
ką reiškia poetui gyventi pasau
lyje be savo krašto, gyventi 
tam, kas net didžiai dabai savų 
tautiečių atrodo dėmesio never
ta, gyventi poezijai.

•

Kalbant apie tą tokią nuo
širdžią egzilinę Šlaito poeziją ir 
jos atsparumą laiko dantims, 
prisimena čia kone analogiškas 
psalmių pavyzdys, kuriose 
įkvėptasis Izraelio tautos poetas 
prieš tūkstančius metų panašio
je savo tautos tremtyje rašė:

Prie Babilono upių tenai sėdėjome 
ir verkėm, 

kai atsimindavom Sioną.
Ant ano krašto gluosnių 

mes pakabinom savo arfas...
Kaipgi mes giedosim Viešpaties 

. giesmę
svetimoje šaly?

Jei užmiršiu tave, Jeruzale, 
tebūna užmiršta mano dešinė.

Teprilimpa mano liežuvis prie 
gomurio, 

Jei aš neminėsiu tavęs,
Jei nestatysiu Jeruzalės 

aukščiau už kiekvieną mano 
linksmybę (Psl. 136)

Ir tūkstančius metų po to ši
tos graudžiosios eilutės švent
raščio skaitytojus, tur būt, jau
dino ir dvasioje stiprino labiau, 
negu triukšmingieji Jerichono 
trimitai. O dėl to, kad šios 
švenraščio eilutės pataiko tie- |

Jauna krikščioniškoji asmenybė - tautos viltis
l Atkelta iš 2 psl.) 

filosofo Erich Fromm dviejų są
vokų lyginimas. Jos yra “oneness” 
ir “sameness”. Pagal prasmę pir
moji reikštų ypatybę, individualu
mą, įvairumą, asmenybę. Antro
ji tapatybę, panašumą, vienodu
mą, nuasmeninimą.

Erich Fromm tas sąvokas aiški
nasi ryšium su moterų teisių ly
gybės siekimais. Jis yra priešinin
kas “sameness” lygybės, nes tada 
moterys turėtų visai lygiai su vy
rais kasti griovius, nešioti plytas, 
tiesti kanalizacijos vamzdžius. Jis 
yra šalininkas “oneness” lygybės, 
tokiame lyginimosi procese, mo
teris turėtų išlaikyti savo indivi
dualumą.

Tie jo samprotavimai labai tin
ka mūsų organizacinei proble
mai spręsti. “Sameness” principą 
pritaikius organizacinėje veikloje, 
būtų siekiama pilko jaunuomenės 
veido, nuasmenintos vienybės ni
veliuojančio vienodumo, t. y. nu- 
ideologinimo.

Netolimoje praeityje ta kryp
timi veikė nacionalizmas, fašiz
mas ir dabar komunizmas. Tie. 
kurie veikia ta kryptimi pas mus, 
taipgi turi savo kokią paslęptą! 
idėją, nors ir neatrodytų, kad jie I 
būtų uniformizmo šalininkai.

Ateitininkijai masinimo, nuide- 
ologinimo, niveliavimo mintis yra 
nepriimtina — ji siekia ne masės 
žmogaus, bet savarankiškos asme
nybės. Progresą ateitininkija ma

to ne suvienodintoje pilkoje ma
sėje, bet visuomenėje besireiškian
čių asmenybių sutartinėje veiklo
je. Tiesa, tai yra sunkesnė situ- 
aęija, ypatingai autoritetininkams 
— jiems yra lengviau valdyti nu

Bet kai ji išryškėja, visos [ skirtumus išvystyti į ginčo ob
jektą. Pavyzdžiui, kas nuvyko į o- 
kupuotą Lietuvą yra liberalas, o 
kas ji užpuolė už tai ir išplūdo 
spaudoj yra konservatorius.

Iš tikrųjų nei tokiai diferen- 
cijai, nei tokiems ginčams nėra

ruožas.
spalvos pasidaro aiškesnės, švie
sesnės. Ji iššaukia naujus spalvų 
derinius, naujus atspindžius ir 
duoda didesnį grožį ir žavumą.

Ateitininkijos kongrese po diskusiją, pertraukų metu, atsipalaiduoti pa
deda ir pypkutės: dr. Antanas Uužiedėlis (kairėje) ir dr. Kęstutis Keblys.

Nuotr. J. Rimkevičiaus

asmenintą masę. Bet tai yra gar
bingesnis ir kultūringesnis spren
dimas, nes jis rodo respektą žmo
gui ir jo individualumui.

Ateitininkijos reiškimasis to
kio samprotavimo atžvilgiu yra 
lyg išryškinimas tos kraštutinės 
vaivorykštės spalvos, kuri, nors 
ir yra stipriausia, bet kartais bū
na paslėpta. Kai jos nėra, vaivo
rykštė yra tiktai silpnas rusvas

3. Ar 100 proc. liberalas, ar 100 
proc. konservatorius, o gal 

radikalas?

Jau dažnai pasigirsta balsų bei 
mėginimų skirstyti mūsų lietu
viškąją visuomenę į liberalus bei 
į konservatorius. Tur būt, greit 
bus mūsų tarpe ir radikalų. Kar-I 
tais stengiamasi tuos prikergtus!

nei pagrindo, nei reikalo.
Jaunai krikščioniškajai asme

nybei nedera savęs surišti 100 
proc. su bet kuria iš tų metodų 
sistemų — jos yra laikinos ir ne
tobulos. Jos ateina ir atlieka nau
dingą uždavinį, jeigu kuri tik pa
jėgia. Vienas anksčiau, kitas vė
liau laikas pralenkia. Būdamos 
nelanksčios, jos prie laiko reika
lavimų neprisitaiko. Galų gale 
kompromituojasi arba lieka ne
efektyvios ir išnyksta.

Mūsų požiūriu sąjūdžio, orga
nizacijos ar sistemos veiklos me
todas turi atitikti trilypei funkci
jai:

pirmoji — idėjų bei reformų 
skelbimas,

antroji — santykiai su visuo
mene, dialogas su žmonėmis,

trečioji — idėjų bei reformų į- 
gyvendinimas.

Pažiūrėkime kritišku žvilgsniu 
į porą dabarties metodo sistemų 
to veiklos metodo trilypės funk
cijos mastu.

(Bus daugiau)

APIE PATRIOTIZMĄ

Sėdžiu svetur, 
vakariniame Londone, 
ir mąstau apie tolimą Ukmergės karalystę. 
Nėra tokio šaligatvio arba posūkio, 
kurio nebūčiau savo prisiminimuose dešimt tūkstančių 

kartų išvaikščiojęs.
Miesto sodas Kęstučio aikštėje stovi ir groja 
man vienam, ,
vakariniame Londone, 
savo melodijas.

Kas gi yra patrotizmas?
Prisirišimas prie savo pirmųjų vaikystės prisiminimų 

yra patriotizmas, 
prisirišimas prie savo gimtojo miesto šaligatvių arba 

skersgatvių 
yra patriotizmas, 
prisirišimas prie numylėtų veidų, 
kurie įsirašė širdin po gimtojo miesto dangun, 
yra patriotizmas, 
ir už tai čia negali būti jokios kalinis apie nuopelnus 

arba pasididžiavimą, 
nes patriotizmas 
tėra gimtojo miesto malonė 
arba gimtojo krašto malonė.

PRO TINKLU

Gyventi prisiminimuose 
reiškia gyventi buvusiajam laike. 
Gyventi buvusiajame laike 
reiškia nebegyventi esamajam laike. 
Nebegyventi esamajam laike 
reiškia nedalyvauti gyvenime, 
reiškia gyventi paprasto daikto gyvenimą. 
Fotografijos sienose.
Seni užrašai stalčiuose.
Ir aitrus naftalino kvapas užima burną, 
štai kodėl aš taip baisiai baisiai nemėgstu voro, 
kursai stebi mane pro klastingą ir seną tinklą.

VASAROS DIENĄ

Jos noksta man, 
kad nunokusios 
šildyti; mano vidurius. 
Kriaušės, 
kurių dieviškos linijos 
trupučiuką man primena Stradivarijaus smuiko linijas. 
Gera suleisti dantis į jų saldų ir kvepiantį kūną. 
Tai malonumas, 
kuris džiugina širdį.
Tai paslaptis, kuri suriša 
mano kūną ir mano sielą šventon draugystėm 
O Stradivarijaus smuiko dieviškos linijos, 
kurios grojate vasaros dieną kriaušių pavėsyje!

TOKS YRA MUSŲ VISŲ UŽSIENIEČIŲ 
LIKIMAS

Lyg jie nežinotų, 
kad mums negera be gimto krašto. 
Kai jie atvažiuoja pas mus j Angliją arba Ameriką 
su lietuviškom liaudies dainom ir su tautiniais šokiais, 
jie atvažiuoja mums druskos į žaizdą įpilti. 
Toks yra mūsų visų užsieniečių likimas. '

NUSITEIKIMAS

Mano gražiausieji metai buvo mano Jaunystėje, 
tačiau mano ramiausieji 
ir mano patys palaimingiausieji metai prasidėjo 

tiktai po to, 
kai aplankė mane senatvė.
Mano buvusios Dulcinejos mane užmiršo.
Taipgi aš, 
Don Kichotas, 
savo buvusias Dulcinejas baigiu užmiršti. 
Ir paliko tik debesėliai ir atminimai 
ir toks baisiai ramus ir taikingas nusiteikimas. 
Laiko realizacija neateina iš karto.
Ji ateina labai iš lėto: 
lašas po lašo.
Ir palieka tik debesėliai ir atminimai 
ir toks baisiai ramus fr taikingas nusiteikimas.

RUDENIO RATAI

Galima gyventi be savo krašto, 
tačiau negalima rašyti be savo krašto.
Ir nors rašau be klaidų ir kalbos nesklandumų, 
bet sakiniai pravažiuoja kaip sunkus rudenio ratai. 
Svetimas kraštas ardo mane ir griauna.
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Pokalbis su premijuotos komedijos autorium Anatolijum Kairiu

Praėjusio šeštadienio (rugsėjo 
19 d.) “Draugo” kultūriniame 
priede užkalbinome rašytoją Al
girdą Landsbergį. Kaip žinome, 
jis yra losangeliečių skelbtojo dra
mos konkurso laimėtojas. Lands
bergis konkurso pirmąją premiją 
(1000 dol.) gauna už tragikome
diją “Paskutinis piknikas”. Ta 
proga laikraštyje ir buvo anas mi
nimas pokalbis. Dramaturginį 
pokalbį tęsdami, šiandien šneka
mės čia su antruoju minėto dra
mos konkurso laureatu rašytoju 
Anatolijum Kairiu, laimėjusiu 
ten antrą (500. dol.) premiją už 
komediją “Ku-kū”. Šie visi dra
maturgų užkalbinimai tebūna 
mūsų čionykščio teatro problemų 
stuktelėjimas, minint profesinio 
lietuvių teatro 50 metų įsikūrimo 
sukaktį. Tad tokia dviguba pro
ga ir kreipiamės čia į rašytoją - 
dramaturgą Anatolijų Kairį.

— Trumpas Jūsų premijuo
tosios komedijos vardas “Ku
kū” neleidžia nė kiek spėti, ko
kio pobūdžio, kokios temos ir 
kokios vietos bei laiko aplinkos 
yra premijuotasis kūrinys. O 
mūsų skaitytojas, tikime, jau 
labai norėtų bent užuominomis 
sužinoti šį tą apie “Ku-kū“. Gal 
autoriaus žodis jiems čia padė
tų?

— Pirmiesiems atskleisti ko
medijos turinį geriau tiktų dra
mos konkurso rengėjams, padė- 
jusiems daug darbo ir lėšų jį or
ganizuojant. Galiu tik tiek at
skleisti, kiek, mano nuomone, 
turėtų būti aišku ir iš pavadini
mo. “Ku-kū” yra gegutės sinoni
mas, lyg jos kitas vardas. Salia 
pavasario bei laimės burtų, ge
gutė yra žinoma ir kaip blogio 
nešėja: deda kiaušinius į sveti
mus lizdus. Nemažai, sakyčiau, 
“gegučių” tokia prasme mes tu
rime lietuviškoje visuomenėje, 
ypač praturtėjusiųjų klasėje. 
Taigi komedija “Ku-kū” yra 
apie lieutviškuosius “Status se- 
ekers”.

ją žmogaus idealą, ieško naujų 
dvasinių ir moralinių normų 
ateities pasauliui, tačiau jie dis
ponuoja tik žodžiais. Todėl jų 
kūrybinis rezultatas yra labai 
lėtas ir kantrus. Politikai gi, iš 
prigimties demagogai, pilni ne
aiškių siekių bei asmeniškų am
bicijų — disponuoja ginklais. 
Ne veltui todėl cinikai juokiasi, 
kad santykis tarp žodžio ir 
ginklo toks pat, koks tarp šuns 
lojimo ir mėnulio. Kad sumaži
nus "distanciją” tarp šuns bal
so ir mėnulio, kultūrininkų ke
liai išsiskiria: filosofai savo te
zes remia logika, dėsningumu 
ir tvarka: teologai Dievu, psi
chologai žmoniškumu (nors dar 
niekas iki šiol neatsakė, kas yra 
žmoniškumas), ekonomistai bau 
gina duonos stoka, poetai muša 
į žmonijos jausmus, o drama
turgai išnaudoja pačią gražiau
sią Dievo dovaną — juoką. Juo
kas visus išjudina, iššverčia iš 
kėdžių, nė vieno neužgaudamas. 
Tik juokui praėjus, žmogus pa
junta širdies palytėjimą...

Šie laikai nėra tragiškesni už 
kitus, jau praėjusius laikus. O 
laikų tragiškumas kaip tik iš
šaukia jų komiškumą. Juk ir 
mūsų, išeivių, gyvenimas tėra 
gyvenimo parodija, netikrybė 
nuo pirmo žingsnio iki paskuti
nio, bet vis dėlto gyvename, ir , 
nevienas mūsų jaučiasi net lai
mingu. Visos didžiosios tragedi
jos yra pykčio, keršto, neapy
kantos ir tuščių ambicijų rezul
tatas. Jose nėra kompromiso, 
kaip komedijose, paskutiniame 
veiksme visi žūsta. Jausmai, 
ga.rt>ė, nepakeičiami “principai” 
yra pagrindinės tragedijos žy
mės. O mes. nežiūrint kaip di
delė buvo mūsų tragedija, gra
žiai tebegyvename. Vadinasi, 
mes leidomės j kompromisus su 
aplinka ir savimi, prisitaikėme 
visokioms situacijoms, blogiau
siu atveju po stalu ir išlikome 
gyvi... Taip jau Dievo surėdyta, 
kad didžiausias “principas” yra 
noras gyventi, mirties baimė. 
Situacija ir kompromisas gimdo ' 
komedijas, o kartu ir atidengia 1 

j žmogaus trapumą, jo padėties 
1 tragikomiškumą. Tai buvo pla- 
i čiai išreikšta mano tragikome-

— Sakykit, kodėl šių dienų 
politikams ir mąstytojams kal
bant daugiau tragiškomis ir 
niūromis intonacijomis, drama
turgai (ir ne vien lietuviai) 
mėgsta kurti komedijas? Ar 
juos tai verčia daryti kokios ! dijoje “Curriculum vitae”.: Simp 
nors vidinės kūrybinės versmės 
ar vien tik pataikavimas žaidi
mų ir linksmumo norinčiai pub
likai?

. tominga, kad ir A.,Landsbergis 
, savo naująjį veikalą šiame kon- 
i kurse pavadino "tragikomedi- 
i ja”, Ašaros ir juokas glūdi ne- 
| giliai, o tai. kad dramatugams 
nereikia niekam pataikauti, lei
džia jiems tuo pačiu metu virk
dyti ir juokinti, nenuskriau- 
džiant savo “filosofijos’.

ne- 
po- 
tai 
be- 
re- 
ar-

— Kurios tautos dramaturgi
ja ir dramaturgai šiandien yra 
labiausiai verti dėmesio? Kurie 
vardai ir dėl ko čia būtų minėti
ni

nasis Lopez ir modernusis Lor- 
?a, norvegams Ibsenas ir šve
dams Strinbergas tiek pat svar
būs, kiek ir šveicarams jų nau
joji dramaturgijos žvaigždė Fr. 
Duerrenmatt, ir t. t. Visi jie 
gausiai statomi, plačiai komen
tuojami, mokyklose studijuoja
mi, visi jie tebedaro daug įta
kos Vakarų kultūrai. Lygiai 
verti dėmesio ir absurdistai, ku
rių turi kiekviena tauta, nors jų 
žydėjimo dienos jau praeityje.

jos teatras privalėtų subordi- 
nuotis Lietuvių Bendruomenei 
ir veikti jos apygardų ribose. 
LB apygardos turi išeivijos te
atrus organizuoti, globo i ir iš
laikyti panašiai kaip lituanisti
nes mokyklas ar joms tolygias 
institucijas. LB Centro valdybo
je turėtų būti specialus narys 
išeivijos teatro koordinacijos 
reikalams, kaip yra narys spor-

kankamai ir lėšų.
Atvirai kalbant, teatro ir te

atro veiklos nerespektuoja net 
pati PLB vadovybė, dėl šventos 
ramybės neminint pavardžių. 
Pvz. VI Tarybos rinkimų proga 
išskaičiuodami dabartinės Cent
ro valdybos darbus bei nuopel
nus. tarp eilės darbų, niekas 
niekada neužsiminė I Teatro 
festivalio, nors jam suruošti 
darbo buvo įdėta nemažiau, 
kaip kitiems “svarbiems dar
bams”.

Tai viena. Antra, stokojame 
ir įžvalgos į dalyką iš esmės. 
Dar vis negalime įsisąmoninti,

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

— “Kūrybinės versmės” gal 
būt, bet jokiu būdu ne pataika
vimas linksmumo ieškančiai 
publikai. Gyvenimas tiek pat 
tragiškas, kiek ir komiškas. Po
litikų graudenimai tragiška 
žmogaus ateitimi man primena 
katės veiksmą netinkamai aiš
kioje vietoje pasielgus... Visos 
žmogaus, tautų ir žmonijos 
laimės kaip tik ir kyla ne iš 
litikos, bet iš politikavimo, 
yra politikų nesąžiningumo, 
principingumo, pataikavimo 
miantiems juos sindikatams
ba tiesiog savo asmeniškų inte
resų siekimo. Dramaturgai to
kių nuodėmių neturi, nebent gy
ventų diktatūriniame krašte. 
Todėl politikų “filosofija” iš tik
ro tėra “'krokodilų ašaros” ir 
aš jomis netikiu.

Kas kita mąstytojai, kuriuos 
Jūs kažkodėl pastatėt šalia po
litikų. Mąstytojai ir dramatur
gai eina greta ir, sakyčiau, vie
ni antrus papildo ir sustiprina. 
Filosofai, teologai, psichologai, 
ekonomistai etc. kenčia sykiu 
su menininkais, rašytojais ir po
etais. Jie visi bendrai kuria nau-

— Sunku, o gal ir visai ne
įmanoma išskirti tautas, tuo la
biau jų dramaturgus, kurie 
šiandien būtų “labiausiai verti 
dėmesio”. Anglų dramaturgija 
labai turtinga — nuo Šekspyro 
iki šių dienų John Osborne — ir 
labai įtakoja amerikiečius; kas 
naujo statoma Londone, greit 
būna perkeliama ir į New Yor- 
ką. Tačiau, kad anglų drama
turgai būtų labiausiai minėtini 
— abejoju. Amerikoje plačiai 
vaidinami ir E. O’Neill veikalai, 
ir A. Millerio, ir dabartinio vi
suomenės favorito Ed. Albee, 
nors jie nėra panašūs nei for
ma, nei turiniu. Pamcūzams dar 
ir šiandien lygiai verti ir Rati
ne, ir Giraudoux. 'Ispanams so

— Aplamai, kaip žiūrite j te
atro (egzistencijos problemą 
šiandien ir artimoje ateityje? 
Ar nekenkia čia tiesioginiam 
aktoriaus ir žiūrovo kontaktui 
'elevizija ir visa kita techniškoji 
moderniųjų laikų butaforija? 
Gal ir iš .jos kai kas teatrui aug
ti net padeda? Aplamai — ka
da, .Jūsų manymu, buvo drama
turgui geriau: šiandien, Šekspy
ro ar Ibseno laikais?

— Televizija ir kinas nėra 
teatras tradicine šio žodžio 
prasme, nežiūrint, kad “rodo” 
ir kad reikalauja "žiūrovo”. 
Struktūriniu požiūriu televizija 
ir kinas yra technika, kai teat
ras yra kūryba. Kūrybiniu po
žiūriu, televizija ir kinas yra fo
tografija, kai teatras yra me
nas. Kultūriniu požiūriu televi
zija ir kinas yra grynai pramo
ga, kai teatras yra patirtis, iš
gyvenimas. Tiesa, televizija ir 
kinas sumažina teatro lankyto
jų skaičių, bet užtat pakelia te
atro vertę ir kokybę. Daugiau
sia teatro atsisako tie, kurie ne
dalyvauja tautinės kultūros ug
dyme arba neturi jai įtakos — 
pilka minia, darbininkija. Inte
ligentija teatro nepakeis kinu 
ar televizija, nereikia būkštauti. 
Aš manyčiau, kad kinas neken
kia teatrui ir atvirkščiai.

Kada dramaturgui buvo ge
riau — šiandien, Šekspyro ar 
Ibseno laikais? Aišku, kad šian
dien. Kodėl? Todėl, kad aš gy
venu šiandien. Pažindami Šeks
pyro ir Ibseno laikus tik iš kny- 

i gų, negalime jų idealizuoti, tuo 
labiau lyginti su gyvenamojo 
laiko įspūdžiais. Anais laikais 
teatras buvo prieinamas tik 
rinktinei visuomenei, elitui, pri
vilegijuotai klasei, šiandien te
atras atviras visiems, žiūrovai 
daugiau išprusę. Plačios galimy
bės ir palankios darbo sąlygos 
ne vien dramaturgams, bet ir 
aktoriams bei režisieriams. Kar
tu su pastatymine technika, 
kultūrine komunikacija, išaugo 
ir teatro reikšmė, šiandien teat
ras, kaip niekada anksčiau, yra 
svarbiausia kiekvienos tautos 
kultūrinė institucija. Ir ten
dencija teatrui stiprėti ateityje 
aiškiai pastebima.

—Kokių priemonių reikėtų 
griebtis lietuviškojo išeivijos te
atro pulsui palaikyti? Ar užten
ka čia pavienių žmonių, organi
zacijų hei Bendruomenės rodo
mo rūpesčio? Kokie “vaistai” 
čia geriausiai gelbėtų?

— Nėra paslaptis, kad mūsų 
teatro pulsas silpnas, plaka ne
reguliariai ir duoda pagrindo 
baimintis visišku jo sustojimu. 
Bet gi man atrodo, kad pulsas 
stiprėja ir horizontai šviesėja. 
Ir dar daugiau: aušta išeivijos 
teatro renesansas. Girdžiu, Jūs 
klausiate — kuo šis mano opti
mizmas remiasi? Atsakau — 
Lietuvių Bendruomenės organi
zuotumu ir tautinės veiklos su
stiprėjimu.

Mano nuomone, mūsų išeivi -

Rašytojas Anatolijus Kairys

Tamsi komedija ekrane
“Something for Everyone”, 

dabar rodomas Esąuire teatre 
Chicagoje, netinka jokiai popu
liariai kategorijai. Iš kitos pu
sės. tiems, kurie mėgsta malo
niai sugalvotą ir gan senovišką 
komediją apie žudynes, perduo
tą su geroku kiekiu blizgesio ir 
humoro, šis spalvotasis filmas 
bus jiems džiuginančiai pa
trauklus.

Reklamuojant šitą juodą ko
mediją apie godumą bei šykš
tumą ir blogį ir kalbant apie 
porą pagrindinėse rolėse, nesi
gailima skambaus, imponuojan
čiai veikiančio apibūdinimo: 
“Palyginus su šia pora, Mak 
betai buvo tik paprasti žmonės, 
o Bordžijos — maloni italų šei
mą.”

Ne vienam kils klausimas, 
kodėl Broadway scenos sėkmin
gas režisierius Harold Prince 
parinko šį pasakojimą, kad juo 
debiutuotų: kaip filmo režisie
rius. Jis nepasižymi niekuo iš
skirtinu ir neturi komercinės 
karštos prekės žymių. Nors ten
ka pastebėti, kad jame randa
mi pėdsakai pagrindinių elemen
tų iš kitų pasisekusių ir daug 
geriau sukurtų filmų.

Turinys sukasi apie begėdiš
ką jauną niekšą (Michael York). 
Jis pertraukia savo nerūpestin
gus Wanderjahre, kad prisige
rintų prie vokiečių šeimos, lyg 
ežys. įlįsdamas į jų lizdą ir ją 
užkariaudamas. Toji aristokra
tiškoji šeima, kadaise buvusi la-

bai turtinga, dabar nusigyvenu
si ligi vienintelės savo apleistos, 
gražios pilies. Pilies savininkė 
— našlė grafienė (Angelą Lans- 
bury) turi daugiau išdidumo bei 
puikybės, negu didingumo, gy
vendama prisiminimais su savo 
dviem vaikais ir j uos. saugojan
čiu senu vyresniu tarpu.

Pamažu, bet beveik su įsak
mia jėga niekšingasis jaunuolis 
pakyla nuo paprasto tarno ligi 
pilies šeimininko, pakeliui dary
damas nusikaltimą po nusikal
timo. Niekas kelyje į jo siekia
mą karjerą vyruko nesulaiko. 
Netgi įvykdo visą eilę jam nau
dingų žmogžudysčių.

Antroji atrakcija yri York ir 
Lansbury suporavimas. Tai tik
rai dinamitinė kombinacija. Ne
galima aprašyti ar bent prasi
tarti apie York intriguojančius 
manevrus — tuo tik būtų suga
dintas žiūrovui filmo 'stebėji
mas. Tačiau galima paminėti, 
kad jo šaltas, lyg variago, vei
das, ir švelnus, lyg •■Aksomas, 
(primenąs James Mason) bal
sas yra taip pritaikyti' šiai ro
lei. kad jis yra čia nepamaino
mas. '

•am
O jau Landsbury, tos vetera

nės, sukurto grafienės tipo nie
kas negalėtų geriau atvaizduoti. 
Nors kartkartėmis ji ir pameta 
vokišką akcentą, bet aplamai 
jos atvaizduotas nemoralios, pui 
kuolės aristokratės charakteris 
išvežtas ligi galo ir vienodai 
tamsus. Tik suaugusiems.

> ■ " ■■■■ --- r—“--- JlIjiĮlJ.'-----------

to reikalams, socialiniams rei
kalams, oarganizaciniams reika
lams etc. Jei kuri apygarda ne
pajėgtų išlaikyti savo teatro, 
tai lėšas parūpintų LB Centro 
valdyba iš jai artimų fondų. Tu
rėtų būti bent kiek apmokami 
dramaturgai, režisieriai, akto
riai, dekoratoriai tuo pačiu ly
giu. kaip yra apmokami kom
pozitoriai, dirigentai, solistai ir 
net akompaniatoriai! Kultūros 
ar meno nesukursime centais ar 
ubagavimu. Supraskime šią ak- 
siominę tiesą!

Be lėšų trūkumo, trūksta 
mums ir bendro supratimo — 
kas yra teatras ir kokia jo pa
skirtis išeivijoje. Mūsų kultū
ros istorijoje teatras jau seniai 
nustumtas į kampininko vietą, 
j antrąjį veiklos planą. Nepri
klausomybės laikais kaimuose 
ir miesteliuose būdavo įprasta 
rengti “vakarėlius su vaidini
mu”, kas dažnai sutrumpintai 
būdavo vadinama tik “vakarė
lis”. Tas “vakarėlis” ir liko žmo
nių sąmonėje.iki dabar — pasi
linksminimas, paįvairinimas, bet 
jokiu būdu ne rimtas kultūrinis 
darbas.

kad išeivijos teatras priklauso 
išeivijai tiesiogine šio žodžio 
prasme. To nesuprasdami arba 
nenorėdami suprasti, mes stab
dome jo augimą bei stiprėjimą, 
nekreipdami dėmesio į jo nega
lavimus, o kartais ir sužeidžia
me, per žiauriai elgdamiesi. Pa
vyzdys. Kuri nors organizacija 
sukviečia buvusius Kauno, Vil
niaus, Klaipėdos, Šiaulių ir kt. 
miestų teatrų aktorius — profe
sionalus ir parengia puikų spek
taklį. Tada šaukiama, rašoma, 
džiūgaujama etc. ir visa tai va-

dinama išeivijos teatru. Toks el
gesys primena Štrausą, pavo
jaus metu kišantį galvą į smė
lį. Tiesa, tai gali būti pasididžia
vimo vertas kultūrinis įvykis, 
bet jokiu būdu ne išeivijos teat
ras. Išeivijos teatras yra išeivi
jos produktas, ne kitaip. Pvz. 
Chicagos Jaunimo teatras, Los 
Angeles Dramos sambūris, Det
roito, Clevelando, Hamiltono 
jaunimo teatrai yra išeivijos te
atrai. Jie susidarė išeivijos są
lygose iš jau tremtyje gimusių 
ir išaugusių žmonių, ir tik jie 
išeivijos teatrą reprezentuoja. 
I Teatro Festivalyje iš 6 daly
vavusių teatrų keturi buvo jau
nimo, atitinką čia aprėžiamai 
išeivijos teatro definicijai. Jei 
buvo kritikų priekaištaujama, 
kad I Teatro festivalis pasiro
dė meniškai silpnas, tai ir reiš
kia, kad mūsų išeivijos teatras 
dar meniškai silpnas — nieko 
daugiau, Jei šį faktą atvirai pri-

nažinsime ir j ii reaguosime tin
kamai, tai T Teatro festivalis 
bus atlikęs didelį uždavipi at
vėręs akis vadovaujantiems; as
menims. O “vaistai”, pone Re
daktoriau, labai paprasti, tik 
trijuose receptuose; Daugiau 
darbo! Daugiau pagarbos! Dau
giau pinigų!

Redakcijos pastaba: Esame 
LB vadovybių pasikeitimo išva
karėse. Tikime, kad naujoji LB 
Centro valdyba ir naujasis Kul
tūros fondo pirmininkas at
kreips reikiamą dėmesį ,į čia iš
keltas mintis. Būtų šiaudu, jei 
Chicagos Dramos stadija ir 
Jaunimo teatras, pasikeitus LB 
vadovybei, sustotų veikę kaip 
tik šiame sezone, kuriame šven
čiame profesinio lietuvių teatro 
50 metų jubiliejų. Tai 'būtų iš
krėstas toks pat ironiškas pokš
tas, kaip ir lietuviškosios gim
nazijos uždarymas Kennebunk- 
porte anais švietimo metais.

Mūsų visuomenėje vyrauja 
įsitikinimas, kad kompozitorius 
yra daugiau negu dramaturgas, 
dirigentas daugiau negu režisie
rius, solistas kažkas daugiau 
negu aktorius ir t. t. Todėl mes 
ir turime solistų ir solisčių per
teklių, o aktorių nepaprastą sto 
ką. Dainos meno atstovai gerai 
apmokami, dažnai kviečiami iš 
miesto į miestą pasirodyti, išpil
dyti programą, o kas ir kada 
pakvietė aktorių pasirodyti ki
to teatro scenoje? Ar pakvietė 
kas Chicagos Jaunimo teatro 
narį vaidinti svečio teisėmis Los 
Angeles Jaunimo teatre ir at
virkščiai? O ar tai nebūtų at
rakcija, kartu ir respektas ak
toriaus talentui ? Stokojama 
bendravimo, nes nėra teatrui 
pagarbos, pasitikėjimo, nėra pa
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MARCELINAS ŠIKŠNYS
Su mūsų gmnazijos direktorium amžinai atsisveikinant

Kai pernai, 1969 m. pavasarį, 
būvį Marcelino šikšnio auklėti
niai Vilniuje išsitarė ruošią jo 
95 metų amžiaus sukakties pro
ga pagerbimo vakarą, direkto-

nystėje poetas, tautinio atgimi- 
no laikotarpiu lietuvių spaudos 

'bendradarbis, vėliau dramatur
gas, senatvėje — rusų ir lenkų 
literatūrų vertėjas, o per visą

davo kurį nors iš gabesnių rei
kiamos srities studentų ir pa
prasčiausiai pareikšdavo. “Tams 
ta nuo rudens ateisi pas mus

mokyti’’. Tad ir ateidavo kar
tais tik įpusėję studijas buvę jo 
mokiniai, ir vėl pasijusdavo tos 
pačios šeimos — gimnazijos na
riais, tik jau dabar nebe moki
niais, o lygiateisiais jaunesniais 
kolegomis.

Šalia tų mielų, giedrių prisimi
nimų negalima užmiršti ir var
go, rūpesčių, kuriuos nešė ant 

! savo pečių ilgametis gimnazijos Į mas bene paskutinį kartą savo 
į direktorius, besistengdamas iš- autobiografiją 1967 m. “Tarybų

traukti iš skurdžios karo ir oku
pacijų nualintos Vilniaus krašto 
buities mažus lietuviukus, besi
rūpindamas, kaip jiems padėti 

I išsimokslinti, išaugti sąmonin
gais lietuviais bei kaip išlaikyti 
lietuvišką gimnaziją, kaip atsi
laikyti prieš lenkiškos okupaci
jos represijas.

Kuklusis direktorius, rašyda-

rius sunerimo ir atsikalbinėjo, 
įtikinėdamas, kad kokia čia esą 
sukaktis, ot, kai sulauksiąs 100 
metų, tai kas kita!

Prieš daugelį metų pasitrau
kęs iš aktyvaus visuomeninio 
gyvenimo, buvęs Vilniaus Vy
tauto Didžiojo gimnazijos direk
torius ramiai leido savo senat
vės dienas Vilniaus priemiesty
je, ŽVėryne, kukliame namelyje, 
užgožtame alyvų ir vaismedžių, 
skenstančiame gėlėse, savo dūk 
ros ir jos šeimos rūpestingoje 
globoje.

Vis dėlto pagerbimas buvo su
rengtas: 1969 m. gegužės mėn. 
3 d.; dviejose didelės svetainės 
salėse keli šimtai buvusių M. 
šikšnio auklėtinių su šeimomis, 
keli buvę kolegas mokytojai ir 
keliolika Lietuvos, kultūmnkų 
kėlė tostus už sukaktuvininko 
sveikatą, sveikino jį žodžiu, ei« 
lėraščiais, dainą, perjuosė pui
kia tautiška juosta, apdovanojo 
gėlėmis. Dalyvavo ne tik vilnie
čiai, Bet ir atvykę iš kitų mies
tų, laimingu sutapimu — net iš 
tolimųjų kraštų. Atskrido svei
kinimo telegramos iš negalėju
sių pagerbime dalyvauti, iš Len
kijos, iš Amerikos. Buvo miela, 
bet ir graudu: kadaise lieknas, 
tiesus, greitas, žvalus direkto
rius, po daugelio metų atrodė 
smulkutis, trapus, nedrąsus, su- 
s’iaudinęs. gal net ne visus jam 
skirtus žodžius pajėgęs 'širsti- 
ir suprasti.'Pabuvojęs kelias va
landas, trumpai padėkojo ir ar
timųjų lydimas išvyko poilsio 
savo iramion pastogėn. Buvę jo 
auklėtiniai -m- dabar sensterėję, 
kiti ir visai pražilę, vieni dau
giau, kiti mažiau gyvenime pa
siekę, tėvai, ar jau net močiu
tės ir seneliai, — linksmai bend
ravo iki išnaktų, dalindamiesi 
jaunystės dienų mielais prisi- 
minimais.

Jei viešumoje senelis direkto
rius nesijautė jaukiai, tai savo 
namuose mėgo svečius, mielai 
pasakodavo jiems savo atsimi
nimus, domėjosi visais savo bu
vusiais mokiniais, teiraudavosi 
apie'jų likimą, apie tuos, kurie 
pasklido po platųjį pasaulį, dis
kutavo įvairiausiais aktualiais 
klausimais, stebino savo puikia 
atmintimi ir atrodė pakanka
mai sveikas, guvus ir gyvastin
gas. Tad tikrai galima buvo tb 
kėtis, kad jis sulauks ir 100 m? 
tų. Deja, prieš mėnesį telegra
ma atnešė netikėtą, liūdną ži
nią: šių metų rugpiūčio 15 d. 
mūsų direktorius, trumpai te- 
sirgęs, numirė. Prieš mirti pra
šęs, kąd jį palaidotų Rasų ka
puose, šalia žmonos. Velionis 
buvo pašarvotas rašytojų na
muose, lietuvių visuomenė gau
siai lankydama atidavė jam pas 
kutinę pagarbą, buvo pasakytos 
atsišvėikinimo kalbos. Rugpiū
čio 18 d. jis buvo nulydėtas į 
amžino poilsio vietą — Vilniaus 
Rasų kapus.

Enciklopedinės žinios apie M. 
šikšnį lakoniškos, jose toli gra
žu nesutelpa jo šakota asmeny
bė Ir įvairiopa veikla. Gimė 1874 
m. gegužės mėn. 2 d. Šiaulėnų 
valsčiuje, Šiaulių aps., ūkininkų 
šeimoje. 1893 m. pabaigė Siau
bų gimnaziją, 1897 m. Maskvos 
universiteto fizikos - matemati
kos fakultetą. Mokytojavo Ry
goje, Voroneže ir nuo 1918 m. 
Vilniaus lietuvių gimnazijoje. 
Čia nuo 1922 m- iki Vilniaus su
grįžimo Lietuvai buvo gimnazi
jos direktoriumi. Paskyrus gim
nazijai kitą direktorių, M. šikš
nys tą nelemtą ir neužsitarnau
tą staigmeną skaudžiai pergy
veno ir pasitraukė pensijon.

M. šikšnys iš profesijos buvo 
matematikas, pedagogas, jau-

gyvenimą —: visuomenininkas, 
publicistas, lietuvybės puoselėto 
jas. Nuo studentavimo laikų ak
tyviai dalyvavo įvairiose lietu
viškose organizacijose. Buvo il
gametis Lietuvių mokslo dr-jos 
narys, 1930—32 m. jos pirmi
ninkas.

M. šikšnio tiesioginių - betar
piškų mokinių priskaičiuotume 
gal tūkstantį, kitą, bet netiesio
giniu būdu matematikos iš jo 
mokėsi dešimtys tūkstančių, nes 
iis buvo net astuonių matemati
kos vadovėlių autorius, o tais 
vadovėbais naudojosi ne tik len
kų okupuotas Vilniaus kraštas, 
bet ir visos Lietuvos mokyklos 
iki pat nepriklausomybės nete
kimo, o gal ir ilgiau.

Tai retas ir nebe pirmas at
vejis mūsų, kultūros i istorijoje, 
kad matematiko-''protas taip 
sklandžiai derintųsi su poeto ra
šytojo širdimi. Kaip vyskupas 
A. Baranauskas, taip ir M. šikš
nys šalia matematinių proble
mų sprendimo puoselėjo poezi
ją. Jei jo negausi poezija ir ne
prilygsta vysk. A. Baranausko 
“Anykščių Šilebui”, tai vienas 
kitas eilėraštis vis dėlto buvo 
plačiai žinomas, jaunimo mė
giamas, dažnai dainuojamas ir l 
turi išliekamą vertę, kaip pa
vyzdžiui: “Pasakyk, mano myli
mas krašte’’ ("Varpas“ 1895 
m.),’ ypač imant dėmesin tą lai
kotarpį. kuriame jie buvo su
kurti. ' t

M. šikšnys yra taipgi vienas 
iš pirmųjų mūsų dramaturgų, 
parašęs keletą'pjesių, dramų, 
tragedijų; kurtos su pasisekimu 
buv© vaidinamos Rygoje, Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose, Petra
pilyje, Voroneže. Vienoje jų 
“Meilę suardyti — tai nuodėmę 
pagimdyti“ teko net pačiam au
toriui vaidinti! Iš jo sceninių 
veikalų plačiausiai žinoma 5 
veiksmų istorinė tragedija “Pi
lėnų kunigaikštis”, daug kartų 
vaidinta ir jautriai žiūrovų iš
gyventa. Lenkų okupuotame 
Vilniuje neužmirštama šventė 
būdavo Sekminės, kada tūks
tantinė margaspalvė lietuvių 
minia suplaukdavo iš Švenčio
nių, Dūkšto, Dieveniškių, Ger
vėčių ir kitų vietovių Vilniaus 
Kalvarijų lankyti, o vakare su
gužėdavo gimnazijos ar Vilniaus 
■niestjo salėn M. šikšnio - šiau- 
’ėriiŠkio “Pilėnų Ttunigaikščio” 
uasižiūrėti, karžygiška Lietuvos 
praeitimi pagyventi. Jo išliku
sios dramos ir poezija išleistos 
1957 m. Vilniuje viename rinki
nyje: M. šikšnio - šiaulėniškio 
Rinktinė”. Direktoriaus šikšnio 
“silpnybės” menui dėka Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimna
zija galėjo didžiuotis, turėdama 
ir savo pučiamųjų instrumentų 
orkestrą, ir styginį kvartetą, ir 
scenos mėgėjų būrelį, ir litera- 
tų sekciją.

M. šikšnys buvo gabus pe
dagogas. Kaip matematikos mo
kytojas jis reiklus, griežtas, bet 
teisingas. Mokiniai, neturėję 
matematiškos gyslelės ar apsilei 
dę moksle, prisibijodavo jo ne 
tiek dėl blogo pažymio, kiek dėl 
jo taiklaus, aštraus pabarimo, 
kartais su ironiško sąmojaus 
priemaiša. Nereikėjo jam daug 
pastangų mokinių drausmei iš
laikyti. Mokiniai jį ne tik gerbė, 
jo klausė, bet ir mylėjo. Net 
lenkai mokytojai, priverstinai 
įbrukti lietuvių gimnazijon len
kų kalbos, istorijos mokyti, ne
trukus pasidarydavo lietuvių 
draugais ir tai pirmiausia tak
tiško direktoriaus dėka.

Kai vyresnieji mokytojai dėl 
senatvės, ligos ar kitų priežas
čių traukdavosi iž gimnazijos, 
direktorius pavasarį pasikvies-

Viln.aus Vytauto Didžiojo g.mnaz jos abitur entai su dr. Jonu Basjnavičium ir mokytojais 1924 melais. Vi
duryje gimnazijos direktorius Marcelinas Šikšnys.

Lietuvos rašytojų” leidinyje, 
sutalpino ją nepilnuose dviejuo
se puslapiuose, baigdamas žo
džiais: “Feci quod potui, faciant 
meilora potentes”. Mes gi žino
me, kad jis savo gyvenimo už
davinį pilnai atliko ir, pagerb
dami savo mylimą direktorių, 
tokių pačių, kaip ir jis, jausmų 
vedami, tas pačias viltis puose
lėdami, baigsime šį prisiminimų 
pluoštą jo paties —. šiaulėniš
kio — eilėraščio posmu:

“Laimė! Laisvė! Tie brangūs 
žodeliai!

Kada šviesite mūsų žmonėms ? 
Kada mūsų artojai — broleliai 
Nebetarnaus jau dievams 

svetimiems,”
G. R.

• Lietuvoje išleista V. Zabors- 
kaitės knyga “Maironis” taip grei
tai gyventoj'ų išgraibstyta, kad j'i 
'au spėjo virsti bibliografine re

tenybe. Ta sėkme susidomėjęs, Br. 
Genzelis, filosofijos mokslų kandi
datas, straipsnyje “Studija apie 
Maironį” (“Komj. Tiesa”, rugp. 
13) pripažino, kad Maironiu šių 
dienų Lietuvoje visi domisi, kad 
Zaborskaitė apie poetą ir kunigą 
pasakiusi viską, ką tik galima pa
sakyti. Beje, Genzelis, vertinda
mas Maironį, iškėlė, jo nuomone, 
be galo “svarbų” režimo atžvil
giu, teiginį — esą, Maironis at
stovavęs nacionalinį judėjimą, o 
ne... nacionalistinį ir jis, aišku, 
mylėjęs savo kraštą ir jo žmones.

Plačiau nevertinant Genzelio 
išvedžiojimų, vis dėlto verta at
kreipti dėmesį į jo vieną teiginį — 
Maironio pažiūrą į rusus pavergė
jus. Tai tinka ir šių dienų Lietu
vai, ir gyventojai, aišku, tiems žo
džiams pritars visa širdimi. Tai
gi, skaitome, “jis suprato, kad 
viena tauta (jei ji — ne pavergė
ja) praturtina savo kultūra kitas 
tautas”. (Elta)

Kas tik turi cjerą skonį,
Viską perką pas iueponį*

lETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
J L1EPON18

F įį R N I TURE C E N T t R, INC.
Marųuene Pk., 6211 So. VVestern PR 8-58J0

I Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nu<
ti iki t) vai vakaro Sekmadieniais uždaryta

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

FREE 8-PC. SNACK SĖT
...from the Accessibles

Šitas gražus Anchor Hocking užkandžiams indų komplektas gali būti jūsų visai ne
mokamai. Kad gautumėt šią dovaną nemokamai, turite tik atidaryti naują sąskaitą su 
$500.00 ar daugiau, arba tokią sumą pridėti prie savo dabartinės sąskaitos. Tik viena 
tokia dovana šeimai; pasiūlymas baigsis spalio 15 d.; dovanos nesiunčiamos paštu.

St. Anthony didžiuojasi savo patenkintų taupytojų ir skolintojų šeima. Nuo 1922 m. 
Jūs padėjot mums išaugti į stiprią, parankią ir saugią — “Strong, Accessible and Safe” 
finansinę įstaigą. Jūs esate “Geresnėse rankose” pas St. Anthony Savings. Palyginkite 
mūsų finansinę apyskaitą ir pamatysite... Atvykite dar šiandien, įsijunkite j mūsų 
šeimą. Mūsų tarpe būsite branginamas draugas, ne vien tik numeris.

1447 South 49th Court

Cicero, Illinois 60650 
656-6330 JOSEPH F, GRIBAUSKAS, EXĖC, SEC’f

Ktembar Matai Savloų* «bd Uaft liuorana CoffioretlMS, Washlnįtort, D.Cį,

-fotą ------- -
T VrįAZEi-'s

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus,
* Portretūra .
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237

Savinas limured u> (20.000 
lligiiesl roM-rvet-

H 1 G H R A T E S
p H 1 <1 Q u h r 11 e r • »

5%

PASSBOOK*

5'/2%
si ooo minimom

WI>TMI<NT KOMIS

o *

(5,000 minimum
t V HA lt OEKTIFIOATI

5 * %
91,000 minimum

i V KAK CMITiriCATIri.A>
Mp7

gKIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATIOH
1071 Archer Aveliui Chicako. Illinois 60632

ri
Jin
i -

J.I.B. VAISTAI išgydo: pleiskanas, sustabdo plaukų slin
kimą ir ataugina plaukus. Grąžina plaukams natūralią 
spalvą. Moterims ir vyrams. 8 uncijų buteliuko užtenka 
16 savaičių. Siųskite užsakymus su $6.00 money orderiu:

J. & J. PHARMACY, 2557 West 69th Street,
CHICAGO, ILLINOIS 60629

1970 Plymouth-Duster

Kaina nuo $2,1 72.00
5 metų arba 50,000 mylių garantija. 25 mylias su vienu galionu

G T X — KURY — DUSTER

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515
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STASYS BARZDUKAS
Pagaliau ir trečiasis klausimas, 

susilaukęs JAV ir Kanados lietu
vių mokytojų pokalbių dėmesio 
studijų 'avaitėj Dainavoj — kaip 
rašyti: Chicaga ar Čikaga? Tad 

■ kelios mintys ir šiuo klausimu.

• Balys Sruoga, RADVILAl tais viršeliais egzempliorius tiek 
PERKŪNAS. Antroji laida. Iš- I savo pabaiga, tiek pradžia atrodo 
leido knygų leidykla Terra Chi
cagoje 1970 m. Viršelį ir titulinį 
puslapį piešė A. Kurauskas. Spau
dė Morkūno spaustuvė. Leidinys 
didelio formato, 132 psl., kaina 
4.00 dol., gaunama “Drauge”.

“Radvila Perkūnas” yra ketu
rių veiksmų drama —libretas o- 
perai. Muziką jai parašė Jurgis 
Kamavičius, ir operos premjera 
įvyko 1937 metais vasario 15 d. 
Kaune. Pastatymas susilaukė pa
sisekimo, ypač puikias dekoraci
jas operai buvo sukūręs M. Do- 
bužinskis. Ši Balio Sruogos dra
ma atskira laida, tik labai nedi-

B.-\1.YS SRUOGA

RAIA Il .\
PERKŪNAS

labai atkištinis, beveik dar iš lai
kų prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Visas tas išorinis knygelės skur
dumas labai kontrastuoja su pui
kiu Vaičiulaičio stiliumi, su jo 
žodžio išieškojimu, su spalvingu 
žmonių ir gamtos pavaizdavimu 
smulkiausiose detalėse. Vis dėlto, 
šitokias mūsų rašytojų kny
gas leidžiant, leidyklos turėtų 
stengtis taip toli neatsilikti nuo 
šių dienų spaudos technikos, o 
“Mūsų mažosios sesers” atveju 
būtų buvę ne pro šalį ją geram 
dailininkui ir pailiustruoti.

Vaičiulaitis čia minimoj kny
goj vaizduoja mažos mergaitės 
paprastus, bet meistriškai rašy
tojo pavaizduotus, kasdieniškuo
sius nuotykus dar pastarojo karo 
nesukrėstame lietuviškame kai
me. Vyresniesiems skaitytojams 
tai bus malonus grįžimas, o jau
nesniesiems — naujas atradimas.

Garsinė tikrinių svetimybių 
rašyba

Garsinė rašyba remiasi princi
pu, kad raidėmis užrašomi rea
liai tariami garsai. Šitaip visų pir
ma mes rašom nuo seno mūsų 

įkalboj eilę prigijusių tikrinių sve
timybių: Karaliaučius, Berlynas, 
j Ryga, Varšuva, Krokuva, Pary
žius, Prancūzija, Vokietija, Kry
mas, Amerika ir kt. Šitoks šių žo
džių tarimas bei rašymas jau yra 
tiek prigijęs, kad niekam nekelia 
jokių abejonių.

Tikrinių svetimybių rašymas 
iš originalo

Kitas svetimybes mes linkstam 
rašyti iš originalo, būtent parai
džiui taip, kaip jos rašomos jų 
tautoje arba valstybėje pvz.: Pra
ha, Los Angeles, Buenos Aires, 
Rio de Janeiro ir kt. Kur galima, 
mes taip pat pridedant ir savo 
kalbos galūnę, pvz.: Hamburgas, 
Leningradas, Peipingas, Saigonas, 
Hong Kongas ir kt.

Abrakadabros mūsų rašyboje
Viduramžių lotynų kalba turi 

žodį abracadabra, reiškiantį be
prasmę sąvoką, kuriai yra pris
kiriama magiška galia. Tokios 
sąvokos būdavo įrašomos amule
tuose, prietaringų žmonių nešio

tfrra

Balio Sruogos “Radvilos Perkūno’’ 
viršelis, pieštas A, Kurausko.

dėlių tiražu buvo išleista Kaune 
1935 m. Todėl, dabar čia išei
vijoje pakartota, daugeliui bus 
tikra literatūrinė naujiena.

tas, ir pagaliau patys savęs nepa- 
žinsim.

Tad kaip:
Chicaga ar Čikaga?

Nevv Yorkas ar Niujorkas? Wa- 
Ishingtonas ar Vašingtonas? Mei- 
| liet ar Meje? Baudouinas de 
Courtenay ar Boduenas de Kur- 
tenė? Gonoud ar Gunas? Pucci- 
nis ar Pučinis? Nevv Jersey 

' ar Niūdžersei?
Kraštutinybių atsisakykim, tad 

nerašytam nei Gunas, nei Puči
nis, nei Niūdžersei. Kas' nori, Pa
ryžiaus ar Varšuvos pavyzdžiu 
gali rašyti ir Čikaga ar Niujorkas. 
Bet leiskime taip pat rašyti Chi
caga ir Nevv Yorkas (su lietuviš
komis galūnėmis. Gyvenant sve
timame krašte ir nuolat susidu
riant su rašymu Chicago ar Nevv 
Nevv York, dvejopas rašymas 
daugeliui būtų tam tikra sunke
nybė, ar jos reikia? Rečiau var-

tojamus vardus turim rašyti ori
ginalo rašyba, pagal reikalą pa
aiškindami ir jų tarimą. Apskri
tai, nepasidarytam iš tikrinių var
dų rašybos savo kalboj abraka
dabros.

IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIMIIIU
PARDUODAMI

18 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida

Galima pirkti dalimis ir i įmokėtinai
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421
.ulilMIlIliMlllillllllllllHIIIMIIIIIIM^^kreiptai, netaisyklingai. Reikėjo 

gelbėti ne tik vyrų choro, bet ir 
kultūrinį respublikos inteligentų 
prestižą. Tai ne vienintelis nema 
lonus atsitikimas dėl fonetinės už- Į 
sieniečių pavardžių rašybos. Mo
kyti žmonės nebemoka parašyti 
įžymiųjų Europos žmonių pavar
džių” (Akiračiai, 1968 rugsėjo 2 
nr.).

Svarbiau teisingai rašyti, 
ne tarti

Bet ne J. Jurginis, ne lietuviai 
tvarko rašybos reikalus dabarti
nėj ok. Lietuvoj, tad viskas ten 
ir toliau tvarkoma taip kaip lie
pia “didysis brolis”, t.y. Maskvos 
partiniai biurokratai. Jei lem
tų Jurginis, su juo susikalbėtume, 
nes jo siūlymai gali būti priimti 
ir svetur atsidūrusiems lietuviams: 
1. norėdami rašybinių nesusipra
timų išvengti, kultūros ir mokslo 
darbuotojai laikosi ortografinio 
tikrinių vardų rašymo: visos tau
tos, vartojančios lotynišką raidy
ną, tikrinius vardus, jeigu netu
ri savo išimtinio pavadinimo, pa
našaus į mūsų Karaliaučių, Gar
diną ar Paryžių, rašo paraidžiui 
taip, kaip toje tautoje arba vals
tybėje rašoma, o ne tariama; 2. 
tokio rašymo ypačiai reikalauja 
bibliografija, geografija, teisė; 3. 
nenorėkime, kad mūsų vardus 
pagal savo tarimą rašytų kitos 
tautos, nes juos skirtingai rašys 
prancūzas, anglas, ispanas ir ita-

► . ‘ ♦-nefe.
WAGNER & SONS

Typewriters — Adding: Machines — 
Checkw uiters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 rn. patikimas patarnavimas 
NAUJOJE VIETOJE 

5610 S. Pulaski Rd.. Tel. 581-IHI

NAMy TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

Nuo
Į 1 9 1 4 Metų
. Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų . 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

’t

PTank Zogas, Prasidėt*

SAVINGS

5%
Ali accounts com- 
Passbook Savings 
pounded daily — 

paid ųuarterly.

ANO LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUI 
CHICAGO, ILLINOIS tOS» 

PHONEt 254-4470

2 Years Savings 
Certificates

(Minimum $5,000)

WARREN IIEATING OOŠfPANl ,
24 vai. degrintuvų ir alyvos prista- | 

tymo patarnavimas. Išvalymas už į 
specialias rudens kainas.

Nemokami apskaičiavimai krosnių 
ir boilerių įtaisymui.
Al. VVojnarovvski, Prop„ 4056 W. 
26111 St.. Chicago, III. I’li. 762-8420 

or 762-«621 CRANE SAVINGS

• Vytautas Alantas, NEMU
NAS TEKA PER ATLANTA. 
Novelės. Išleido Nidos knygų kl. 
Londone (Anglijoj) 1970 m. Vir
šelį piešė dail. J. Paukštienė. 
Knyga 263 psl., kaina minkštais - - * 
viršeliais 3.00 dol., kietais — 3.50 Jan]uose _ap^saug?1’ n“° 
dol., gaunama “Drauge”.

Leidinyje atspausdinta pen- prasmybę, sudarytą iš nesupran- 
kios Alanto novelės: “Viskas gale- tarnų žodžių kratinio. Tokiomis 
jo ir kitaip susiklostyti”, “Nemu-1 abrakadabromis sovietinėje ok. 
nas teka per Atlantą”, “Ūgly 
Lithuanian”, “Renasansas Že- ’ 
maitijoje” ir “Viešpats ieško 
Viešpaties”. Jeigu mūsuose net' 
ligi šiol dar labai gyvi priekaiš-j 
tai, jog lietuvių literatūra vis ne-1 
gali išsimušti (net išeivijojel) iš jr jje vardai: Gunas, Ponkielis ar 
lietuviškojo kaimo ir kaimiečio jeteboija? Pasirodo, kad šitaip

ok. Lietuvoje dabar reikia rašy
ti komp. Ch. Gounod bei G. Pon 
chielli pavardes ir švedų Gete- 
burgo vietovardį. O kai ok. Lie
tuvos dailininkai prieš keletą me 

i tų Paryžiuj rengė savo darbų pa
rodą, tai nusivežtuose kataloguo
se mūsiškis Švažas buvęs pavers
tas Chvaju. Arba kokiai nors fla
mandiškai Verschraheno pavar
dei buvo pritaikytas vokiškas ta
rimas, ir iš jos pasidarė Feršrege- 

!nas, pats savęs jau nebepažįstąs, 
j Todėl dėl tokios garsinės rašy
bos pasigirsta jau nepasitenkini
mo balsų ir pačioj ok. Lietuvoj, 
darančioj visa, ką “didysis brolis” 
liepia, ir J. Jurginis “Literatūros 

lir meno” 1968 liepos 13 n-ry ši- 
itaip rašė: “Nors ir nedėkinga, 

Vytauto Alanto naujo novelių rinki- Į bet reikia grįžti prie tikrinių var- 
nio viršelis, pieštas dail. J. Paukš-j Jų rašymo temos, kuria šio laik- 
tienės- | raščio skiltyse rašiau 1965 m.,

‘Varpo’ chorui grįžus iš kelionės 
po Vokietijos demokratinę respūb 
liką. Choras nusivežė spausdintą 
savo koncertų programą lietuvių 
ir vokiečių kalbomis. Tą progra
mą teko uždrausti dalyti publikai, 
nes beveik visų Vakarų Europos, 
jų tarpe ir vokiečių, kompozito
rių pavardės buvo parašytos iš-

Dramoje — librete vaizduoja
ma 17 - 18 amžiaus sąvartoje 
vykusi kova tarp dviejų įtakingų 
Lietuvos didžiūnų giminių — 
tarp Radvilų ir Katkų. Dramoje 
Sruoga daug kur įterpia savo su
kurtų religinių giesmių ir šiaip 
be galo lyriškų posmų.

Vienas labai būdingas dalykas. 
B. Sruogai pokario metais (1947) 
Vilniuje mirus, visų jo raštų Lie
tuvoje 1957 m. buvo išleista 6 
tomai. Tačiau juose “Radvilos 
Perkūno” nėra. Okupantui, ma
tyt, nepatiko, kad dramoje vaiz
duojami Lietuvos didžiūnai mas
kolių adresu švaistosi toli gražu 
ne rusus giriančiomis frazėmis, 
gi pačia šviesiausia asmenybe 
dramoje pavaizduotas yra ne kas 
kitas, o Žemaičių vyskupas Mer
kelis Giedraitis. Okupanto cenzo
riai šito skaitytojui parodyti ne
drįso. Tad ir gerai, kad Terra 
“Radvilą Perkūną” dabar išleido 
Chicagoje; visi jį čia galime leng-1 vo problemomis yra tik pilkosios 
vai įsigyti, perskaityti ir turėti sa
vo knygų lentynose.

šų kerų ir kt. nelaimių. Šiandien 
abrakadabros žodžiu vadinam be-

Lietuvos spaudoj šiandien yra vir 
tusios kai kurios svetimybės, at
siradusios iš pertempto garsinio 
principo vartojimo pagal ten pri
mestus rusiškus pavyzdžius. Ats
pėkit, kad gudrūs, ką žymi kad

aplinkos, kad ta literatūra net 
čia Amerikoje savo turiniu ir ša

• A. Vaičiulaitis, MŪSŲ MA
ŽOJI SESUO. Išleido Nidos kny
gų klubas Anglijoje (Londone) 
1970 nu Knyga 104 psl.', kaina 
minkštais viršeliais 2.50 dol., kie
tais 3.00 dol., gaunama “Drau
ge”-

Pirmoji šios knygos laida 
sirodė 1936 metais Kaune, 
vaičiulaitiško stiliaus ir jo 
mėgto suvalkietiško kaimo 
linkos šedevriukas. Pirmoji kny
gos laida jau daug kieno buvo 
primiršta, čia niekur negauna
ma, o dar skaitančiam jaunimui 
“Mūsų mažoji sesuo” lig šiol bu
vo ir visai nepažįstama. Todėl 
gerai padarė Nidos leidykla, kad 
mums dabar padovanojo antrą
ją jos laidą. Tik ji galėjo pačią 
knygą gražiau apipavidalinti. 
Dabar rankoje turimas minkš-

liaudies literatūra, tai pastaroji 
Vytauto Alanto knyga tą prie
kaištą turėtų akivaizdžiai su-

Nidos Anglijoj išleistoji A. Vaičiu
laičio knyga.

griauti. Alanto novelėse veikėjų 
su juodomis panagėmis nė ne
ieškok: visi, čia kunigaikščiai, 
bajorai, rašytojai, inžinieriai, stu
dentai arba jau bent rezidenci
niai čionykščiai prasigyvenėliai. 
Ar šitas gana miesčioniškas 
psiaudointeligentiškumas kilste- 
lėja čia ir mūsų literatūrą, tai 
jau kitas klausimas. Alanto no
velių šlifuotieji veikėjai gyvena 
vieni prieškarinėje Lietuvoje, ki
ti jau čia Amerikoje, o dar kiti 
net mindauginiuos laikuos. Skai
tytojui perbėgti šios knygos pus
lapius bus gana įdomu, tegu ir 
neširyžtant jos vertės sverti pa
čiais sunkiaisiais literatūriniais 
svarsčiais.

APMOKĖTA 
nieko nemoka.

$35.50

n t e m s

SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 
Specialiai 
š v e

PILNAI
Gavėjas

FESTIVAL
4% sv. kvietinių miltų, 2Vt 
sv. ryžių, 2% sv. cukraus, 
1 sv. marmalado, 1 sv. ma
karonų, 1 gabalas šokolado,
1 maišelis vaisinių saldainių, 
% sv. Salami, 1 sv. maišytų 
vaisių, 100 g. Nescafe, 2 
maišeliai pudingo miltelių,
2 l/i sv. avižinių dribsnių, 
2% sv. manų kruopų.
10 SKARELIU $46.80
5 vilnonės skarelės su dide
lėm ar mažom gėlėm arba 
turkiškais raštais ir 5 šilki
nės skarelės, visų spalvų. 
Siunčiant oro paštu pridekite 
dar $8.50.
VTRTINGIAUSIA DOVANA, 
KURIĄ GALITE SIŲSTI SA
VO GIMINĖMS
DIRBTINO KAILIO PALTAI 
Fantastiška vertybė — Di
džiausias pasirinkimas Minko 
išdirbimo (paprasti ar dry
žuoti), ‘ persiškų kailių ar 
“Mouton”.
PILNA KAINA TIK $99.09 
COMBINATION SPECIAL —

$126.00
3 jardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 100% vil
nos, 3 jardai medžiagos mo
teriškam žieminiam paltui, 
100% vilnos, 3% jardo me
džiagos vyriškai eilutei, 100% 
vilnos, 3 jardai medžiagos 
žieminei moteriškai suknelei, 
100% vilnos, 2 paklodės (dvi
gubo dydžio), 2 užvalkalai 
pagalvėms, 6 turkiški rankš
luosčiai.
Daug kitų daiktų specialiai 
šventėms.

Reikalaukite mūsų nemo
kamo katalogo.

UŽSAKYKITE DABAR 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
New York, N. Y. 10010

REIKALAUKITE MŪSŲ NE
MOKAMO NAUJO KATALO
GO.

PETE’S AUTO REPAP 
Taisoma — Motorai, automatingu 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-un. Ir kiti 
pataisymai. PETRAS PIŠNYS. sav. 
6211—15 S. Damen Avė. Tel. 737- 
1088.

MARQUE1TE PROTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

J Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa-

rOSFVlLT PICTURE
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išplaustyti paveikslų 
rėmai—pi itaikintni paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258 - 59

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara nuo 6-jtos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

Pirmadieniais uždaryta

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083
•PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

Mokamas už Vienų Me- Naujas aukštas dlvi-
lų Ccr tiiieatŲ sųskaitas dendas mokamas už

Minimum $5,000.00 investavimo sąskaitas.

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

PIKMAD. Ir KETVIRTAI).......... 9 v. r. iki 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAI)............ 9 v. r. iki 6 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v d — Trečiad. uždaryta.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirink mą 
v.sų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k tų namams reikmenų.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

PAPIGINTA KAINA 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžia, padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.

Ir jaunavedžiams galite'užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra- 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienraštį “Draugą”!

“Draugo” administracija
- ...... .................P



šeštadienis, 1970 m. rugsėjo mėn. 26 d.

Rūdim Carnap

• Rugsėjo 15 d. Kalifornijo- žiūrėjo, bet redagavo Pranas 
je mirė filosofas Rudolfas Car- Čepėnas. K. Ališauskas laiške 
nap, loginio empirizmo srovės sako, kad Čepėnas “šią knygą 
kūrėjas. Einant jo sistema, fi- taisė, papildinėjo, panaudojo 
losofijos uždavinys yra ne kuris daug naujos literatūros, ypač 
kitas, kaip aprašyti, išaiškinti politikos klausimais, tikrino 
ir kritikuoti mokslą ir kalbą. į gausius vietovardžius, o taip

Jis gimė 1891 m., studijavo pat ir aš taisiau, redaktoriaus 
Freiburge, Jenoje ir kitur. Daug nurodymu, atskirus veikalo 
įtakos jo galvosenai turėjo ang- skyrius.” 
lų filosofas B. Russell. Pradžio- i 
je profesoriavo Vienos universi
tete ir ten sutelkė aplink save 
filosofų būrelį, kuris vadinasi 
“Vienos ratelis”. Nuo 1931 m- 
profesoriavo Prahos vokiečių 
universitete. 1935 m. atvyko 
Amerikon ir Chicagos universi
tete profesoriavo iki 1952 m. 
1954 m. buvo pakviestas Cali- 
fornijos universiteto Los Ange
les filosofijos katedros vedėju.

Metafiziką ir etiką Carnap ne 
laiko mokslu, nes jų sąvokos 
nėra aptariamos tiksliųjų moks
lų terminais.

Jeigu jo empirizmas ir neapi
ma visos žmogaus dvasinės sri
ties, tai jo kalbos studijos gali 
būti laikomos naudingomis. Jis 
teisingai yra pastebėjęs, kad 
daugelių filosofinių ginčų pa
grindą sudaro tai, kad juose 
vartojamos sąvokos nėra tiks- 

1 liai aptartos ir išsiaiškintos. 
Dėl to jo studijos loginėje sri
tyje gali būti vertos dėmesio. 
Prieš kelerius metus išėjo jo 
knyga: “The logiza! Structure 
of World”, kurioj stengiasi fi
losofiškai aptarti kalbą — kas 
kalbos yra savyje. Jis nori 
daryti tikslias prasmes, kai 
riems neaiškiems kalboje 
moksluose vartojamiems
džiams. Dėl to jo mokslą galima 
laikyti semantikos filosofija.

V. Bgd.
• Česlovo Grincevičiaus mo

zaikinis romanas “Geroji vasa
ra" Draugo spaustuvėje jau 
pradėtas įrišti. Pirmoje eilėje jis 
bus siuntinėjamas Lietuviškos 
knygos klubo nariams. Roma
nas bus 264 psl., kuriam trijų 
spalvų viršelį padarė dail. N. 
Vedegytė - Palubinskienė.

• Lietuvių novelių antologija 
flamų kalba. Belgijoje (Antver
pene) gyvenantis p. A. Teniso- 
nas redakcijai rašo, kad jis fla- 
mų kalbon yra išvertęs 24 mūsų 
autorių noveles. Tai sudarytų 
maždaug 275 psl. knygą. Viena 
belgų leidykla yra jomis jau su
sidomėjusi ir, gal būt, bus gali
ma tikėtis lietuvių beletristikos 
pluošto, pasaulin išleisto flamų 
kalba.

• Naujas J. Tinimo romanas 
“Dailininko žmona’” Draugo 
spaustuvėje jau surinktas, su
laužytas į puslapius ir netrukus 
bus pradėtas spausdinti. Knygą

įleidžia Lietuviškos knygos klu- 
■ bas.

• “Lituanus” žurnalo koncer
tas Jaunimo centro didžiojoje 
salėje įvyks ateinančių metų 
sausio 24 d. (sekmadienį) 4 vai. 
popiet. Jame programą atliks 
solistė Dalia Kučėnienė. Akom
panuos komp. Darius Lapins
kas.

• Dail. Eleonoros Marčiulio- 
, nienės dailės paroda įvyks čiur- 
• lionio galerijoje, Chicagoj. Pa

roda atidaroma spalio 10 d. ir 
galerijoje vyks iki spalio 18 d. 
Dailininkė išstatys 52 kerami
kos darbus, sukurtus pastarai
siais metais.

• Kazys Ališauskas redakci
jai rašo, kad jo anksčiau mūsų 
minėtoji knyga yadipasi ne

• Išleista premijuota apysaka 
jaunimui. Tai Danutės Blažy
tės - Bindckienės 1969 metais 
JAV LB Kultūros fondo jauni
mo skaitinių konkursą laimėjusi 
apysaka “Mieste nesaugu”. 
Knyga didelio formato, 169 psl., 
iliustruota Jūratės Eidukaitės 
piešiniais. Rašytoja apysakai 
iužetą paėmė iš čionykščio pa - 
ūglių gyvenimo, tad ir to am

žiaus skaity'ojui knyga bus la
bai patraukli, intriguojanti.

e Išleidžiami dail. Adomo 
Galdiko laiškai. Juos leidžia 
dail. V. K. Jonynas. Rirfkini su
daro 40 Galdiko laiškų, rašytų 
Jonynui iš Paryžiaus ir Freibur- 
go. Leidinį puoš to laikotarpio 
Galdiko darbai ir Jonyno pieš
tas Adomo Galdiko portretas. 
Tai bus tikrai mūsuose retas 
leidinys, tekiu originaliu būdu 
pagerbiant ir velionį Adomą 
Galdiką, ir parūpinant mūsų 
meno istorijos raidai gana įdo
mų dokumentinį šaltinį.

• Anatolijaus Kairio trijų 
veiksmų dramatizuota pasaka Į 
“Du broliukai” baigiama spaus-‘ 
dinti M. Morkūno spaustuvėj, 
Chicagoj. Mūsų mokykloms ir 
įvairiems teatriniams sambū
riams trūkstant vaidinimų vai- ! 
kams, nauji šio žanro veikalai ; 
yra labai laukiami ir labai rei
kalingi.

• Okup. Lietuvos matematikų (
Draugija šią vasarą Vilniuje tu- ( 
rėjo jau vienuoliktą konferenciją., „ ...... ~ .-r , . i c .. , . , 1 E. Marčiul.oniene Žvakide (keramika}Tokios konferencijos vyksta kas-r rengiamos parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj
met.

• Rasos (ne Joninės) — tai 
naujos pastangos Lietuvoje įvesti 
naujus papročius... j. Vilkaitis 
okup. Lietuvos spaudoje (“Lit. ir

Menas”, nr. 24) aiškina, kad mėginama atgaivinti ir siekiama 
pastaraisiais metais Rasos šventė įvesti vietoje Joninių. Pažymėta, 

kad Rasos švęsta dar 19 amžiuje. 
Jų tikroji prasmė — ne vardinės, 
o saulės ir gamtos šventė. Rasoje 
atgyjanti lietuvių tautosaka ir 

! “saulėgrąžoje žmogus kalbasi su 
gamta”.

SAVERSSAVESPECULATORSSU- 
ku- 
' ir 
žo- WORRY.

WHAT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SAVER...
Stjrting a savings account vvith Standard Tederal is the beginning of a nevv CKperience 
. . . an experien<c of complele corifraence and assurance. It's the big reason so many 
savers tome to Standard Federal. ?■. ji;'

They are mnfiilent in the managemenl vvhich has made Standard among onr nalion's 
most respected and slrongest savings instilulions. They knovv they can get their hard- 
earned. savings ivhenever they need them. Our record of over 61 years of safety and 
ready availability of funds gives them ronfidenre in knovving that they can have their 
money at any time. And what is equally importais! is that they vvill get baik every dollai 
they saved in full . . . plūs interest (currenlly the highest rates allovved by lavv).

If you are įooking for a good, sound, proven investment, free of the dangers of wild markei 
fluctualions, innsider a savings passbook or certificate account at Standard Federal. Join 
the over 60,000 savers who <an look vvith satisfaction and assurance to a grovving insured 
sav ings ■aicount ai Ibis outstanding savings institution — Standard Federal.

• Regular Passbook Account, 5% annual rate, 
yields 5.13% per year when compounded.

• Highest savings interest rates allovved by law | <
• Compounded Daily (Paid Quarterly)

ANNUAL YIELD ANNUAL RATE MIN. BALANCE MIN. TERM

CERTIFICATE 
ACCOUNTS 6.18% 6.00% *5,000 noYun

L

1 . 5.92% 5.75% »1,000 ’ONEYEU

Gold Eagle
PASSBOOK 
ACCOUNTS 5.39% 5.25% *50

ASSETS OVER $145,000,000
RESERVES OVER $12,900,000
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Vienas iš kūrybingųjų teologų 
naujausiais laikais, pasižymėjęs 
stipriu originalumu, buvo Diet- 
rich Bonhoeffer. Jis buvo protes
tantas, bet net ir jų žmonės apie 
Bonhoefferį rašo, kad jis buvo vie 
nas svarbiausių vakariečių Baž
nyčios ekumenizmo interpretato
rių.

Nuoširdus krikščionis ir gilus 
demokratas, nepalaužiamas ide
alistas, jis dalyvavo sąmoksle 
prieš Hitlerį. Sąmokslas buvo su
sektas, Bonhoefferis buvo areštuo 
tas ir nacių nuteistas mirti. Jis 
buvo hitlerininkų pakartas 1945 
m. bal. 9 d. Flossenburge. Šie
met sueina 25 m. nuo jo tragiš
kos mirties už savo idealus. Jojo 
raštai ir dabar yra plačiai skai
tomi. Neseniai šiemet JAV-se iš
ėjo iš spaudos vienos jo knygos 
vertimas: “Psalms: the Prayer 
Book of the Bible” (išleido Augs-

į burg Publishing House, Minne- 
apolis, Minn. 1970 m., 86 psl., 
2.75 dol.).

Autoriaus siekimas buvo pla
čiau supažindinti su Šv. Rašjo 
puslapiuose esančia maldaknyge 
— psalmėmis. Jis tai atlieka su 
giliu nuoširdumu ir su visiems 
prieinamu paprastumu, išryškin
damas psalmių prasmę bei jų 
mintis apie sutvėrimą, Dievo įs
tatymą, Mesiją, Bažnyčią, gyve
nimą, kentėjimą, kaltę, laikymą
si priešų atžvilgiu.

Autorius primena, kad dažnai 
žmogus nežino, kaip prabilti į 
Dievą; skatina vengti kalbėti į 
Tvėrėją “ta absurdiška kalba, ku
rios Dievas nenori girdėti”; pata
ria pasinaudoti paties Dievo įkvėp 
tomis psalmių maldomis, kurios 
veda mus j kaltės pripažinimą ir 
sužadina mūsų pasitikėjimą at
leidžiančia Dievo malone. J. Pr.

E U D E I K IS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

La dotu v i u D irę ktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

433d South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605*07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

Lietuvoje šventė buvusi šven
čiama Kernavėje, kur būdavo dau
giausia jaunimo — apie 300-400. 

į Tai būdavo paskutinį arba prieš
paskutinį birželio šeštadienį.

Keli tos šventės vaizdai: skaito- 
. mi tautosakos atrinkti tekstai 
— kreipimasis į saulę, mėnulį, ug- 
'nį; skaitomas atsisveikinimas su 
saule. Jai pasislėpus, užkuriama 
šventės ugnis. Švenčiama visą 
naktį, kūrenamos ugnys, ritinami 
degantys ratai, einama su deglais 
prie upės, plukdomi vainikai, ieš
koma paparčio žiedo. Anksti rytą, 
4 vai., saulei pasirodžius, šventė 
baigiama. Pasiūlyta tokią šven
tę švęsti ne tik Kernavėje, bet ir 
kiekvienoje apylinkėje. (Elta)

FUNERAL HOME

AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parking Focilttl—

6845 SOUTH WESTEHN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

—IEVAS ir sūnus—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 Wesf 7 f si St. Telef. GRovehilI 6-2345*6
I4f0 S. 50tfi Avė., Cicero T0wnhall 3-2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI10% — 20% — 80% pigiau moksli’ 
ii apdraudę nuo ugnie® ir automo 
dilo pas

F R A N K 2AP0LIS
320814 West 05th Street 

Chicago, lllinois 
rel. GA 4-8654 ir GR 0-4830

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GU2AUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 
2443 W. «3rd Street, Chicago, lllinois 

PR 8-0833 — PR 8-0834

I n i n k o

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N ELSO N

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO 
3914 West lllth Street 

Vienas blokas nuo kapinių
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE

Telef. — CEdarcrest 3-6335

STANDARD 
FEDERA

Savings and Loan Association of Chicago
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, lllinois 60632 847-1140

SERV1CES • A Variety of Insured Savings Plans ‘Home Mortgage tonas • Christmas Club Accounts 
Vacation Club Accounts • Travelers Checks • United ’] |jf]|][|]

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI |
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria;

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVVICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd Place Tel. VIrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS M
3354 So. Halsted Street Tel. YArds 7-1911 |J

JURGIS F. RUDMIN U
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139 UPETRAS BIELIŪNAS

4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572 vminr mrnnir nmninf h nununn
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maisto, kuriuo gardžiavomės ir 
kuris mus jungė stipriau nei vis
kas pirmaisiais metais svetimuose 
kraštuose. Konkrečiau tariant, ir 
šeimos parengimuose raskime lai
ko valandėlę mūsų tautinės kul
tūros ugdymui. Pvz. gausesniuo
se svečiais parengimuos — visuo
met tarp kviestųjų atrastume ta
lentingų mene, moksle ar kitose 
srityse, bet kokio amžiaus asme
nų. Pakvieskime iš anksto vieną 
kitą iš jų trumpai programai: 
gražia tarsena paskaityti naujau
sios lietuviškos knygos ištrauką, 
eilėraščių pluoštą, padainuoti so
lo ar sutartiniuų lietuviškų meno 
ar liaudies dainų, paskambinti 
lietuviškos muzikos pianinu, 
kanklėmis ar kitu muzikos instru-: 
mentu, įnešti lietuviškas temas į 
diskusijas. I tokias temas stengtis, 
kuo daugiau įtraukti jaunimo, y- Į 
pač tuos, kurie nėra savo tikrojo 
krašto matę. Šeimos šventėse pa-

— Mes turime mirti, ar norim, 
ar nenorim, bet savo tautą nu
mariname tik laisvu noru...

Ištremtųjų iš Tėvynės ateitis— 
be vilties grįžti, lėta tautinė mir- kviestinių svečių, — šeimos šven- 
tis... Tačiau atsiminkim, kad dar čių progomis—tai naujas lietuviš- 

mūsų laisvas kų parengimų tipas ir labai sėk- 
| mingas — be bilietų — puikūs 
išradingi patiekalai, gėrimai, su
sitikimai tik su mielais ir prašo
mais asmenimis, pabendravimas 
ir pasikalbėjimai, dažniausiai ap
kalbų forma apie savo artimus, 
na, po visko grįžimas namo po
ilsiui, ir vėl darbo rytas. Jaunimo 
ten dažnai nesutiksi — jie ieško 
savo amžininkų draugystės ir ki
tokios aplinkos.

Amerikos gyvenimo kopijavimas

Jei jau gyvenimo sąlygos dik
tuoja šio tipo mūsų lietuvišką 
bendravimą, paliekant sales su

yra tam sąlyga 
noras.

Politinių ir geografinių aplin
kybių dėka, mes likome ta atkirs
toji nuo tautos kamieno ir šak
nų dalis ir per porą dekadų įsiskie 
pinom daugiau ar mažiau pui
kiai materialiniai mus priglaudu
siuos svetimuos kraštuos, tačiau 
su aštria tautinio išlikimo prob
lema.

Atsiminus pradžią tremties gy
venimo Vokietijoj ar kituos Eu
ropos kraštuos, pradžią pastoves
nio įsikūrimo Amerikoj, Kanadoj 
ar Australijoj, negalima nepaste
bėti to buvusio mūsų tremtinių 
troškimo būti kartu, i

IZA MOTEKAITIENĖ
rodykim dėmesio jaunimo pa
stangoms — jų pažangai moksle, 
mene, tautiniam susipratime, pa
rodykim už tai jaunimui dėmesio, 
jau įteikdami lietuvišką suveny
rą — knygą, lietuvišką rankdarbį, 
muzikos plokštelę ar p. .Šeimos 
šventėse lietuviškos kultūros puo
selėjimo temų ir priemonių gali
ma rasti daugybę, tik reikia tam 
noro ir dėmesio. Net apsilanky
dami ir atnešdami šeimininkams

j kultū"ą kaip tinkamas mozaikos 
i gabalėlis ir tuo mes tik galėtu- 
' me didžiuotis. Paneigdami save, 
' lydindamies į kažkokį bendrini- 
mą, mes darome žalą pačiai Ame
rikos kultūrai. Praktiškai galvo
jant, ir mūsų modemiškos1 rezi- 
denticjos būtų daug vertingesnės, 
jei jose būtų tinkamas kiekis mū
sų tautinio meno, mūsų kultūri
nio lietuviško stiliaus. Pvz. man 
teko matyti vieną rezidenciją,
kurios šeimininkai yra visur sko- ' dovanėles atsiminkim mūsų gin- 
ningai pridėję lietuviškų medinių tar4> medžio raižinius, audinius 
raižinių — stilizuotų tulpių prie *r šimtus gražiausių daiktų, daik- 
televizijos rėmų, prie lempų, mie- telių, papuošalų, indų ir p. 
gamo baldų, namų fasado ir p.į kiekvienas jų turės ne vien dova- 
Nelietuviai kaimynai tai vertina nos reikšmę, bet ir tautinio at- 
su nuostabiu dėmesiu ir pagarba, sparumo bei išlikimo misiją. Tad

bėti to buvusio mūsų tremtinių ' - .
troškimo būti kartu, užpildant ' kultūrininkais apytuštes, nereikia 
bet kokio kultūrinio parengimo tą smerktų nes vis vien to pagrin- 
patalpas, sales, mūsų entuziastiš- Yra mūsų troškimas pabū'i 
ko dėmesio lietuviškai spaudai, vicni su kitais5 tik reikėtM tarP 
knygai, žodžiu, mūsų menui, kul- valg'T gėrimų ir pasikalbėjimų 
turai. Atrodė, kad būtų šventva- į inešti '' dvasinės puotos elemen- 
giška, jei kas iš mūsų nesijausti}! 
tokiu lietuviu tremtiniu, kuriam1 
visas laisvas pasaulis turėtų pade-1 
ti grįžti į savo kraštą ir tinkamai 
atlygintų pavergėjui.

Sąmoningų ir nesąmoningų 
lietuvių pavardžių trumpinimai

I
Laikas daro savo. Iki šiandien | 

daug mūsuose pasikeitė, ypač i 
vertybių perkainavime. Mes su-1 
stiprėjom materialiniai nepropor 
cingai, lyginant su mūsų tautine i 
dvasine kultūra. Mes tirpstame! 
laisvanoriškai ir lydinamos į mus I 
prigydžiusias gyventi, visko perte-1 
kusias šalis, mes savinamės mie
liau svetimą kultūrą, papročius, 
greit virsdami savo tautinės kul
tūros nykštukais. Štai vienas to
kių pavyzdžių. Patogumo atžvil
giu trumpiname savo pavardes 
nepalikdami jokios lietuviškumo 
žymės: Mackevičius — Mack, La 
pinskas — Lapp; Kukutis — 
Kuck; Pukėnas — Puck ir pan. O 
sąmoningi lietuviai, trumpinda
mi pavardes, puikiai įstengia pa
likti pagrindinę žodžio dalį, ku
ri liudija jo tautinę kilmę: pvz. 
Lukoševičius - Lukas, Baranaus
kas - Baras, Mackevičius - Mac
kus ir pan. Kurie suamerikonina, 
pavardes iki neatpažinimo, teisi- į 
naši, kad ypač bizny jiems pato- j 
giau būti amerikoniškom pavar-Į 
dėm, t y. ne savim, kas yra ne- j 
tiesa, nes ne pavardės raidės, bet; 
asmenybė lemia pasisekimą; krau-! 
jo balso niekas negali panaikinti.j 
Vengti būti savim yra gėda. Toks 
žmogus tikrai jau serga menka
vertiškumo komplesku.

Dvasinis patiekalas svečiams

Tebūna mūsų rezidencijos ma
žomis lietuviškomis tvirtovėmis, l

tikras noras išlikti lietuviais ir ne
numarinti savanoriškai likimo 
atskeltos tautos dalies svetur — 
yra mūsų pačių rankose — ypač

£011113 UC LU V 13NOII113 L V 11 LUV U1I113, . ’ . '' I .v . . . t , . motinų ir tėvų pastangose,apšarvuotomis ne vien tautodai- į r

le, bet ir lietuviška periodine1 
spauda, knygomis, lietuvių kul
tūros albumais, lietuviška enci
klopedija, plokštelėmis, lietuviš
kais audiniais. Kad nebūtų prara
jos tarp jaunimo ir tėvų, kvieski- 
mės visus nebijodami ar bus į- 
domu, ar ne, dalyvauti namų 
šventėse ne vien tėvams, bet ir 
jaunimui. Parodykim, kad tikrai 

Amerikos, jų laukiame ir jie papras ateiti.
Tikroj lietuviškoj namų aplinkoj 
stiprės jų tautinis jausmas, kurį 

nelietuviškos 
mokyklos. Laiko madai perke
liant mūsų bendravimą iš salių 
į šeimų parengimus, nepamirški-

tų.
Plečiant šią maintį, reikia pa

brėžti ypač tiems, kurie kopijuoja 
Amerikos gyvenimą iki savęs pa
neigimo, kad tokie pralošia dvi
gubai. Pirmiausia 
kultūrps, kaipo tokios, nėra; ji tu
rėtų būti indėnų kultūra. Ameri
kos kultūra yra paskirų, joje gy- j dildo aplinka ir 
venančių drąsių tautų kultūros i 
(anglų, vokiečių, prancūzų ir t. 
t.), kurie nesigėdi savęs ir žengia 
pirmyn mokslo, meno, biznio, Į me pagrindinio dalyko — greta 
sporto ir kt. srityse. Ta prasme ir turtingų maisto, gėrimų bei ’šei- 
mūsų lietuviška kultūra, jos de- myniškų pasikalbėjimų — pa- 
monstravimas bei pažanga tik ruoškim savo svečiams ir dvasinį 
praturtintų sudėtinę Amerikos patiekalą, nors dalelę to tautinio

Tuštėjančios salės, didėjantieji 
šeimyniniai pobūviai 

įsijungę į šio krašto tempą, mes 
jau neturime laiko lankyti net 
kultūrinių parengimų — salės 
kaskart labiau tuštėja, nors mū
sų šeimos gal ir didėja. Mūsų me
nininkai, paskaitininkai, muzi
kai, deklaruoja savo pasiektus 
laimėjimus vis labaiu tuštėjan
čioms salėms. O vietoj to mūsų 
tautinis avangardas traukiasi į 
sunkiu darbu įsigytas ištaigin
gas rezidencijas ir dažniausiai jo
se jau mes sutinkame nuo po
ros dešimčių iki keleto šimtų

Jdtaamo seselių rėmėjų madų parodos rengėjos: S. Endrijonienė, O. Gra- 
dinskienė, M. Remienė. Nuotr. P. įgalėtos

Skirkime pavergėją nuo 
pavergtojo

Mano nuomone, kad 1 
daug stiprybės teiktų nuoširdus ir 
protingas bendravimas tremtinio 
lietuvio su pavergtuoju tėvynėje. 
Pirmiausiai, kaip “Draugas” rašė, 
mes turime skirti pavergėją nuo 
pavergtojo. Rodyti neapykantą 

| pavergtajam svečiui yra ne vien 
i I nesvetinga, bet ir neprotinga. 

Meilė tirpdo ledynus ir savo nuo
širdumu bei meile mes laimėsi
me net praplautais smegenimis 
lietuvį. Svečiams iš Lietuvos pa
dėkime praregėti tikrą tiesą, kal
bėkim tikrais žodžiais apie viską, 

i Tai geriausias šios dekados gink- 
Į las padėti išlikti pavergtam lietu-; 
viui tėvynėje, kurs yra melagin
gai nuteikiamas, liečiant mus iš
eivijoj. Grįžtant į mūsų vis labiau 

j įprantamas sambūrio vietas - šei 
mų šventes privačiose rezidencijo 
se — 
ninkė 
mus

I niais, išradingias pagrindiniais, 
trimis patiekalais ir gėrimais, ne- j 
pamiršti pagaminti jiems dar ir 
ketvirtą — dvasinį — patiekalą 
iš mūsų tautinės kultūros puošė-1 
Įėjimo temų, naudojant įvairiau
sias priemones. Tik šis dvasinis— I 
ketvirtasis patiekalas — turės am
žinumo ir vertės mūsų istorinėj 
kovoj už išlikimą savimi. Puo
šianti lietuviškas rezidencijas mū
sų Vytis tesimbolizuoja jau ne 
karinę galybę, bet nepaliaujamą 
mūsų dvasios stiprybę, pakeitus 
kardą į tautinės kultūros ugdy
mo priemones ir šarvus į kiek
vieno lietuvio dvasios kultūrą, 
nepaliaujamoj kovoj už išlikimą 
savim ir už Lietuvus laisvę.

labai

jauskime kiekviena šeimi- 
pareigą, vaišindama myli-| 
kviestuosius svečius ska-1

JOAN KENNEDY PIANISTĖ

Putnamo seselių rėmėjų ruošiamoje madų parodoje modeįiuos (iš k.): D. Kriaučeliunaitė. S. Olšauskienė, M. 
Memėnaitė. A. Freirarek, S. Konley ir A. Lait enė. Nuotr P. Maletos X

Madoms besikeičiant, parodos belaukiant
Mados domino žmones įvairiais 

laikais ir pokalbiuose jos užima 
svarbią vietą moterų ir vyrų tarpe. 
Čia, kaip ir politikoje, yra daug ir 
ginčų. Nuo madų pasaulio neat
silieka ir lietuvės moterys, tik jos 
čia įneša daug savo individualu
mo, čia pasireiškia ir savas lietu
viškas skonis. Nuo amžių lietuvės 
audė, derino spalvas, kūrė savus 
raštus. O dabar jos tuos raštus ir1 
spalvas pritaiko madoms moder
niame, net abstraktų pasaulyje.

Madų pasaulyje vyrai taipgi už- Kalifornijoje yra susiorganizavęs 
ima svarbią vietą, nes jie yra mo- net ir klubas POOFF (Prese va- 
terų madų kūrėjai. Tik gaila, kad riion of Our Fcminity and Finan- 
lietuvės moterys neatsikviečia sa
vo vyrų į jų ruošiamas madų pa
rodas, nors žinome, kad kiekvie
nam iš jų rūpi žmonų pasipuoši
mas ir šių laikų naujoviškumas.

MARIJA REMIENĖ

yra ir čia išimčių: pvz. Amerikos 
prezidentui Richardui Nixonui ir 
Prancūzijos p'ezidentui George 
Pompidou patinka nauja madą, I 
nes “midi” suknelėse moterys pa- Į 
slaptingesnės. Čia ir iškilo daug | 
ginčų. Daugelis prisimenam 1947 į 
m., kada Christian Dior sukūrė | 
“New Look” ir tai pristatė pub- ■ 
likai. Šių laikų sujudimas pri- 

| lygsta anų metų subruzdimui.

ces) iš įtakingų visuomenės 
sluoksnių moterų, kurių tarpe su
minėta ir lietuvaitė aktorė Rūta 
Lee - Kilmonytė, kovojančios 

i prieš ilgus drabužius (Newsweek, 
| March 17, 1970).

Kokios mados yra šiais metais? Chicagoje Putnamo seselių rė- 
Kokio ilgio drabužius dėvės mo- mėjos jau ruošiasi devintai iš eilės 
terys? “Mini” jau ne madoje, tradicinei madų parodai. Jų ruo- 
“maxi” nepraktiška, o “midi” be- šiamos madų pa’odos yra visada 
veik niekam nepatinka. Tačiau įdomios, nes kasmet būna kas nors

Genovaitė Dambrauskaitė — jaunoji rūbų kūrėja
Nuotr. Conny Vokietaičio

I

koncer- 
buvusio senato- 

našlė 
Šis koncertas

Spalio 13 d., Philadelphijoje, 
įvyksta 50-ies muzikų 
tas, kuriame 
riaus Edward Kennedy 
gros pianinu,
ruošiamas sutelkti pinigų Penn- 
sylvanijos demokratų partijos 
gubernatoriaus išrinkimui. Po
nia Kennedy muzikos mokėsi 
New Yorko konservatorijoje, 
bet iki šiol viešai nepasirodė.

— Ko trims žmonėms pasau
lyje nereikia? Aklam šviesos, 
kurčiam varpų, plikagalviui šu
kų. (Uteniškių mįslė).

Šydo pakėlimas
Arabų pasaulio moterys yra 

laimingesnės, negu jų amerikie
tės seserys.

Šitaip galvoja Leila Sharaf, Ab 
dūla Hamid Sharaf žmona. Jos 
vyras yra Jordano ambasadorius 
JAV-ėms.

Nepaprastai gyva 28 m. Leila 
pareiškė spaudai, kad arabų mo
terų sujudimas dėl socialinių bei 
civilinių teisių yra taip sėkmin
gas, kad “pasidarė tiesiog būti
nybė palikti labiau karingomis 
šių laikų spaudimų rate.”

“Nematau didelio skirtumo 
tarp jordaniečių ir amerikiečių 
moterų,” dėstė ji. “Mes turime 
moteris visose profesijose. Beveik 
visos dirba arba mokosi, prieš iš
tekėdamos”.

“Dauguma miesto moterų tu
ri kolegijose įgytus laipsnius. Ir

mes gauname tą pat atlyginimą 
už tą patį darbą. Vienintelė prob
lema, kad darbe labiau pageidau
jami vyrai, nes jie pastovesni”.

Jordane moterys negali būti 
renkamos parlamentan, taip pat 
nebalsuoja savo tautos rinkimuo
se. Nežiūrint suvakarietiškėjimo 
dauguma arabų moterų ištekėju
sios pasitraukia iš darbo. Arabų 
pasauly yra suprantama, kas yra 
“bosas” šeimoj. Tada moteris jau 
pakasa visas savo ambicijas.

Ko vertas moters, sentimetas?

— Visų vyrų sprendimai nė
ra verti vieno moterų sentimen
to, — yra pasakęs Voltaire.

— Vyrai dirba ir galvoja, bet 
moterys jaučia, — yra pasakiusi 
anglų poetė Christina Rossetti 
(1830 - 1894).

naujo, kas nors įdomaus. Paįvai
rinimui šį kartą bus panaudoja
mos modernios ir plačiai naudoja
mos skaidrės - nuotraukos pritai
kymas prie drabužių, o taip pat ir 
šiandien labai paplitęs horosko
pas. Kai vasarą visi atostogavo ir 
ilsėjos, putnamietės Chicagoj kū
rė ir siuvo drabužius, kad, rude
niui atėjus, galėtų suruošti naujų 
madų parodą. Šiais metais mes 
dar viską dėvėsime, matysime į- 
vairaus ilgio drabužius. Ne tiek 
svarbu rūbų ilgis, kaip svarbu pri
derinti prie jų kitus priedus.

Rengėjos stengėsi, kad spalio 10 
ir 11 d.d. madų paroda tinkamai 
pavaizduotų šių metų madų pa
saulio įvairumą: ir “mini” ir įvai
raus ilgio “midi”, ir kelnės, ir 
vakariniai drabužiai bus demons
truojami Jaunimo centre.

IŠ MOTERŲ PASAULIO

* Aktorė Eglė Vilutienė bus 
Putnamo seselių rėmėjų ruošia
mos m idų parodos komentato- 4 

rė. Paroda įiyks spalio 10 ir 11 
I Jaunimo centre, Chicagoje.

:3 dova ij traukimas ir vaišės.
? net paroda žada Luti įvairi ir 

riginali.
Genovaitė (Geni) Darnb- 

uskaitė— jaunoji rūbų kūrė
ja dalyvaus ir pasirodys su savo 
darbais pirmą kartą Chicagos 
lietuviams madų parodoje, Dar 
ji tebelanko Chicagos Meno in
stitutą.

* Amer. Liet. inž. ir arch. sąi.
'oterų pagalbinio vieneto val- 

’yba sušaukė narių susirinkimą 
everly Shores narės Meilutės * 

Tubienės namuose. Dalyvavo 
daug iš Chicagos suvažiavusių 
nerių, taipgi vietoje esančios 
narės. Dr. J. Adomai ičius skaitė
moterims pritaikytą įdomią pa
skaitą, po kurios sekė ilgos gy
vos diskusijos. Susirinkimi pir
mininkavo St. Semėnienė, sekre
toriavo B. Vanagienė. Po susi
rinkimo vieneto pirm. Br. Nai
nienė įteikė auką dr. J. Adoma
vičiui senelių namams.

* Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus moterų vieneto arba
tėlė. suruošta vienerių metų 
veiklos sukakčiai paminėti, įvy 
ko pereitą sekmadienį, rugsėjo 
20 d., St. ir I. Balzekų J. na
muose. Dalyvavo arti šimto na
rių ir viešnių, šiltai priimtų 
malonios šeimininkės Irenos
Ba.’zekienės. Trumpai susirinku
sias sveikino vieneto pirm.. M. 
Krauchunienė ir vicepirm. A. 
Zunienė. Eleonora Zapolienė pa
dainavo keletą lietuviškų dainų, 
o narių ir viešnių grupė ( E. Za- 
nolienė, G. Mažeikienė, A. Gied 
raitienė, J. Mileriūtė, J. Bobi-
nienė ir M. Belkey) nuotaikin
gai išpildė “Apynė’į”. Amžino
siomis narėmis naujai įstojo T. 
Kuzienė ir V. Radvilienė. Susi
rinkusios buvo pavaišintos na
rių pagamintais užkandžiais.
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