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Ar ir kul+ūriniame gyvenime
pavirsime

Jei lig šiol tik visuomeninio ir 
politinio darbo praktikoje ir kai 
kurių laikraščių grynai asmeni
nio pobūdžio užgauliojančiuos 
vedamuosiuos mūsų išeiviškoji 
bendrija ne kartą buvo panaši į 
vienas kitą ėdančių krabų šūsnį, 
suverstą į bendrą kibirą, tai šian
dien kyla sukrabėjimo pavojus 
jau ir kultūrinio reiškimosi sek
toriuje.

Geras šitokio sukrabėjimo pa
vyzdys yra “Dirvos” vedamasis 
vasario 19 d., pasirašytas anoni
mo ar, tačiau, kaip vedamasis, 
tur būt, rodąs ir laikraščio pozi
ciją.

Ten putojama, kad Lietuvių 
fondas paskyrė 3000 dolerių iš
leisti prof. dr. Rimvydo Šilbajo- 
rio angliškai knygai “Perfection 
of Exile” apie 14 mūsų išeivijos 
rašytojų. Anot anoniminės “Dir
vos”, šios knygos išleidimas ir 
dar su Lietuvių fondo parama 
yra kone nusikaltimas, nes, girdi, 
knygoje “tai, taip vadinamųjų 
metmeninkų liaupsės, į krūvą, ir 
dėl šventos ramybės, primetus 
su metmeninkais sugyvenančius, 
arba katalikams skambesniuo
sius porą vardų.” Jeigu tik porą, 
tai “Dirvos” anonimo aiškiai me
luojama. Kodėl jis visame 
straipsnyje nesuminėjo nė vieno 
anoje Šilbajorio knygoje aprašo
mo mūsų rašytojo pavardės? O 
todėl, kad iš piršto laužtais tvir
tinimas norėta skaitytojas suklai
dinti. Mūsų visuomenė jau nė
ra tokia analfabete, kad nežino
tų, kur tas ar kitas rašytojas sto
vi ir ko jis yra vertas. O ko ver
tas anonimo tvirtinimas, kad Šil
bajorio knyga yra tik metmenin
kų liaupsės, kiekvienas šviesesnis 
žmogus gali matyti iš ten aprašo
mų rašytojų pavardžių, kurias 
sąmoningai nuslėpė "Dirvoje” 
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krabais?

skiromis studijomis angliškai kal
bančiam pasauliui pristatomi šie 
mūsų rašytojai: Henrikas Ra
dauskas, Antanas Vaičiulaitis, 
Jonas Aistis, Antanas Škėma, Al- j 
girdas Landsbergis, Kostas Ost
rauskas, Alfonsas Nyka-Niliū
nas, Algimantas Mackus, Henri
kas Nagys, Kazys Bradūnas, Al-j 
binas Marius Katiliškis, Jonas 
Mekas, Aloyzas Baronas ir Ber
nardas Brazdžionis. Argi čia tik 
pora nemetmenininkų, kaip ne
gražiai postringaudamas tvirtina 
“Dirvos” vedamasis? Pagaliau 
kas yra metmenininkas ir kas ne? 
Juk ne vienas tas pats rašytojas 
savo kūrinius mūsuose, žiūrėk, 
atspausdina tai “Aiduose”, tai 
“Metmenyse”, tai “Draugo” kul
tūriniame priede arba dar kur 
nors kitur. Ir kas davė teisę “Dir
vos” anonimui tokiais atvejais 
pravardžiuoti nusikaltimo neda
rantį mūsų rašytoją tuo ar kitu 
vardu?

Visai suprantama, kad skaity
tojui gali kilti klausimas, kodėl 
Šilbajoris šį kartą pasirinko ši
tuos rašytojus, o ne kitus. Atsaky
mas labai paprastas. Autorius gi 
nerašė lietuvių išeiviškosios lite
ratūros istorijos. Literatūros isto
rijos atveju praleisti knygoje ra
šytojai jau būtų aiški istorinio 
veikalo yda. Tačiau “Perfection 
of Exile” gi nėra šionykštės mū
sų literatūros istorija, ji į tokio 
pobūdžio knygą nė nepretenduo
ja. Ji yra tik pluoštas studijinių 
essay apie būrį mūsų rašytojų, 
kurių kūryba tuo ar kitu aspektu 
autoriui buvo įdomiau panagri
nėti, kuri atuoriui atrodė yra la
biau iliustratyvi tai ar kitai ke
liamai tezei. Tokio pobūdžio ir 
tokios apimties, studijinių knygų 
kitkvibna kultūringa tauta turi
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Pokalbis su lietuvių jėzuitų 

provinciolu tėvu Gediminu

Kijausku ,

Spaudoje ne kartą buvo suminė
ta ir pasidžiaugta, kad eilės mūsų 
bendrinių organizacijų vadovybėje 
stovi viduriniosios ar net jaunesnio
sios kartos žmonės. Tai buvo pra
sitarta, kalbant apie Altą, Vliką, Lie
tuvių bendruomenę. Iki šiol mažai 
kam j galvą atėjo mintis, kad ir po 
laisvąjį pasaulį išsisklaidžiusiems jė
zuitams, gražiai besidarbuojantiems 
krikščionybės ir tautinio išlikimo 
dirvonuose, šiuo metu taip pat va
dovauja jaunesniosios kartos žmo
gus, jau už Lietuvos ribų gimna
zijos mokslus ir studijas baigęs, tė
vas Gediminas Kijauskas, SJ.

Lietuvių jėzuitų veikla yra plati 
ir šakota. Bent mūsų dienose jų 
vardas ir darbai minimi su reta pa
garba visoje įvairiai ir šakotai or
ganizuotoje mūsų visuomenėje. 
Labiausiai juos J viršų iškėlė tole
rancija visiems ir aukojimasis lietu
vybės reikalams. Mums, čikagie- 
čiams, lietuviai jėzuitai mieli ir dėl 
to, kad jie pastatė ir visuomenei 
plačiausiai atvėrė šių laikų kultū
ros židinį — Jaunimo centrą, kur 
šalia gyvosios lietuvybės, sutelkta 
daug ir retos archyvinės medžiagos.

Štai eilė klausimų lietuvių jėzui
tų provinciolui tėv. G. Kijauskui 
mums rūpimais šių dienų reikalais:

— Kiek lietuvių jėzuitų yra lais
vajame pasaulyje, kur jų svarbes
ni židiniai ir kaip pasireiškia tų ži
dinių veikla?

— Laisvajame pasaulyje yra 36 
jėzuitai, kurie priklauso Lietuvos 
provincijai. Didelė dauguma jų stu
dijavo antrojo pasaulinio karo me
tu užsienyje. Po karo, negalint 
jiems grįžti Lietuvon, jėzuitų cent
ras Romoje įsteigė Lietuvos provinci
ją laisvajame pasaulyje ir lietuvius 
jėzuitus paskyrė darbuotis su savo 
tautiečiais. Vėliau įstojo ir daugiau 
jaunų žmonių. Šiandien ir jie yra 
įsijungę į veiklą.

Prieš 23 metus besikurianti lietu
vių jėzuitų provincija išeivijoje sa
vo centru pasirinko Chicagą, lietu
vių sostinę laisvajame pasauly. 19- 
50 m. buvo įsteigta parapija Monre
alyje: Beveik tuo pačiu metu kūrė
si ir Montevideo, Urugvajuje, para
pija. Pagaliau Sao Paulyje, Brazili
joje, buvo pradėtas apaštalavimo 
židinys, kurį kardinolas Rossi pa
vertė asmenine lietuvių parapija 
1968 m.

Tėvų ir brolių veikla yra gana 
įvairi. Ji apima pastoracinį darbą, 
auklėjimą, kukūrinę, visuomeninę 
bei tautinę veiklą. Trumpai, lietu
viam jėzuitam rūpi pilno žmoniš
kumo ir krikščionybės idealų at
skleidimas mūsų žmonėse ir bend
ruomenėje. Jie dirba, tikėdami, kad 
pavergta Lietuva prisikels. Gal pa
sakysite, kad tai kiekvieno lietuvio 
krikščionio siekimas. Taip, tai tie
sa. Gal todėl ir susilaukėme labai 
nuoširdaus bendradarbiavimo ir pa
ramos iš pasauliečių. Daugelį dar
bų galima atlikti tik sutelktomis 
pastangomis. Pasižiūrėjus į veiklą 
Jaunimo centre Chicagoje, yra labai 
aišku, ‘kad tėvų ir hrolių -pastan
gos neatskiriamai jungiasi su šim-

M. K. Čiurlionio “Vyties” preliudo motyvas Jaunimo centro naujųjų statybų fasade, Chicagoje.
Nuotr. Virgi’.ijaus Kaulinus, S. J.
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tais pasišventusių jaunimo organi
zacijų vadovų bei auklėtojų, visuo
menininkų, kultūrininkų, meninin
kų, kurie lygiai sielojasi mums vi
siems rūpimais reikalais. Panašiai 

yra ir spaudos darbe. Kadangi mū
sų skaičius, palyginti, yra mažas: 
tai su minumumu jėgų bandome 
padaryti maksimumą.

— Kokios yra Jūsų, kaip Pro- 
vinciolo, pareigos?

— Pagrindinės provinciolo parei
gos yra vadovauti bei derinti visos 
provincijos veiklą pagal užsibrėžtus 
tikslus. Toks vadovavimas surištas 
su asmenų paskirstymu vienon ar 
kiton vieton, tam tikrų darbų ap
siėmimu bei vykdymu, veiklos plana
vimu ateičiai. Konkrečiose sąlygose 
svarbų vaidmenį vaidina ryšių pa
laikymas ypač su tais asmenimis,

kurie atskirose vietovėse, židiniuose 
eina vadovų pareigas. Laiškai, ap
silankymas ar susitikimai su provin
cijos nariais yra natūralus kelias to
kiems ryšiams bei komunikacijai pa
laikyti. Suprantama, provinciolo už
duotis yra taip pat palaikyti ryšius 
ir su jėzuitų centru Romoje, ku
ris rūpinasi viso pasaulio jėzuitų 
veiklos derinimu.

Lietuvių jėzuitų provinciolo pa
reigos tačiau neužima viso laiko. 
Mūsų provincija nėra tokia didelė. 
Atsiranda tad progų, kai tiesiogi
niai galiu įsijugti į apaštalavimą. 
Bet tokiu atveju ne visuomet yra 
lengva paskirstyti laiką tarp tiesio
ginių pareigų ir kitos veiklos. Ge
ra yra tai, kad, einant provinciolo 
pareigas, esu tiesiog priverstas ne
prapulti administraciniuose, darbuo
se. Norint apaštalauti, būtina sek

ti teologijos, šv. Rašto, liturgijos 
ir kitų sričių literatūrą bei susipa
žinti su greitai bėgančiais gyveni
mo įvykiais Bažnyčioje ir pasauly
je. Tai jau yra didelis reikalavimas 
tik savyje. Kai tai prisideda, prie tie
sioginių pareigų, dienos darosi per 
trumpos. Gal dėl to mūsų laikais gy
venimas ir yra įdomus.

— Kodėl Jūs, PtovinciOle, lietu
vių jėzuitų tarpe atstovaująs jau
nesniąją kartą, pasirinkote jėzuitų 
ordiną?

— Dalinai gal ir lengva šį klau
simą atsakyti, bet dalinai ir sunku.

Dvasinis pašaukimas yra savos 
rūšies įsimylėjimas. Jis yra tuo nuo
stabus, kad su metais jis gali augti ir 
intensyvėti (romatiškam įsimylėji
me, tpr būt, būna atvirkščiai). Dva
siniam pašaukime pirmiausia žmo-

Tėvus Gediminas Kijauskas, S. J., lietunų jėzuitų provinciolas.
Nuotr. Ged. Naujokaičio

gus savotiška prasme įsimyli . į Die
vą ir Bažnyčią. Bet renkantis dvasi
nį pašaukimą, reikia nemažiau pa
rodyti meilės ir žmogui, kuriam pa
šaukimas ateina tarnauti.

Įstodamas į jėzuitus, galvojau ir 
apie žmones, kuriems teks tarnauti. 
Moderniųjų laikų gyvenimas daug 
reikalauja. Jėzuitų ordine pasiruo
šimas ateities darbams yra labai in
tensyvus ir daug apimantis. Man tai 
patiko. Pasiruošimo ilgumas manęs 
kažkodėl niekada negąsdino. Jau
čiau, kad pas jėzuitus gerai pasiruo
šiu ateities darbui. Pagaliau, yra ir 
Apvaizdos keliai. Sakome, kad dva- 

, sinis pašaukimas ateina iš aukš- 
Į čiau.

— Keletas iš Jūsų tėvų yra pa
sikalbėjimuose pareiškę, kad vienas 
iš svarbiausių jėzuitų misijos išei
vijoje pagrindų esąs darbavimasis 
lietuvių tarpe ir palaikymas jų reli
ginių bei tautinių nuotaikų, ypač 
jaunimą vedant lietuviškuoju atei
ties keliu. Kokias tos misijos išda
vas matote po eilės veiklos metų?

— Dvasinės veiklos srityje yra 
sunku pasverti atliktus darbus ir jų 
išdavas. Esu įsitikinęs, kad ėjome 
teisingu keliu, nežiūrint iki šiol JAV- 
ėse vyravusios minties, kad Amerika 
yra “katilas”, kuriame visos tau
tybės tirpsta kaip pavasarį sniegas 
prieš saulę. Per dvidešimt metų dar 
neišnykome. Tiesa, gana stipriai įsi
jungėme į krašto gyvenimą, ir visa 
eilė mūsų žmonių užėmė vadovau
jamas vietas. Tuo džiaugiamės. Dau
gybė lietuvių taip pat paliko atvi
ri ir lietuviškojo pasaulio kultūri
nėm vertybėm. Visa eilė jų skiria 
tam daug laiko tiek organizacinėj 
tiek kultūrinėj srityj. Ir ne vien tik 
vyresnieji. Čia neatsilieka ir gražūs 
jaunimo būriai, kaip liudija litua
nistinių mokyklų \ abiturientai. 
Siaurai galvoja tie žmonės, kurie vi
są lietuvišką veiklą užantspauduoja 
naiviu pasakymu: “Tai geto gyveni
mas”, dažnai patys nesuprasdami, 
ką tie žodžiai aplamai reiškia. At
sivėrimas bet kokiai vertybei paruo
šia žmogų atsiverti viso pasaulio 
vertybėm, kiekvienai tautai, kiekvie
nai kultūrai. Jei ne visur suspėjam, 
ne viską galime pajėgti, tai nereiš
kia, kdd esame užsidarę, kad esame 
“gete”. Gyvenimo tikrovė yra tokia, 
kad reikia pasirinkti, nes ne visur 
suspėjam. Tuo nesakau, kad mums 
nereikia plačiau atsiverti ar parody
ti savo kultūrinius bei dvasinius lai
mėjimus: ir Grandinėlę, ir Čiurlio
nį, ir Chicagos lietuvių operą, ir 
mūsų rašytojus, ir filosofų darbus, 
ir dvasią tos tautos, kuri per ilgiau
sius bandymus nepalūžta... ■

Amerikos sociologai jau pradeda 
nebetikėti “katilo” teorija. Jie pa
stebi, kad etninės grupės yra gy
vos ir veiksmingos. Puoselėjant tau
tinių grupių kūrybingumą, ne tik 
išsprendžiamos socialinės proble
mos, patys žmonės praturtėja, at
rasdami save, savo identitetą, bet 
ir tuo pačiu praturtina gyvenamą 
kraštą ir visą žmoniją.

Jaunimo centre daug vykstančios 
veiklos reikėtų, taip ir vertinti. Dau
gybės organizacijų pastangos, Chi
cagos lietuvių opera, “Dainavos” 
ansamblis, tautinių šokių ir dainų 
šventės, stovyklos, meno parodos, 
spauda, kūrybiniai minėjimai, kon
certai. Visą šią veiklą reikia vertin
ti, prisimenant, kad tai padaroma 
atliekamu laiku nuo tiesioginių pa
reigų, pragyvenimui reikalingų 
darbovietėje ir šeimoje. Tokiose są
lygose pasiekti laimėjimai tikrai nu
sipelno pozityvaus vertinimo.

Sis veikimas dar tuo yra reikš- 
riti4ga5, kad fttfitimas turi progos 
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bent dalį lietuviškos kultūros, lie
tuviškos dvasios padaryti sava. Jau
nam žmogui nėra lengva pasisavin
ti lietuvių tautos laimėjimus bei 
jos vertybes svečioj šaly. Bet yra 
gražu, kada jaunųjų tarpe jaučia
mas tos dvasios alsavimas, kai lietu
vių tautos reikalai bei rūpesčiai pa
sidaro jų rūpesčiais. Tai aiškiai 
matome Simo Kudrikos ir kitų pa
starųjų įvykių atveju paskutinių
jų kelių mėnesių bėgyje.

—- Ar visuomenei plačiai atvertas 
Jaunimo centras Chicagoje .. lietu
viams jėzuitams yra palaima ar naš
ta?

— Jaunimo centras, mano many
mu, yra didelė palaima. Jau keturio
likti metai, kai Jaunimo centras tar
nauja lietuviams. Sunku gal būtų 
viską išskaičiuoti, kas ten vyksta 
metų bėgyje. Ten veikia Pedagogi
nis litaunistikos institutas, Chicagos 
lituanistikos aukštesnioji mokykla, 
Čiurlionio meno galerija, Chicagos 
lietuvių operos choras, Jaunimo 
centro studentų ansamblis, Daina
vos ansamblis, Lietuvių Bendruo
menės dramos studija, Teatro dar
buotojų sąjunga ir daugybė kitų. 
Jame gyvai reiškiasi jaunimo orga
nizacijos, ateitininkai ir skautai. Vi
so 43 organizacijos ir susibūrimai re
guliariai renkasi Jaunimo centro pa
talpose. Jei kalbėti tik statistikos 
duomenimis, pereitais metais Jauni
mo centre įvyko 14 teatro pastaty
mų, 18 koncertų, 14 minėjimų, 16 
paskaitų, 8 kalėdinės eglutės, 5 ju
biliejiniai minėjimai, 495 susirinki
mai, 9 meno parodos, 152 teatro ir 
muzikos repeticijos, 170 tautinių šo
kių repeticijų, 12 seminarų. Gal 
tai atrodo tik sausi skaičiai, bet, pri
siminkime, kad visa tai vykdo gyvo
sios dvasios jėga persunkti žmonės. 
Tuo visi galime džiaugtis.

Aišku, šioje žemėje kiekviena pa
laima turi ir savo rūpesčius. Šiuo 
metu plečiame Jaunimo centro pa
talpas. Tai darome, nes tie žmo
nės, kuriems atėjome tarnauti, pra
šo daugiau vietos jaunimui, mokyk
loms. Jie užtikrina, kad šį statybos 
darbą rems. Jų paskatinti, ir ėmė
mės vykdyti planus. Iki pereitų me
tų galo suspėjome pastayti sienas, 
uždėti stogą, sudėti langų ir durų 
rėmus. Žiemai darbas sustojo. Bet 
ne tik dėl šalčių. Jau išsemti ir a- 
ruodai. Kad galėtume užbaigti šiuos 
gražius rūmus, esame tikri, vėl su
lauksime lietuvių visuomenės para
mos. Norėtume, kad šį ateinantį ru
denį naujas pastatas jau atidarytų 
duris lietuviškajai veiklai. Bet ne 
vien nuo mūsų priklauso. Jaunimo

IR PALAIMOS
centras yra ne tik mūsų visų palai
ma, jis yra kartu ir mūsų visų rū
pestis.

— Ar visus pramatytus planus į- 
vykdysite naujoj Jaunimo centro 
statyboj ?

— Didele dalimi, taip. Vykdo
moj statyboj tilps Čiurlionio galeri
ja, aštuoni kambariai mokyklai, su
sirinkimam, patalpos bibliotekai ir 
skaityklai, Muzikologijos ir foto ar
chyvams, menė. Vykdant statybos 
planus, vis dėlto teko juos ir prastin
ti ir tai todėl, kad gyvenimo rea
lybė nustato ir mums ribas. Pirmiau
sia teko atidėti sporto salės statybą. 
Planuose buvome pramatę didesnį 
kambarį jaunimui, darbeliams. No
rėjome taip pat rasti vietos naujam 
pastate ir Pasaulio lietuvių archy
vui. Dalį šių kambarių turėsime 
pritaikyti jau nuo seniau esamam 
Jaunimo centre. Kitus planus, tiki
mės, pajėgsime ateityje taipgi įvyk
dyti.

Spaudoje paskutiniuoju metu ke-
liami klausimai dėl Pasaulio lietu
vių archyvo padėties. (Draugas 19- 
71.1.18, V. Liulevičius; 1.27, b. kv. 
vedamajame; II.6, A. Juodvalkis). 
Tuo labai džiaugiuosi. Pasaulio lie
tuvių archyvas yra ne tik lietuviam 
laisvajame pasaulyje, bet ir visai lie
tuvių tautai labai brangus turtas, 
kurio vertės šiuo metu gal mes pil
nai dar ir nematome. Jo saugojimas 
— visų mūsų pareiga. Lietuviai 
jėzuitai priglaudė PLA, kai jis ne
beturėjo kur prisiglausti. Šiuo me
tu jis yra sukrautas namely, kur se
niau buvo daktaro kabinetas. Tiesa, 
tos patalpos yra ankštos. Labai 
norėčiau PL archyvui erdvesnių pa
talpų. Deja, šiuo metu nepajėgia-' nėmis laikau popiežiaus Jono XXIII 
me to padaryti. Duodame tai, ką tu- dideliu laimėjimu, dar teisingiau, di- 
rime. , dele Šv. Dvasios malone mūsų am

žiuje. Tarp lietuvių šį gražų darbą 
pradėjo judinti T. K. Trimakas ir 
kun. P. Dilys. Šio būrelio pastango
mis tik reikia gėrėtis ir jas skatinti.

— Ar kai kurie liturginiai pakeiti
mai tikinčiųjų tarpe nesukėlė tam 
tikro dvasinio konflikto ir todėl po 
eilės metų ar nematote dvasinio 
nuosmukio?

Lietuvių dailininkų kūrybos laisvajame pasauly saugotoja — M. K. Čiurlionio vardo galerija Jaunimo 
centro rūmuose, Chicagoje. Baigus naujas statybas, ji bvH perkelta į dar modernesnes patalpas.

gai integravo savo gyvenime, tie 
dvasiniai praturtėjo. Kur tokio pa
siruošimo nebuvo, ten vargiai su
laukėme didelių dvasinių laimėji
mų. Vatikano susirinkimas atidarė 
dvasiai aruodus, bet tik tie iš jų sė
mėsi, kurie negailėjo pastangų. 
Tiek aplamai Bažnyčioje, tiek ir lie
tuvių tarpe šia kryptimi dar neto
li nueita.

Bendravimą su kitų tikybų žmo-

sų turtas yra saugus. O į Jūsų muoti, bet ir tuos darbus, kurie yra
klausimą galiu atsakyti taip: ateitis 
jėzuitams priklausančio turto ir vi
sų vertybių, kurias jie sukuria, bus 
tokia, kokią sukursime. O tie “mes”, 
manau, esame visi lietuviai, ir jė
zuitai ir pasauliečiai. Kartu statome 
naujuosius Jaunimo centro rūmus, 
kartu kuriame lietuviškąsias verty
bes, kartu užsitikrinkime ir ateitį.

— Kuriuos išeivijos lietuvių jė
zuitų nuopelnus galėtumėte iškel
ti visuomeniniame darbe, moksle, 
mene, muzikoje, literatūroje?

—Nuopelnais laikau ne tik tuos 
pasiekimus, kurie plačiai išrekla-

reikšmingi bendram gėriui, nors bū
tų ir mažai viešai skelbti. Svarbus 
buvo mūsų pirmųjų tėvų Kidyko 

j ir Borevičiaus pionieriškas žygis 
į kurtis išeivijoje. Tas žygis padėjo ap- 
| jungti visus mūsų tėvus ir brolius 
išeivijoje ir buvo tolimesnis paskati
nimas kurtis kitose vietovėse. Vos į- 

I sikūrę, tėvai tuoj pradėjo rūpintis 
spauda (Laiškai Lietuviams ir 
Žvaigždė), radijo valandėle, litua
nistine mokykla, misijomis, rekolek- 

I cijomis, darbu su organizacijomis ir 
| domėtis Pietų Amerikos lietuviais.
Neturėdami sau tinkamų patalpų, 

(Nukelta į 7 pusi.)

s

mi-

ir 

g>-

— Kaip aplamai Jums atrodo 
dvasinis ir tautinis lietuvių išeivi
jos stovis šiomis dienomis, ypač po 
staigių, tiesiog drastiškų pasikeiti
mų Katalikų Bažnyčios liturgijoj ir 
bendravime su kitų tikybų žmo
nėmis?

ti tikėjimo dvasioje tai tikrovei, jei 
jis nori išgyventi bei įsijungti į tą 
didžiąją paslaptį, kuri vykdoma kiek
vieną kartą, kai atnašaujamos 
šios.

Kiekviena naujovė nusidėvi 
nusibosta, jei nepagaunama jos
lesnės prasmės. Kad taip atsitiks ir 
su pakeitimais liturgijoje, .jau buvo 
galima matyti ir tų pakeitimų 
pradžioje, kada kai kurie žmonės 
stvėrėsi už įvedimų naujenybių, tar
si jos atstotų ir pačią mišių esmę. 
Išeitis iš nuosmukio glūdi gilesnia
me liturgijos supratime ir jos pasi
savinime.

0F C. K. ROBELIS
Inkstų Ir Slapumo Taki, 

Chii orgija
Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Stree,

Hant* W Klcin flIlnoU

Tel. oflao HE 4-5849. rez. 388-2285

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 2434 West 71st Street
VaL: pirm. ketv. 1 Iki 7 popiet; 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
(usltarus.

Ofiso HE 4-1818. Re®. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VV. 718t Street 

(71-os Ir Oampbell Avė. ka.npas) 
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 

Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 
ir 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. iki 12 a.

— Nors pasiketimai yra kiekvie
no žmogaus žemiškosios kelionės ne
atskiriama gyvenimo dalis, juos pa-' 
prastai žmogiškoji prigimtis sunkiai vo įvesti tam, kad žmonės galėtų 
priima. Išeiviams tų pasikeitimų; sąmoningiau įsijungti į atliekamas 
itin tenka daug pergyventi. Lietu-. apeigas, o ne vien tik būti stebėto- 
viams ypatingai jų netrūko. Per vi- jais iš šalies. Tam buvo atsukti al
sus tuos pasikeitimus lietuvis atsi- toriai į žmones, įvesta žmonių gim- 
remdavo į Katalikų Bažnyčią tarsi toji kalba į liturgiją ir suprastintos 
j nejudomą uolą. Kada Vatikano II apeigos. Vien minėtų pakeitimų į- 
susirinkimas pradėjo keisti liturgiją, Į vedimas negalėjo žmogaus dvasiai 
lietuviuose atsitiko panašiai kaip ir pilnai atskleisti tos didžiosios paslap- 
visur kitur. Kurie buvo pasiruošę ties, kuri išreiškiama apeigomis mi- 
priimti pakeitimus ir juos prasmin- šių metu. Pats žmogus turi atsiver-

Jvairūs liturginiai pakeitimai bu-

— Ar užtektinai esate patenkin
tas jėzuitų prieaugliu išeivijoje, o 
taip pat ir Lietuvoje, kur, kaip ži
nia, nors ir neoficialiai, tebesidar
buoja nemažai Jūsų brolių?

— Nesu patenkintas prieaugliu 
išeivijoje, dar mažiau Lietuvoje. 
Mūsų atsakomybė — visų išeivijos 
lietuvių — šioje srityje yra ypatin
gai didelė. Gerai žinome, kad Lie
tuvoje okupantas labai apriboja įsto- 
j ančių kandidatų skaičių į vienin
telę seminariją Kaune. Jėzuitai Lie
tuvoje yra uždaryti. Prieauglio klau
simas tad atsiduria ten labai keb
lioj padėtyj. Lietuvoje jau dabar 
jaučiamas didelis kunigų trūkumas. 
O kas bus dar po kelerių metų? 
Ar mes pasiruošę jiems padėti ir ei-

ti talkon?
Išeivija nelabai gali didžiuotis sa

vo pašaukimų skaičiumi. Jei pasi
žiūrėsime, mums netrūksta specialis
tų beveik jokioj profesijoj, išskyrus 
gal lituanistinius mokslus. Bet jau 
dabar pradedame su žiburiu ieškoti 
kapelionų jaunimo organizacijoms, 
įdomu, ar pačiam jaunimui šis 
klausimas rūpi? Ar jie galvoja, kad 
reikia ir verta pašvęsti savo gyveni
mą tokiai misijai, kuri skelbia Ge
rąją Naujieną mūsų laiko žmogui? 
Gal vertėtų ir tėvams savęs paklaus
ti, kaip jie į šiuos klausimus atsa
kytų. Nuo jų priklauso, ar jaunuo
lio pašaukimas subręs šeimoje ar 
jis bus numarintas.

Dr. Ant. Rudoko kabinėta pertai
DR, EDMUND E, CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street
TEL. uR 6-2400

Vai pagal susitarimą: Pirmad. ii 
tetv. t—4 tr 7—9: antrad. ir penk 
tad 10-4: šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-696<>

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR

EMOCINES LIGOS 
IRAWFORD MEDICAL BUTLDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

OR. W. M. EISIN EISIMAS
Akušerija tr moterį; ilgos 

Ginekologlnč Chrurglja 
6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 

i alandos pagal susitarimą, Jei ne. 
atsiliepia, skambinti: Ml 3-0001.

(Atkelta ii 1 psl.) 
aibes; jos yra tiesiog būtinos kul
tūrinio gyvenimo visumai, ir ne
girdėta, kad autorius, leidėjas ar 
mecenatas būtų puolamas dėl 
knygoj pasirinktų nagrinėti rašy
tojų. Kaip galima knyga apie ke
lis rašytojus, taip lygiai galima 
ir apie vieną rašytoją. Ir kas už
draus čia tą ar kitą pasirinkti. 
Puikiausiai galima parašyti kelių 
šimtų puslapių veikalą ir apie 
Brazdžionio poeziją, ir apie 
Gliaudos romanus. Ir būtų gru
biausias paprasčiausio etiketo 
laužymas, jei, išėjus knygai apie 
Brazdžionj, kas nors imtų viešai 
piktintis, kodėl ne apie Gliaudą. 
Prof. R. Šilbajorio atveju šitoks 
grubumas ir buvo pademonstruo
tas net vedamuoju “Dirvoje”.

O kodėl “Perfection of Exile” 
knygoje aptariami 14, o ne 28 
mūsų išeivijos rašytojai (klausi
mas, ar anonimui dar ir tiek už
tektų?) vėlgi, man rodos, labai 
aišku., I 300 puslapių knygą su-

prarastų savo studijinę apimtį. 
Ji taptų tik trumpų straipsnelių, 
bet ne studijų rinkiniu, taptų 
panaši į kažkokią pigią, kalendo
rinę, bet ne mokslinę knygą. Gi 
studijinių straipsnių netrumpi
nant, o didinant aptariamų au
torių skaičių, normalaus dydžio 
knyga jau virstų mišiolu (o šian
dien, berods, ir mišiolai jau gero
kai suplonėjol). Tad “Perfection 
of Exile” savo 322 psl. apimtimi 
visai protingai prisiderino prie 
tokiais atvejais įprasto knygos 
dydžio, kada jis nėra nei biblio
tekai, nei skaitytojui apsunkini
mas.

Žinoma, visa tai dar neužtren
kia durų tam pašiam prof. R. Sil- 
bajoriui ar kam nors kitam pa
rašyti ir antrą panašią knygą a- 
pie kita tiek mūsų išeivijos ra
šytojų. Va, čia greitosiomis tuoj 
pat galime vėl suminėti net 14 
pavardžių: Krėvė, Šeinius, Savic
kis, Kirša, Ramonas, Šlaitas, Pū- 
kelevičiūtė, Kralikauskąs, Sant-

dėjus ne 14, bet 28 rašytojus, jivaras, Vaičiūnienė, Gliaudą, A-

lė Rūta, P. Andriušis, V. Alantas. 
Ir trečiai panašiai knygai pavar
džių, atrodo, dar nepritrūktume. 
Tegu tik tokios knygos rašosi, ir 
tegu jos būna leidžiamos, Ir te
gu joms tas pats Lietuvių fondas 
nepagaili paramos. Juk tam jis 
ir buvo įsteigtas.

Bet vis tiek lieka mįslė: kodėl 
tad pagirtiną užmojį (šituo dar 
nesakome, kad pats leidinys sa
vo tezėmis ir savo mokslinio dar
bo metodu yra tobulybė; bet ir 
gėdos jis mums nedaro) buvo 
šokta neigti ir pulti Lietuvių 
fondą, parėmusį 3000 dolerių 
suma universitetinę leidyklą? Ar
gi čia būtų liguistai drebama dėl 
tų 3000 dolerių, kurie šiais lai
kais nėra jau per didelis pinigas, 
ir mūsų čionykštė visuomenė jau 
nėra elgetų masė? Vargu ar čia 
atsakymas pakastas. Ar tik Dirvos 
vedamasis nėra inspiruotas (o 
gal ir parašytas?) vieno iš tokių, 
kuris savęs ir tik savo rašytojų 
pasigedo šį įkartą tarp Šilbajorio 
knygoje aptartųjų? Pagaliau, jei
gu tas menamasis ir neprisipa
žintų esąs rašytoju, tai jis vis 
dėlto, manome, galėtų pabandy
ti tokiu pasidaryti. Net galėtų ra
šyti gal ir pakenčiamus psicholo
ginius romanus, šia prasme jam

įžvalgumo netrūksta. Tik pažiū
rėkim, kaip jis gerai pažįsta mū
sų žmones ir tą kartais net per
dėtą jų jautrumą pinigui, jeigu 
dar nuosavas centas kur yra pri
kištas. Norėdamas visą “Perfec
tion of Exile” knygos išleidimo 
kultūrinį užmojį suniekinti ir 
pačioje pradžioje sugriauti, jis 
labai jautriai pasirenka taikiniu 

' tuos, 3000 dolerių, kuriais Lietu
vių fondas knygos išleidimą pa
rėmė. Anonimas jaučia, kad žmo
nes lengviausia supiudyti pinigu 
ir tuo visą reikalą, kuriame jis 
pats ir jo pageidaujami neiškelia
mi, palaidoti. Bet juk tai yra šė
toniškai kraupios “filosofijos” šū
kis: jeigu ne aš ir ne mano nuo
monė, tai tegu nebūna nieko!

Vyrai, kur mes šitaip nueisime 
ir ką gero padarysime? Jeigu jau 
šitokios nuotaikos tikrai įsigalėtų 
lig šiol dar, palyginti, blaiviau 
riedančioje mūsų kultūrinėje 
veikloje, tai viso to rezultatas bū
tų tikrai siaubingas: sugraužtume 
kaip krabai vienas kitą be duo
nos ir druskos taip, kad po mū
sų čia atėjusieji nieko kito neras
tų, o tik tuščius vienas kitą su- 
ėdusių gyvūnų lukštus. Tad kol 
dar nėra vėlu, atsipeikėkim ir pa
vieniai, ir organizacijos, ir laik
raščiai Kazys Bredūnu

DR. FRANK PLEGKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina nkls. Pritaiko akinius ir 

“contact linses”
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
rei Ofiso PR 0-7800; Namu 925-7697

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad b 
penktad 8 v. ir. iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad 8 v. r. iki 3 vai. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVeet 69th Street 
Tel. 737-2290; ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntmeno

— Kokia ateitis laukia jėzuitams 
priklausančio turto ir visų lietuvių 
jėzuitų sukurtų vertybių, kai iš
augs ir darbuosis tos jaunųjų jė
zuitų kartos, kuriems lietuvių kal
ba bus jau nebeįdomi, o visa tai, 
kas lietuviška, jau nebesvarbu?

— Norėčiau tikėtis, kad ir jaunie
ji jėzuitai, kurie jsijuns į lietuvių pro
vinciją, bus tiek išsimokslinę ir su
sipratę lietuviai, kad jie rūpinsis lie
tuviškais reikalais, lietuvių kultūra 
ir jos vertybėmis. O dėl susidomėji
mo lietuvių kalba, man prismena 
vienas neseniai sutiktas studentas 
(jo tik vienas iš tėvų yra lietuvis), 
kuris lietuviškai pramoko pats ir 
vieną vasarą lankė Fordhamo uni
versiteto lituanistinius kursus. Tik-
rai gėrėjausi jo susidomėjimu lietu
vių reikalais, kalba, kultūra, jų 
sukurtomis vertybėmis. Jis tiesiog 
jaudinosi, kad daug lietuvių kultūri
nių vertybių nyksta, nes niekas jo
mis nesirūpina.

Manau, kad ir būtų mūsų pa
reiga padėti jaunam jėzuitui įsijaus
ti į lietuvių tautos reikalus ir kar
tu padėti jam pajusti atsakomybę 
už pavergtus brolius. Juridiniai mū-

DR, ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10-—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. tVAIbrook 5-5076

Rezid. Telef. 239-1683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO8 

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS

2801 Vest 63rd Street
Kampas 68-čjoe ir California

Vai.: kasdien nuo 6—S vai. vakaro 
Šeštadieniais 2—4 vai.

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

Rezid. tel. VAlbrook 5-8048

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

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

VAIKU LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad.. antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslčs ir Prostatų 

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 VVest 63rd St.

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5-7 vakare

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

Ofs PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai Trečiad. tr šeštad uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Oourt, Cicero
ai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 

r šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 S. Pulaski Rd.

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

Tel. — RElianoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street 

Vai : pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad, nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
’rečlad. uždaryta.

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

Ofiso tel. RElianoe 5-441 u 
Rez. GRovelhlll 6-0617

Valandos: pirm, ir ket. nuo 18 vai 
Iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7lst street 

Telefonas 925-8291)
I Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—1S 
ryto, 2 Iki 8 vai. vak. Šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak. Treč. Ir Sekmad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
taiku pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS 
gydytoja ir chirurge 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South W este m Avenue 
lrmad.. antrad., kevlrt. ir penki 
įuo 11 vai. Iki 1 vai. p p. Ir nw 

5—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad 

11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. teL 239-2919

Of Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

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

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA (R CHIRURGU 
6648 South Albany Avenue

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

Ir kitu laiku pagal susitarimą

rel ofiso Ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien — 3 vai. ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Tel. HEmlock 6-3545 
(OflBO ir rezidencijos) 

Vsiandoe pagal susitarimą

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

DR. F. C. AINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Weet 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 l*ulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850
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Amerikietis profesorius išleido
Mažvydo katekizmą

Didelė staigmena buvo vasario 
16 išvakarėse gauti tik ką naujai 
Olandijoje išleistą pirmąją lietu- 
vįškąją knygą — Mažvydo kate
kizmą. Duodamas čia ne tik lie
tuviškasis to svarbaus mūsų kal
binio ir religinio dokumento 
tekstas, bet ir aptariamas Mažvy
do gyvenimas bei kūrybinis dar
bas, duodamos ortografinės pa
stabos, duodamas Mažvydo kate
kizmo tekstas, o gretimame pus
lapyje — vertimas į anglų kal
bą. Tekstas pilnas: su lotynišką
ja įžanga, su Mažvydo lietuviš
kuoju įvadu, su jo kalbinėmis 
pastabomis, pačiu katekizmu ir 
visa eile giesmių. Pabaigoje duo
damas slaviškųjų skolinių, užtin
kamų katekizme, žodynėlis. Kny
ga turi 120 puslapių, dailiais kie
tais viršeliais. Ją paruošiant, pa
rodyta gilus lingvistinis suprati
mas.

Ir visą tą darbą atliko amerikie
tis kalbininkas prof. Gordon B. 
Ford, dėstąs Northwestem ir Chi- 
cagos universitetuose. Niekada 
jis Lietuvos nėra matęs. Neturė
jo galimybių nei su lietuviais 
bendrauti, tačiau taip yra pami
lęs lietuvių kalbą ir jos studijas, 
kad jau kelintą svarbų lituanis
tinį leidinį mokslo pasauliui pa
rūpina.

Tas mums taip simpatingas a- 
merikietis mokslininkas prof. 
Gordon B. Ford gyvena Chicago
je, 70 W. Burton Place (Chica
go, III. 60610; tel.: 642-8575). 
Malonu buvo su juo pasikalbėti.

— Profesoriau, kodėl jūs pasi
ryžote išversti į anglų kalbą Ma
žvydo katekizmą ir drauge su ori
ginaliu tekstu jį išleisti? — pa
klausiau.

— Mačiau, kad yra reikalas 
kalbinėms studijoms. Paskutinė 
Mažvydo katekizmo laida buvo 
Lietuvoje 1947 metais parūpinta 
Juozo Kruopio, bet laida išsibai
gė, JAV-se negaunama, be to — 
joje labai daug spaudos klaidų. 
Tas Mažvydo tekstas yra labai 
svarbus kalbinėms studijoms. 
Toks svarbus, kad reikia kuo dau
giau jo laidų. Anksčiau foto
grafiniu būdu parūpintos laidos 
su gotiškomis raidėmis daugeliui 
yra sunkiai skaitomos. Norėjosi 
duoti lotyniško alfabeto trans
kripcijoje.

— Kaip ilgai dirbote prie šios 
knygos paruošimo?

— Pradėjau darbą 1966 me
tais. Dirbau su pertraukomis. Jau 
1970 metų kovo mėnesį įteikiau 
rankraštį Van Gorcum leidyklai 
Olandijoje, o šiemet sausio mėne
sį oro paštu gavau pirmuosius 15 
egzempliorių. Išleista gerai. Spau
dos klaidų labai mažai.

— Kiek jos išleista? Kiek kai
nuoja ir kur galima gauti?

— Išspausdinta 500 egzemplio
rių. Niekas šio leidinio JAV-se 
neplatina, bet galima gauti tie
siai iš leidėjo, kreipiantis adresu 
Van Gorcum Co., Assen, Ncther- 
lands, Europe. Kaina — apie 8 
dol. 50 et. Gavau jos 15 egzemp
liorių oro paštu. Leidėjas buvo 
malonus man atsiųsti. Pasiun
čiau kalbininkams Ant. Klimui, 
Wm. Schmalstiegui, prof. Stang 
(jam ir šis leidinys dedikuotas), 
Jums, pasiųsiu prof. Saliui ir kai 
kuriems kitiems kalbininkams. 
Nusiunčiau taip pat Mikeliui 
Bukšs, kuris neseniai recenzavo 
mano išleistus Vilento tekstus, 
parašydamas apie tai latvių kalba 
Miunchene leidžiamame laikraš
ty “Dzive”.

— Tokiam moksliniam, re
tam veikalui išleisti ar- nereikė
jo ieškoti subsidijų leidėjui?

— Nereikėjo. Viena, leidėjas 
nori padaryt pasitarnavimą 
mokslui, o antra, yra vilties, kad, 
įoigu- išpacduos -šį- leidinį, sugrįši tikriausiai, prasiskverbia pro šios

JUOZAS PRUNSKIS

įdėtos lėšos.
Mūsų pokalbis nukrypo į lie

tuvių kalbos studijas Cbicagos u- 
niversitete, į lietuvių kalbos kur
są Šv. Ksavero kolegijoje. Prof. 
Ford žino apie tai iš amerikie
čių spaudos.

Ir vėl jį klausiu:
— Kodėl jūs taip pamilote lie

tuvių kalbą?
— Lietuvių kalba yra labai 

svarbi mano specialybėje — in
doeuropiečių kalbotyroje. Do
miuosi kalbų senomis formomis, 
dėl to ir mano susiinteresavimas

Prof. Gordon B. FordZ I

Jaunas rašytojas—emigracijos
liudininkas ir teisėjas

Emigrantiški fragmentai iš V. Nabokhvo knygos “Dovana", parašytos 1935 - 1937 
metais Berlyne

Didžiulis rusų inteligentų eg
zodas iš Sovietų Rusijos po I pa
saulinio karo šiandien atrodo, 
kaip kažkokios mitologiškos tau
tos klajojimas po dykumas. Po II 
pasaulinio karo šis klajojimas 
dingo kartu su dideliais rašyto
jais, kaip Buninas, Adamovas ir 
Remizovas. Seni intelektualai 
miršta, neatradę jiems pakaitalo 
naujuose Displaced Persons dai
guose.

Šios emigracijos kilimo ir ny
kimo priežasčių pažinimas yra 
vertas dėmesio. Yapč vertingi y- 
ra 1920-40 raštai, kai emigracija 
dar buvo-jauna ir panaši į mūsiš
kę.

Vienas gabiausių anos Rusijos 
emigrantų V. Nabokovas šian
dien yra pasiekęs pasaulinio dė
mesio ir literatūrinės svarbos. Jis 
dar gyvas ir gan produktyvus. A- 
pie jo naujas knygas ir neseniai 
išleistą autobiografiją “Speak Me- 
mory” ginčijasi literatūriniai 
žurnalai ir laikraščiai.

i
i

Nabokovo “Dovana” 
emigrantams

Nabokovo prieškarinių raš- 
” (“Dar”), atrodo, 

emi-

Iš
tų “Dovana 
yra daugiausia persunkta 
granto buitimi. Ši buitis ten yra 
gyva ir meniškai apipavidalinta 
taip, kad galėtų būti pavyzdžiu ir 
mūsų rašytojams, ieškantiems į- 
kvėpimo emigrantiškam gyveni
me.

“Dovana” buvo parašyta 1935 
-37 m. Berlyne. Jis pats emigran
tiškas dienas ten gyveno 1925 m. 
Kai kurie šio gyvenimo bruožai, 

daugiausia senobiniais lietuvių 
kalbos tekstais. Kai kurie iš tų 
tekstų nėra gerai išleisti. Reikia 
studijuoti, įnešti pataisų. Šiose 
kalbinėse studijose Mažvydo ka
tekizmas labai svarbus. Reikš
minga, kad lietuvių kalboje nuo 
XVI šimtmečio nėra įvykusių 
jau tokių didelių pasikeitimų nei 
gramatikoj, nei sintaksėj, fonolo
gijoj. Skirtumas žymesnis svetim
žodžių įsibrovime: viename lai
kotarpy buvo naudojama dau
giau rusiškų žodžių, slavybių, vė
liau buvo nuo jų apsivalyta, da
bar, okupacijoje, jos ir vėl grįžta. 
Man labai įdomūs seni lietuvių 
kalbos-tekstai. Juos studijuojant, 
galima daug laimėti.

— Kokius planus lietuvių kal
bos srityje turite ateičiai?

— Turiu prisipažinti, kad pa
ruošti Mažvydo katekizmo verti
mą į anglų kalbą ir jį išleisti bu
vo gana sunkus darbas. Dabar 
reikės atsikvėpti. Man tik džiu
gu, kad šis, jau trečias, lotyniš
komis raidėmis leidinys yra tiks-, 
lesnis negu Kruopio 1947 m. iš
leistasis ir negu Bezzenbergerio 
1883 metais išleistas.

Dabar ruošiu sanskirto kalbos 
kursą, atlieku tyrimų darbą. Man 
tenka dėstyti sanskirto kalbos pa
grindus.

— Kai Jūs esate ir lietuvių, ir do tekstas ir tikslus vertimas.

PETRAS MELNIKAS

knygos turinį, nors jis tai katego
riškai neigia. Emigrantų žurna
las Paryžiuje “Sovrenenije Zapis- 
ki” šią knygą serijom išspausdino 
1937-38 m.

“Dovana” yra pilna fantazi
jos, satyros, emigrantiškos poezi
jos ir jos absurdiškumo. Hero
jus ten yra Rusų Lietratūra, jau

Vladlmir Nabokov

no rašytojo svajonė parašyti ori
ginalią knygą, ir jos idėjų bren
dimas vyksta rašytojo galvoje. 
Protarpiais šis jaunas rašytojas 
susiduria ir su Berlyno emigran
tiško gyvenimo realybe, prie ku
rios kaip tik ir norėčiau sustoti, 
paliesdamas fragmentais emi
granto rašytojo neveiklumą, rašy
mą. narcizi žiną, emigrantų laik- 

sanskrito kalbos specialistas, sa
kykite, ar yra tarp tų dviejų kal
bų panašumas?

— Labai. Abidvi kalbos turi 
panašius linksnius, galūnes, gra
matines formas. Aš pirma studi
javau sanskirto kalbą, taip pat 
graikų, lotynų; tada buvo man 
lengviau studijuoti ir lietuvių. 
Dabar ruošiu teorinės lingvisti
kos antologiją: “Readings in His- 
torical Linguistic Methodology”. 
Tai bus rinkinys įvairių studijų. 
Be kitų čia panaudosiu ir prof. 
Kurylowicziaus, dėstančio Kro
kuvos universitete, studiją apie 
indoeuropiečių kalbų rekonstruk
ciją. Šioje studijoje autorius mi
ni ir kai kuriuos lietuviškus pa
vyzdžius. Šį veikalą išleis Miami 
universitetas. Man dabar tenka 
Chicagos universiteto miesto 
centro padaliny dėstyti įvadą į is
torinę lingvistiką.

Buvo jaudinančiai miela pa
tirti apie tokį mokslininko Ford 
pamilimą lietuvių kalbos. Jo Ma
žvydo knygos metrika tokia: 
“The Old Lithuanian Catechism 
of Martynas Mažvydas (1547)”. 
Edited and translated by Gordon
B. Ford, jr., Northwestem Uni
versity. Assen, 1971. Van 
eum and Co., Netherlands. 
plius 104 psl.

Apie ją pats prof. Ford 
liepė:

— Tikiuosi, kad ši knyga bus 
naudinga. Duodamas čia Mažvy- 

Gor-
XVI

atsi-

raštį, knygyną, kelis literatūros 
vakarus ir rašytojų susirinkimą. 
Knygoj yra pastebimi, jei neklys
tu, egzistenčialistiški bruožai, bet 
daugiausia nuims lengvai supran
tama, nes kažkada pergyventa, 
emigrantiška tiesa. Nabokovas y- 
ra ne tik Jos liudininkas, bet ir 
sarkastiškas teisėjas.

Emigranto “vidinis bedugnis 
“fioletiškumas”

Priverstinis poilsis, panašus į 
kalinio ar ligonio nuobodulį, su
daro didelę dalį emigrantiško pa
saulio. Štai kaip šis neveiklumas 
randa menišką formą:

“Fiodoras, su vasariniais marš
kiniais ir sandalais ant jo basų 
kojų, praleisdavo didesnę dienos 
dalį ant raudono parko suolo su 
knyga tarp jo ilgų nudegusių pirš
tų; ir kai saulė per daug kaiti
no, jis atlošdavo savo galvą į suo- 
,lo atramą ir ilgam laikui už
merkdavo akis. Šmėkliški miesto 
ratai sukosi per jo vidinį bedug
nį fioletiškumą, vaikų balsų žie
žirbos pralėkdavo, ir knyga, at
dara ant jo kelių, pasidarydavo 
vis sunkesnė ir vis mažiau kaip 
knyga.”

Emigranto “Vidaus gilumų 
fertilizavimas”

Dauguma, prispausti emigran
tiškos apatijos, nejuda, kaip Fio
doras “ant raudono parko suo
lo”. Tačiau emigracijos neveik
lumas duoda progos laisvam 
minties lakumui paskraidyti. Pa
gilėja net eilinio emigranto 
dvasinis pasaulis. Kai kurie pra
deda rašyti. Poetai ir rašytojai tu- redakciją.
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Kr. Raud (estas) “Kalevipoego’’ iliustracija

K4/.FV4S NAMO GRĮŠ TĄSYK
Estijos nepriklausomybės paskelbimo 53 metų sukaktį vasario 24 

d. minėdami, spausdinam estų tautinio epo “Kalevipoeg” (Kalevo Sūnus) 
finalinę ištrauką. “Kalevipoego” eiliuotąjį epą iš liaudies pasakų, padavi
mų bei sakmių atkūrė estų rašytojas Friedrich Rein'hold Kreutzwald 
(1803—1882). Sis daugeliu laidų vienoje knygoje išleistas epas estų 19-to 
šimtmečio tautiniame atgimime suvaidino kone lemiančią politinio ir kul
tūrino paskato rolę.

Akmeny įaugo kumštis. 
Kalevo Sūnus ir šiandien 
Sėdi ten ant balto žirgo; 
Jį uola už rankos laiko, 
Ir galiūnas prirakintas 
Prirakintą Ragiu saugo.

Pragaro tarnai vis bando, 
Skalą dviem galais uždegę, 
Kietą akmenį suminkštini 
Ir nutraukt granito pančius. 
Jeulu šventei priartėjus, 
Pančiai vos per plauką lieka; 
Bet kada Senolio vartuos 
Rytmečio gaidys paskelbia 
Jeulu šventę jau atėjus, — 
Vėl staiga grandinių grandys 
Dar storesnės pasidaro.

Kalevo Sūnus galingas 
Kartais bando savo ranką 
Iš kietų uolų ištraukti — 
Taip sudrebinęs papurto, 
Kad niet žemės dugnas dunda, 

' Kalvos pradeda svyruoti, 
Putomis pašoka .jūra.
Manos rankos laiko vyrą, 
Kad nuo pragjaro įis vartų 
Niekados nepasitrauktų.

Bet ateis toks laikas kartą, 
Kai abiem galais liepsnoti 
Pragare ims visos skalos 
Ir liepsna, Lštirpdžius uolą, 
Išvaduos iš pančių ranką, - 
Kalevas namo grįš tąsyk 
Savo ainiams laimės duoti, 
Estijos naujai atkurti.

Taros dieviški išminčiai 
Pagaliau visi nusprendė, 
šitaip vienbalsiai nustatė: 
Kalevo galingą sūnų 
Pragare paskirti sargu ' 
Požemio pasaulio sergėt, 
Vartų sargiai prižiūrėti 
Ir budriai daboti Ragiaus, 
Kad jisai iš plieno pančių, 
Iš grandinių neištrūktų.

Didvyrio dvasia, j dangų 
Baltu balandžiu pakilus, 
Vėl atgal turėjo grįžti 
Ir atšalusiame kūne 
Sau buveinę įsirengti.

Kalevo sustingęs kūnas
Vėl atgijo, atsigavęs
Nuo galvos ligi pat kelių,
Betgi upėj likę kojos,
Net ir dangiškai galybei,
Net aukščiausiam Tarai liepiant, 
Negalėjo vėl prigyti.
Vėl prie kelių jam priaugti.

Ir galiūną pasodino 
Raitomis ant balto žirgo, 
Pasiuntė slaptai narsuolį 
Vartų sargiai prižiūrėti, 
Nenuleist akių nuo Ragiaus, 
Kad jisai iš plieno pančių, 
Iš grandinių neištrūktų.

Kai tamsybių karalystėj
Kalevo Sūnus narsusis
Pragaro vartus prijojo,
Balsas iš dangaus jam liepė: 
“Trenk smagiai j uolą kumščiu!" 
Trenkdamas ranka galinga, 
Perskėlė galiūnas uolą.
Bet ranka uoloj įstrigo,

ri neribotą laiką savo kūrybai, 
kurio šiandien netekę, ne vienas 
apgailestauja. Štai emigranto kū
rybos procesas:
“Kuklus, bet jam ypatingai bran
gus uždarbis ateidavo iš jo lyri
kos, kurią jis sukurdavo savotiš
koj apsvaigimo nuotaikoj ir vi
suomet su ta pačia nostalgija ir 
karštu patriotizmu; kai kas iki iš
baigtos formos neįsikūnydavo, iš
tirpdavo, apvaisindamas tik jo 
vidines gilumas, kai tuo tarpu 
kitus eilėraščius, visiškai išpoli
ruotus ir su visais taškais ir kable
liais, jis nunešdavo į laikraščio 

,5 J

“Pūvančio aktualijos kūno” 
laikraštis

Pradedančių emigrantiškų 
laikraščių patalpos yra vertos dė
mesio dėl jų asketiškos išvaizdos. 
Nabokovas šitaip aprašo redakci
jos koridorių:

“...paskui keistoj milžiniško 
keltuvo tuštumoj į devintą aukš
tą, kur žalsvo molio spalvos ko
ridoriaus gale, mažam siauram 
kambary su “pūvančio aktuali
jos kūno” kvapu (kap mėgo juo
kauti vienas to laikraščio komi
kas) sėdėjo sekretorius.”

Laikraščio.patalpų vidaus aC-

i

Lietuvių kalbon vertė
Justinas Marcinkevičius

mosfera pilna veiklumo.
“..kai durys į dešinę prasivėrė, 

galima buvo girdėti sultingą dik
tuojančio Getz‘o balsą arba Stu- 
pišiną, kosulingai prasivalantį sa
vo gerklę, o tarp kelių rašomųjų 
mašinėlių triukšmo galima buvo 
išskirti greitą Tamarovos rat-tat- 
tat.”

Laikraščio redaktorius šitaip a- 
pibūdintas:

“Kairėj buvo Vasilievo kamba
rys; jo žvilgantis švarkas buvo 
per siauras jo riebiems pečiams. 
Stovėdamas ir alsuodamas, kaip

(Nukeltą, | 4 pusi.),
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nebylūs
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“Emigrantų poezijos spalvinga 
vištinyčia”

(Atkelta iš 3 pusi.) 
galinga mašina, jis rašė vedamą
jį straipsnį savo netvarkinga ra
šysena su mokykliniais kleckais. 
Straipsnių antraštės: “Nesimato 
pagerėjimo” ar “Situacija Kini
joj”. Jsigilinęs į mintis, jis kar
tais sustoja, vienu pirštu pakrapš
to savo barzdotą žandą ir susiau
rina vieną akį...”

Emigrantui rašytojui Dievas 
davė įkvėpimą, uolius skaitytojus 
ir geros širdies redaktorius:

“Vasilievas (redaktorius) gan 
maloniai priimdavo Fiodoro poe
mas ir jas spausdino ne dėl to, 
kad jos jam patiko (jis jų daž
nai net neskaitė), bet kad jam 
buvo visai nesvarbu, kas puošė jo 
laikraščio nepolitinę dalį. Kartą 
nustatęs bendradarbio-kontribu- 
toriaus literatūrinį lygį, žemiau 
kurio jis negalėtų kristi, Vasilie- 
vps duodavo jam laisvą ranką, 
net jei šis nustatytas lygis nepa
kildavo aukščiau nulio...”

Iš to sekė bendras visų rašan
čių pasitenkinimas:

“Bet koks džiaugsmas ir sujau
dintas klyksmas pakildavo mūsų 
emigrantų poezijos spalvingoj 
vištidėj nuo Latvijos iki Rivie
ros. Jis išspausdino manol Ir ma
no!”

Rašytojo džiaugsmas

Mėgėjai ir net seni rašytojai 
dažnai nepajėgia išvengti natūra
laus nekantrumo, belaukiant sa
vo kūrybos pasirodymo laikraščio 
skiltyse. Nabokovo nepaprastas 
atvirumas neiškentė neparodęs šį 
kartais begėdišką rašytojo narci- 
zizmą.

“Fiodoras nekreipi’ dėmesio į 
jo spausdinto žodžio kaimynus ir 
džiūgavo jo išspausdintais eilėraš
čiais nemažiau už kitus. Kartais, 
nesulaukdamas pašto, kuris atneš 
davo jo laikraštį, jis pirkdavo jį 
gatvėje pusantros valandos anks
čiau ir begėdiškai, vos tik atsi
tolinęs nuo kiosko, ..., atskleisda
vo — ir kartais nieko nerasdavo: 
Kažkas jį nubraukė; bet jei atras
davo, jis sulenkdavo laikraštį pa
togiau ir, žengdamas šaligatviu, 
kelis kartus perskaitydavo savo ei
lėraštį.” Jis jausdavo pasikeitimą 
“regimose spalvose” ir kitokį sko
nį burnoj. Jis skaitydavo “kitų 
akimis”.

sienų) įvyko viešas literatūros va
karas.”

Tokių vakarų proga atsiranda 
proga pasikeisti keletu žodžių su 
draugais, kurie po ilgesnės emi
gracijos tampa vis nesupranta
mesni.

“Buvo šalta ir mažai žmonių 
jame atsilankė; prie durų tie pa
tys tūkstančius kartų matyti vieti
niai rusų inteligentijos atstovai 
stoviniavo rūkydami ir, kaip vi- j 
suomet, pastebėjęs pažįstamą 
draugišką veidą, Fiodoras stūmės 
prie jo su atvira nuodžiuga, vė
liau, po pirmų karštų sakinių, pa
sikeičiančia nuobuduliu.”

Programai prasidėjus, pirmas 
pasirodė vienas kritikas. Jis skai
tė novelę apie priešrevoliucinį 
Petrapilio gyvenimą. Novelė at
rodė persunkta “apoplektiškais 
Nevos saulėlydžiais.” Sekantis vi
sus nudžiugino romantiškais nuo
tykiais “po nežinomu dangumi 
tūkstančio akių mieste...”

Po pertraukos žybtelėjo poetų 
grupė. Iš jų daugiausia plojimo 
susilaukė Fiodoro konkurentas. 
(“Jo žodžiai buvo nepanašūs į 
žodžius ir jo poezija net žodžių 
nebuvo reikalinga”). Paskutinis 
pasirodė pats Fiodoras. Jis skaitė 
apie Rusiją:

“Mėlynam danguje 
geltoni beržai...”, apie Berlyną 
šitaip apie meilę:
Vieną naktį tarp saulėleidžio 

upės
Ant seno tilto stovėjome, Tu 

aš.
Ar ją pamirši, teiravaus, 
Tą srovę po tiltu?

ir

ir

ir

Niekadosl Taip rimtai man 
atsakei.

Koks verksmas sukrėtė staiga. 
Iki mirties, rytoj ir amžinai, 
Vieną naktį ant seno tilto, aš 

Tu.
Žmonės jau skirstėsi. Plojimas 

buvo šykštus: “Fiodoras pasiryž
ta parašyti ką nors visai naujo, 
originalaus. Kažką panašaus į 
Dovaną, kurią, kaip sunkenybę 
jis nešioja savyje.”

Haliucinacija ir gyvulinių 
vagonų raidynas

Patetiškas litaratūros rečitalis

Emigrantų kvartalai, salių 
knygynų vietos turi savotišką vei
dą. Užsieniečiai ten maišosi su 
vietiniais gyventojais. Nabokovui 
šitai sukelia net haliucinacijos į- 
spūdį:

“Perėjęs Wittenbergo aikštę,..., 
jis žengė rusų knygyno link.” Ši 
vietovė, kurią dauguma rusų emi
grantų tankiai lankydavo, buvo

ir

' i

M. K. Čiurlionis Jūros sonata. Allegro.
M. K. Čiurlionio simfoninė poema “Jūra“ šį šeštadienį ir sekmadienį Marijos aukštesniosios mokyklos 
auditorijoje, Chicagoj, bus atlikta simfoninio orkestro, diriguojant Dariui Lapinskui. Kai šiuo metu mu
zikinio gyvenimo raidoje net dilžiųjų klasikų, kaip Beethoveno ir kitų, kūriniai pristatomi koncertuose su 
baletu, tai dabar ir Čiurlionio “Jūra“ bus atlikta pirmą kartą mūsų muzikos istorijoje su baletu ir kitomis 
tapybinėmis jo paveikslų vaizdingumo priemonėmis. Tokį premjerinį “Jūros" pastatymą išgirsti ir pama
tyti yra šį savaitgalį maloni čikagiečių lietuvių parei ga ir pramoga.

pinimus, raides, nešiojamas su 
gyvulių bandom per visą Rusi
ją-”

Fiodoras susidomi tik nepolitiš- 
ku “8 and 8” šachmatų žurnalu.

Spekuliantai ir sąmyšis rašytojų 
susirinkime

Literatūros mėgėjų susirin
kimai privačiuose butuose dažnai 
yra panašūs. Kartais jie yra pa
tetiški su komiško elemento prie
maiša.

“Susirinkimas įvykdavo mažy
čiam, patetiškai išpuoštame Liu- 
bov Markovnos “giminių bute”. 
Susirinkimą atidarė “oratorius” 
Vasilievas, pranešdamas, kad p. 
Busch (iš Rygos) skaitys savo fi
losofinę tragediją. Ją skaitant, 
jau nuo pat pradžios buvo aišku, 
kad kelias vedė į nepasisekimą. 
Tragedija buvo nevykusi. Tačiau 
visi klausė drebančio rygiečio 
balso grynai iš pareigos Litera
tūrai. Staiga klausytojai pradeda 
nesidomėti ir pasikeičia nuobodu
lio žvilgsniais. Kažkas pradeda 
kosėti. Girdisi pastabos. Rašyto
jas yra pamirštas. Fiodoras 
draugu nepastebėti išsmtmka 
duris...”

Apoplektiškas literatūros 
vakaras

Padrąsintas savo pirmos kny
gos išspausdinimo, Fiodoras Ap
silanko rašytojų sąjungos susirin
kime. Jis įvyko “...kaip visuomet, 
viršutinėje didžiulės kavinės erd
vėje. Nepaprastai uolus kelneris 
su žibančiom akim nešiojo alų ir 
kavą. Sąjungos nariai sėdėjo prie 
mažų stalelių. Kūrybiški rašytojai 
sudarė atskirą, uždarą grupę...” 
Aprašydamas sąjungos narius, 
Nabokovas sarkastiškai pastebi jų 
“ryšį” su literatūra: inžinieriaus 
Kerno — turbinas, Gorjanovo —

valdžią ir jėgą**. Fiodoras laike 
šio “lietratų” sąmyšio apleidžia 
kavinę...

Emigracijos paminklai

kitokį (kartais mažai besiski
riantį nuo mūpų) emigrantišką 
gyvenimą piešia jaunas Naboko- 
vas. Sarkazmas, taiklūs epitetai ir 
teisėjo rimtis palydi emigrantiško 
gyvenimo poeziją ir kasdienybę.

Šiandien šio besiginčijančio 
baltųjų rusų pasaulio jau nerasi
me. Jis sušvito, kaip meteoras, 
tarp 1920-40 m. ir išgaravo. 1945 
metų bėgliai jam nieko naujo ne
pridėjo. Liko tik jos geresni kul
tūriniai paminklai: baleto tradi
cija, rašytojų raštai; nemaža cerk
vių ir vienas kitas restoranas...

Jaunas Nabokovas tarp 1920- 
40 metų matė toliau ir giliau 
už emigracijos fasado. Jis stebėjo

Filmas “The Confession"

Graikų filmų gamybos direk
torius Cosia - Grivas, pagarsė
jęs savo filmu “Z” prieš polici
nę dešiniųjų valstybės prievar
tą, dabar susuko naują filmą 
“The Confession”, kur atsklei
džia komunistų prievartą valy
mų teismuose Čekoslovakijoje 
prieš keliolika metų, kai tardo
mieji buvo priversti prisipažin
ti papildę nusikaltimus, kurių 
jie iš tikrųjų nepadarė. Filmas 
paremtas patyrimais Artūro 
London, vieno iš trijų kaltina
mųjų, kuris išvengė egzekucijos 
ir vėliau parašė knygą apie tuos 
pergyvenimus.

..Si institucija pradėjo veiklą Wa- 
shington’e 1967 m. sausio 1 die
ną. Jos nenutrūkstamam darbui 
suėjo jau ketveri metai. 0. S. 
Centras veikia kaip Technikos ir 
gamtos mokslų draugijos (Ame
rikos Inžinierių ir architektų są
jungos skyrius) dalis, tačiau apie 
pusė Ū. S. Centro darbuotojų nė
ra draugijos nariais.

Ū. S. Centro tikslai yra biblio
tekinio ir studijinio pobūdžio. 
Lietuvoj išeinančios periodinės 
spaudos straipsniai, kurie turi in
formacinės vertės apie Lietuvos 
ūkį, socialines sąlygas ir švietimą 
yra kataloguojami. Programa a- 
pima pramonę su 25 poskyriais, 
pvz. tekstilės pramonė, mašinų, 
elektronikos, maisto, avalynės ir 
t.t. Žemės ūkis su 18 poskyrių, 
pvz. gyvulių ūkis, linų, cukrinės 
žaliavos, ūkiniai pastatai, mecha
nizacija ir pan. Ūkinė technologi
ja šu 7 poskyriais, pvz. pramonės 
statyba, komunalinis ūkis, energi
jos pramonė. Susisiekimas ir 
transportas — 10 poskyrių, so
cialinis skyrius — 20 poskyrių, 
švietimas — II. Kiti dalykai yra 
be poskyrių pvz. prekyba, finan
sai, statistika, žvejyba, turizmas, 
ūkinis planavimas, demografinis 
judėjimas ir pan.

Kiekvienam straipsniui, turin
čiam bent kiek vertingos infor
macijos iš vieno ar kelių progra
moj esamų dalykų, yra surašo
ma bibliotekinė kortelė su trum
pu tos medžiagos aptarimu. Kor
telių susirenka apie 2000 į metus. 
Vidurkiniai tik apie 4—5 proc. 
straipsnių teturi kataloguotinos 
informacijos. Visa periodinė spau
da laikoma bibliotekoj, iš kurios, 
pagal katalogines korteles, leng
va išrinkti medžiagą apie bet ku
rį prograroj esantį dalyką, tačiau 
medžiaga yra lygiai paranki ne 
vien specifinėm studijom, bet ir 
apibendrintom.

Šiuo metu khtalogavimą vykdo 
19 darbuotojų. Ketverių metų bū
vy buvo nemažas bendradarbių 
pasikeitimas, tačiau dar vis yra 
8 nariai, kurie dirba nuo pra
džios.

Medžiaga yra telkiama, kad ga
lima būtų ją naudoti dabartinės 
Lietuvos ūkinėm ir socialinėm 
studijom. Nors bibliotekinė da
lis vykdoma be sutrikimų ir ga
na gausi medžiaga jau yra sutelk
ta, studijom organizuoti Ū. S. 
Centras mažai iki šiol tegalėjo nu 
veikti, nes Washington’e nedaug 
tėra žmonių, kurie dabartinės 
Lietuvos ūkinėm ir socialinėm 
problemom domėtųsi ir norėtų 
skirti laiko tų dalykų tyrimui bei

studijom. Keletas studijų buvo pa
daryta, naudojantis šia sistemin
ga medžiaga, ir jos vertingumas 
yra neabejotinas. Yra tikimasi, 
kad renkami duomenys patrauks 
įvairių žmonių dėmesį ir kitose 
vietose nes Washington’e infor
maciją galima parankiai papildy
ti ir Kongreso Bibliotekoj. Todėl 
Ū. S. Centro katalogavimas yra 
vykdomas pagal Kongreso Biblio
tekos sistemą, kad nebūtų perė
jimo keblumų. Tikimasi taip pat, 
kad atsiras atitinkamų sričių dok
torantų, kurie imsis temų apie 
Lietuvą, ir tuo atveju Ū.S. Cent
ro sutelkta medžiaga jiems bus 
labai naudinga.

Lietuvoj vykstančio pramoni
nio, socialinio ir rusifikacijos 
proceso dokumentacija, gerų mo
kslinių studijų būdu, yra nepa
tenkinama, beveik menka. Sitai 
žinant, Ūkinių Studijų Centro 
veikla duomenų ir informacijos 
telkimui bei sistematizavimui 
bus tęsiama, ir tikimasi, kad ji 
išsiplės į tikslingą ir taiklų tos 
medžiagos panaudojimą. Adresas: 
Economy Studies Center, Box 5- 
770, Bethesda, Md., 20014.

p.a.m.

Kompiuteris informuoja 
apie pavojų upėse

Varšuvoje yra įrengtas kom
piuteris, prie kurio privesti 
vamzdžiai iš Vyslos ir Oderio 
upių. Kas 30 sekundžių tie įtai
sai automatiškai įsiurbia van
dens, analizuoja temperatūrą, 
deguonies kiekį, priemaišų gau
sumą. Jeigu kurioje upės daly
je atsiranda tarša, kompiuteris 
automatiškai užaliarmuoja. Tuo 
jau kompiuteris pasako, kiek 
reikia paleisti iš rezervuaro at
sargų vandens, kad suterštas 
vanduo būtų atitinkamai at
mieštas ir būtų apsisaugota nuo 
nuodingo antplūdžio..

Tokią vandens švaros kontro
lę Lenkijoje sudarė Pasaulio 
sveikatos organizacija, pasitelk
dama 150 ekspertų iš 19-kos 
mokslų įstaigų Lenkijoje.

NARKOTIKŲ EKSPONATAI 
MUZIEJUJE

New Yorko muziejus nori ro
dyti ne tik tolimą praeitį, bet ir 
dabartį, todėl pasiryžo atidary
ti skyrių, vaizduojantį švietimą 
apie narkotikų pavojus. Tam 
reikalui 65,000 dol. paskyrė 
Nevį Yorko narkotikų kontrolės 
komisija.

su 
pro

Literatūros vakaro organizato
riai tankiai emigracijoj yra pri
versti naudotis turtingesnių pro
fesijų patalpom: >

"... Berlyno rusams gerai pa
žįstamoje didelėje salėje, priklau
sančiai dantistų sąjungai (verti 
nant iš garbingų dantų daktarų 
portretų, žiūrinčių žemyn nuo

naudinga susitikimams. Ji atro- politiką, Gurmano — techniškus rusų emigrantišką pasaulį, jame 
dė — lyg prie vokiškos gatvės vac|ovėljUs ir pinigų spekuliaciją, dalyvavo ir kartais neiškentė jo 

vieno advokato—iškalbą ir Gur- savo raštuose nepapeikęs. Tačiau 
mano draugo — vieną ekonomi- dekadencijon pasvirusiai emigra- 
nę pastabą Odesos laikrašytje (ir cijai jis nepadėjo. Tik jo meist- 
tai dar netikrą).

Susirinkimo pradžioje sąjun
gos pirmininkas pasiūlė išrinkti

dė".
fantastišku būdu būtų prilipęs 
Rusijos bulvaras, arba priešingai, 
rusiškoj gatvėj maišytųsi gausių 
užsieniečių išbalusios dvasios lyg 
kažkokioj haliucinacijoj.”

Prie knygynų dažnai randama 
ir emigrantų maisto krautuvė.

“Inžinierius Kern išėjo iš rusų susirinkimo pirmininką. Angliš- 
maisto krautuvės, atsargiai 
mas mažą ryšulėlį į prie 
nės prispaustą portfelį...”

Knygyno langas, kaip 
met, užverstas naujom ir 
grantams aktualiom knygom.

“Lange jis pastebėjo, ..., kelis 
emigrantų leidinius: gen. Kačiū- 
rino naują didžiulį romaną 
“Raudonoji Princesė," Končiaje- 
vq “Komunikaciją”, du pilkų vir
šelių romanus, vienos, jaunos po
etės Rygoj išleistą delno didumo 
knygelę, “Ką automobilistas tu
rėtų žinoti", ir dr. Utino paskuti
nį darbą “Laimingų .vedybų pa
grindai”. Ten kabojo ir kelios se
nojo Petrapilio grafikos.”

Netrūksta čia ir prispaustoj tė
vynėj spausdinto rašto.

“Ant kito stalo, nuošaliai, bu
vo išstatyti sovietų leidiniai. Rei
kėjo tik pasilenkti virš ktūvos tų 
žurnalų, virš nuobodulio kupetos, 
kai nenoromis padėdavai i 
galvosukiauti ityfb Žodžiu štitnffn-

kišda- 
krūti-

visuo- 
emi-

riška plunksna užfiksuoti emigra
cijos fragmentai 1937-38 
kukliame rusų emigrantų 
le “Sovremenije Zapiski” 
dien yra verčiami į kitas 
ir jais domimasi kaip literatūra.

metais 
žurna- 

šian- 
kalbas

kų manierų prof. Krajevičius iš
renkamas vienbalsiai. Po sekre
toriaus išrinkimo seka minutė ty
los dviejų mirusių sąjungos na
rių pagerbimui. Tyloje Fiodoras 
pastebi “Gazeta” satyristą, visų 
nekenčiamą literatą Stranyj, poe
tą Aptekar, teatro kritiką, rygie- 
tį Busch, žurnalistus, reporterius 
ir nežinia kodėl net Markovną, 
(jos bute vyksta mėgėjų rečita
liai), anekdotistą ir porą kitų 
“kvailių”, kurie, fiodoro nuomo
ne, dėl jų netinkamo elgesio tu
rėtų būti iš sąjungos išmesti.

Kai sąjungos pirmininkas pra- j 
neša savo atsistadydinimą, visit 
atšąla. Iždininkas bėgte perskaito' dabar vietomis užterštame ore 
itūkstančius niekam nesugaudo- esantis gyvsidabris esąs labiau 
įmų numerių ir skaičių. Sirinas pavojingas, negu tas, kuris ran-į 
i paprašo balso ir atidengia anųjų- damas maiste. Buvo daryti ty- 
jų Metų šokių vakaro išlaidas ir rimai, skrendant helikopteriu | 
nuostolį. Kyla ginčai, kurie vos virš Chicagos, St. Louis, ir ras-: 
nepasibaigia muštynėm. Atrodė, ta, kad gyvsidabrio garų kon- 
“lyg naujos jėgos kėlė revoliuci- cetracija virš fabrikų rajonų 
ją, norėdamos perimti sąjungos yra žymi.

Mokslininkų konferencija 
Kanadoje

Kanados sostinėje Ottavoje 
vasario mėn. vidury buvo su
šaukta tarptautinė mokslininkų 
konferencija, kuri svarstė gyv
sidabrio priemaišų pavojų žmo
gui. Kai kurie mokslininkai s’.m-! 
poziume tvir'ino, kad gyvsidab
ris žmonėm kenksmingas ne tik i 
esantis okeanuose, žuvyse, bet, 
ir ore. Dr. A. Hanson, švedų, 
profesorius, net kalbėjo, kad DI VIDUMIS OOMPOUNDED D ADLY. P AID QUARTERLY.

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6-7575
H O U R S : Mon. 12 P.M. to 8 P M. Tuea 9 to 4. Thura. and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30
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ELENA VASYLIŪNIENĖ

Harry Stuck Sullivan, ameri
kiečių psichiatras, kuris sukūrei 
savotišką psichologinę ir psichi-l 
atrinę teoriją, buvo beveik neži
nomas pasauliui, būdamas gyvas. 
Jis buvo žinomas ligoniams, ku
riuos gydė dideliu pasisekimu, ir 
siauram rateliui savo draugų. Jo 
susidomėjimo centre ir jo prakti
koje buvo daugiausia šizofreni- 
kai — su kuriais jis praleido il
gas dienas ir naktis, nes jis ėmė 
naudoti metodą, reikalaujantį, 
kad gydytojas turi gyventi ligoni
nėje, ką Sullivan ir darė. Būda
mas gyvas, jis išleido tik vieną 
savo knygą; po jo mirties buvo 
išleistos dar jo penkios knygos. 
Taigi šešios knygos, neminint 
gausių straipsnių, ir sudaro Sul
livan mokslinį palikimą.

H. S. Sullivan buvo gimęs ai
rių katalikų šeimoje, tad ir na
muose augo katalikiškoje aplin
koje. Tai neliko be įtakos jo teori
jai. Jeigu Zigmund Freud, kuris 
buvo žydas, pripažino, kad jis

mokyklos vedėja sesuo Marga- 
rita.Delhotal, O.S.F.

VALYTOJAI SUNAIKINO 
VITRAŽUS

Langų valytojai D. Britanijo
je, Wrexham mieste, Visų šven
tų bažnyčios vitražus valydami 
taip stipriai trynė chemikalais, 
kad kai kuriuos jų sunaikino, 
o tai buvo vieni iš gražiausių 

Į XVI šimt. meno pavyzdžių Bri- 
i tanijoje.

rinkta apie 12 rkivyskupijos 
tyrimus remia Švie imo vysty
mo institutas. Tyrimai apims 
šešias mokyklų sistemas ir še
šis universitetus. Chicagos mo
kyklos bus vienintelės iš katali
kų mokyklų, įtrauktos į tą eks
perimentą. Chicagoje bus pa
rinkta aipe 12 arkivyskupijos 
mokyklų nuo rugsėjo mėnesio 
dalyvauti šiame eksperimen'e.

Eksperimente dalyvaujančios 
mokyklos sugrupuos moki ■ ius 

i ne pagal skyrius, o daugiau pa- 
I gal amžių. Kiekvieno mokslei
vio pažang'.r, sugebėjimai bus 
nustatyti atskirai ;r jam bus pa
likta tam 
.rankiškai 
Tyrimus 
specialiai 
ius ir parūpins reikiamas moks- ' 
lo priemones, bet ki ekiu lėšų 
mokykloms neskirs, šiam eks- ekskursija Viduriniuose Rytuo- 
perimentui Chicagos katalikų se plius kelionės tąsa apie pa- 
mckyklose vadovaus St. Kiera i ■ šaulį.
-— ' - ------------- - ---------------- , Galima gauti akademinius

kreditus
Ninth Annual

Holy Land Middle East Aour 
June 26, 1971•

22 days complete de luxe tour 
of the Middle East plūs roūnd 

the world extension. 
Academic Credlts available.

Fr. Cornėlius J. O’Leary, S: J. 
Fr. James King, S. J.

DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. T TTERATDEA

>■
> • ■"

Ar tik ne Darius Lapinskas diriguoja M. K. Ciurliorinio “Jūrą”? Cikagiečiai galės tai patikrin i šį šeštadie
nį Ir sekmadieni Margučio didžiajame koncerte Marijos aukštesniosnios mokyklos auditorijoje.

Nuotr. Alg. Kezio, S. J. iš jo darbų parodos, kuri įvyks kovo 13-20 d. Čiurlionio galerijoje, Chicagoj.

? awi

vą prieš kalbai išsivystanL apie 
draugystės ryšius, apie kalbos iš
sivystymą ir jos įtaką į žmogaus > 
psichinį gyvenimą. Viso ko pa- 
grindan jis deda antrąjį individą' 
— ar tėvą-motiną, ar draugą, ar 
savo šeimos narį. Santykyje tarp 
tų žmonių išsivysto kitas žmo-1 
gus, arba be jų — žmogus nyks
ta.

Sullivan teorija yra skirtinga 
nuo Freudo. Ji yra sudėtingesnėj 
ir komplikuotesnė. Freudui pa
grindė yra — libido, seksualinė 
jėga, kurią Freudas randa jau 
kūdikiuose, ir nuo jos išsivysty
mo priklauso žmogaus vidinis 
Aš. Sullivan teorijoje seksualu
mas ateina tik per persilaužimo 
laikotarpi, ir ateina kaip trukdy
tojas, bet ne kaip esminis kom
ponentas. Meilėje Sullivan mato 
pirmą vienišumo patraukimą, 
bet ne Freudo libido.

Ne tik Freudo ir Sullivan te
orijos skyrėsi. Jų gyvenimai bu
vo irgi skirtingi. Freudas gyven- Į

SFATTLE UNIVERSITY
tikra galimybė sava- 
dirbti savęs lavinime, 
pravedanti fundacija 
instruktuos mckyto-

DESERT RANCH
MOTEL

Gražiame Daytonos pajūryje.

Devinta met'nė ekskursija 
| ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ 
1971 m. birželio 26 d.

22-jų dienų pilna liuksusinė

DUVO ZyUHS, pripdZlIlC/, KdU JIS I _ _

niekad negali nuo savo tautos I damas įgydavo vis daugiau prie-
tradicijų atsipalaiduoti, tai tas I šų, o Sullivan - draugų. Kažin
pat taikytina ir Sullivan. i ką pasakys psichologijos mokslas

Psichologai, kaip Jung, Erick-l ateityje. Šiandieną Freudą daug 
son, Ann Freud, nors ir panei- kas bando taisyti, keisti net 
gia Freudą, jie yra patys išau- atmesti, tuo tarpu Sullivan teo- 
gę iš jo teorijos, ją vienokiu rija yra vis labiau studijuojama į 
ar kitokiu būdu prieš tai pažinę, j 
paskui jos atsižadėję ar papildę.' 
Būt Sullivan visai nėra buvęs 
Freudo įtakoje. Nors jis gyveno 
Freudo laikais, jis Freudo teorijos 
nemėgo. “Esu perskaitęs porą 
knygučių — ir man gana. Jos vi
sos kalba nesąmones”.

H. S. Sullivan teorija yra va
dinama tarpasmenine (Interper- 
sonal). Nes jo pagrindiniu teo
retiniu tvirtinimu yra teigimas, 
kad žmogus negali gyventi pats Į 
vienas. Kad išsivystytų tai, ką' 
mes vadiname asmenybe — žmo 
gus turi būti kitų žmonių tarpe. 
Visiškas vienišumas neša žmo
gui mirtį. Savo ligonių šizofreni- 
kų tarpe Sullivan matė santykių 
palaikymo su kita žmogiška bū
tybe trūkumą. Kada žmogus ne
beranda dvasinio santykio su ki
tais — jis išardo ir savo organiz
mą. įdomu, kad į psichines ligas 
Sullivan netikėjo. Jo manymu, 
tai yra tik laipsnio skirtumas, pa
laikant santykius su savo artimu.

Sullivan teorijoje pirmoji dide
lė baimė yra išgyvenama žmo-* 
gui gimstant, o vėliau ji yra su
mažinama arba padidinama mo
tinos santykyje su kūdikiu. Šito
ji pirmoji baimė lydi žmogų vi
są gyvenimą, ir žmogus ieško ki
to žmogaus, kad jam padėtų turi- 
mos baimės nusikratyti arba 
bent Ją sumažinti. ' 
: ^Vaikui augant, apie 8-9 metus 
atsiranda pirmas susirūpinimo į 

jausmas savo draugo atžvilgiu, ar 
tai būtų, mergaitė mergaitei, ar 
.berniukas berniukui. Čia atsiran- 
cia pirmas kontaktas su tos pačios 
(lyties * draugu šalia šeimos. Jei
gu tos pereinamosios stadijos su
sirūpinti kita asmenybę, nebū-1 
tų, sunku būtų įsivaizduoti ir vė-I 
lesniąją meilę. Nors šiuo prieš- 
pubertiniu laikotarpiu vaikai 
vaikšto krūvomis, turi daug 
draugų, bet visuomet esama ir 
artimesnių asmenybių. Kada 
priešpuberto laikotarpis baigiasi, 
',vienišumo jausmas nesibaigia, 

pasilieka, net dar sustiprėja. 
5įTaigi jaunuolis ar jaunuolė yra 
.dabar apkrauti ne tik baimės 

Jjąusmu, bet ir vienišumo. Dar 
prie to prisideda fizinio išsivys
tymo dėka atsiradęs fizinis pa- 

• traukimas, vadinamas angliškai 
' tyst’ kurį aš verčiu gašlumu. 
BjFuberteto laikotarpyje jaunuolis 
/tyra kamuojamas trijų jausmų, iš 
(/kurių pats stipriausias ir pats pa
vojingiausias yra vienatvė. Vie
natvė yra baisesnė už baimę — 
tai Sullivan tvirtinimas.

Šitie pagrindiniai trys kompo
nentai turi įtakos į žmogaus as
menybės susidarymą, į žmogaus 
psichini išsivystymą ir i žmogaus 
psichines ligas. Harry Sullivan 
plačiai kalba apie kūdikio paga-

ir nagrinėjama.

AKTIMŲJŲ RYTŲ IR 
VIDURŽEMIO JCROS 
/ POEZIJA

Vanguard leidykla išleido 
knygą “Exotics: Poems of the 
Mediteranean and Middle East”. 
Spaudai paruošė Nigel Dennis. 
Kaina 4.50 dol.

SAVAITGALIŲ MAGISTRAI
Detroito universiteto Verslo 

administracijos mokykla nuo 
rugsėjo mėnesio pradės specia
lų kursą, duodamą tik savait
galiais. Jį išėjus, bus galima 
gauti verslo atdministracijos 
magistro laipsnį.

MIKE ISTORIKAS
Amerikiečių istorikas David 

J. Mays mirė Richimonde, Va., 
sulaukęs 74 m. amžiaus. Buvo 
laimėjęs Pulitzer premiją.

MIRĖ ŽYMUS 
ARCHEOLOGAS

kainos.

katalo-

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

Gyvenimas, koks jis turi būti

“I Never Sang For My Father” 
Į yra gilus, jautrus, nepamirštamai 
žmogiškas spalvotas filmas visai 
šeimai. Pradžioje ir vėl pabaigoje 
šio filmo mes matome dviejų vyrų 
nuotrauką. Vienas senas, kitas vidu
tinio amžiaus vyras, rankomis ap
sikabinę per pečius, žvilgsnį įsmeigę 
kažkur į tolį, atrodo, patys stebisi, 
kas juodu pastūmė pozuoti saulėje. 
Ir girdime Gene Hackman (jaunes
niojo) balsą: “Mirtis užbaigia gy
venimą. Tačiau ji nenutraukia arti
mumo”.

i Šis filmas, paimdamas tokį pa
prastą faktą, išvysto jį į gilų ir 
didžiai tragišką dėstymą apie tėvus 
ir vaikus, gyvenimą ir mirtį, ir vi
sus tuos neišpasakytus^ žodžius. Tė- 

j vo rolėje Melvyn Douglas, sūnaus —
Archeologas Nelson Glueick, Hackman. Filmas sukasi apie didelę 

71 m., mirė Cincinnati mieste, meilę, kurią jie jaučia vienas kitam, 
Jis yra atradęs karaliaus Sa- bet nesugeba jos išreikšti.
liamono kasyklas Palestinoje. i Pasakojimo siūlas prasideda tuo

laikotarpiu, kai seno vyro gyveni
mas baigiasi (nors jis ir nemano ši
to pripažinti), o jaunesnio vyro gy
venimas mėgina posūkį į naują ry
tojų. Tėvas yra 81 m. Seniau jis 
buvo burmistras (meras), mokyk
los tarybos prezidentas ir vienas mies 
to garbingiausių piliečių. Dabar be
veik pamirštas, gyvena patogiai sa
vo sename name su žmona ir atsi
minimais, ir tiesiog ugningu įsiki
bimu į savo sūnų.

Jis tikisi iš jo tiktai nors ma
žiausio atsidavimo ženko. O vis dėl
to jųjų ryšiai trapūs. Tėvas daž
niausiai užmiega prie televizijos. Ta
čiau jis tiesiog išalkęs sūnaus mei
lės, kurios jam pačiam trūko jo ap
leistoje vaikystėje. Sūnus mėgina į- 
tikti, bet jo paties žmona mirė prieš

griaučiai vargiai ar duoda bent ma
žą supratimą apie filmo galingumą. 
Šalia to, apie ką filme šnekama, 
reikia dar pridurti, kad filmo teks
tas, režisūra ir vaidyba—viskas kar
tu sukuria vieną geriausių, labiau
siai nepamirštamų žmogiškų fil
mų.

Robert Andersono ekrano tekstas 
yra iš autobiografinoo veikalo. Ir 
jis skamba gyvenimiškai. Jo dialo
gas tiesus ir temą atidengianti, be 
jokių, “literatūrinių” atspalvių ar 
išsigalvojimų, kurie galėtų pažeisti 
charakterius. Eugene O’Neill buvo 
parašęs visai kitokį dialogą skirtin-1 
giems tikslams savo panašiame vei-l 
kale “Long Day’s Joumey into i 
Night”. Tačiau Andersono pasakoji
mui, kuris remiasi kasdieniniu rea
lizmu, o simbolizmas Čia galėtų 
vien pakenkti, toks nepadailintas di
alogas yra būtinybė.

Gilbert Cates režisūra taipgi pa
gerbia faktą, kad šis filmas yra cha
rakterių filmas.

Melvyn Douglas, kaip plačiai pra- 
našauajama, gaus Akademijos pre
mijos nominacij'ą už savo vaidybą 
tėvo rolėje. Jis to vertas. Tačiau ir

metus. Dabar, būdamas 44 m., jis1 Hackman vaidybos sūnaus rolėje

Visi patogumai. Žemos 
Atidarytas visus metus.

Prisiunčiame nemokamus
| gus ir informaciją. Rašyk:te:V.'ktorija
ir Adolfas Andriulis, 675 S. Atlantic 
Avė., Ormond Bcach, Fla. 32074. De- (I 
šert Ranch Motei. Tel. 904—677-7780 |

'i
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i IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

30% jki 50% uolaida

SOUTHWEST FURNITURE CO.
6200 S. Western Tel. GR 6-4421 j

Mary North Travel Service 
3518 S. W. Genesee Street 

Seattle, Wash. 98126

Please serui lnformation on 
S. U. Mlddle East Tour □

Name

Address

Statė . Zip Code

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS APTAR
NAUJA MOŠŲ KLIENTUS !

Stanley Sr. Stanley Jr. Stanley III Robert

1971 Chrysler ■
Newport, 4 dr 

$3,733.00

1

Violeta K.arosriitė Margučio rengiamo koncerto-baleto repeticijose, šį 
šeštadienį ir sekmadienį Karosaitė Marijos aukštesnietsnios miakyklos 
auditorijoje šoks M. K. Čiurlionio “Jūros” ir Lapinsko “Infinitas VII” 
pastatymuose. Nuotr. Virgilijau^ Katiliaus, S. J.

nutarė vesti gydytoją, gyvenančią 
Kalifonijoje. Tai reikštų apleisti sa
vo miestą, kas būtų tiesiog erezi
ja tėvui.

Toji situacija dar pablogėja, kai 
miršta senojo vyro žmona. Jis prii
ma mirtį, kaip tam tikrą nepatogu
mą. O savo skausmą pakeičia atsi
minimais apie savo paties motinos 
mirtį prieš pusę Šimtmečio. Tačiau 
jo prisirišimas prie sūnaus dar la
biau didėja. Jo duktė (Estelle Par- ( 
sons) sugrįžta į namus laidotuvėms. I turi drąsos pasilikti neužbaigtu fil- 
Tėvas, baisiai įpykęs, atsižadėjo jos, 
kai ji ištekėjo už žydo. Dabr ji aiš
kina savo broliui labai objektyviai, 
kas skamba gal ir žiauriai, bet kyla 
iš tikros meilės tėvui, jog reikia pa
sirūpinti jo gyvenimo sutvarkymu. 
Jis vienas negali gyventi dideliame 
name.

Tėvas galėtų pasisamdyti šeimi
ninkę, bet jis nori, kad tunus rūpin
tųsi juo. Anas gi nedrįsta atideng
ti vedybinių planų. Sūnus aplanko 
kelis senelių namus, randa juos pil
nus slegiančios nuotaikos ir žino,1 tis nukerta dviejų besimylinčių gy- 
kad tėvas niekad nesutiks ten gy
venti.

Štai, iš čia ir kyla sūnaus dilema. 
Tėvaš neturi gyventi vienas. Sene
lių namai atrodo neįmanomi. Vie
nu momentu vaikai nori advokato 
pagalba įsiūlyti tėvui šeimininkę. 
Pagaliau vienoje didelės įtampos 
scenoje tėvas palūžta ir atidengia sa
vo skausmą. Tada sūnus pakviečia 
tėvą vykti kartu ir apsigyventi Ka
lifornijoje. Tačiau ir tai, žinoma, ne-' 
priimtina senam vyrui. Jo puiky
bė neleidžia jam pripažinti, kad kiti 
daro už jį nutarimus. O jo užsispy
rimas reikalauja viską turėti, kaip 
jis nori, neatsižvelgiant j nieką.

Šitie jkU&rejnttė aphuogidti

negalima nepastebėti. Daugelis sce
nų tarp šių dviejų charakterių ne
atrado vaidybinio pobūdžio; atrodo, 
lyg iš tiesų įvykiai rutuliojasi čia 
pat prieš mūsų akis.

Filmas mums sako, kad mirtis bai
gia gyvenimą, bet ne artimumą. Tai 
tiesa. Kai vienas asmuo miršta, ki
tas artimas šeimos narys dar ilgai 
po mirties mąsto, kas galėjo jų tar
pe būti pasakyta, bet nebuvo.

“I Never Sang For My Father”

1971 Plymouth
2 dr. $2,313.00

BALZEKAS MOTORS
Ryrtioutn Fu»y-Vaiiant-GTX-Roa<irunn«r»B«rracuda-Duit<r

4030 ARČIUI VI 7-1515

mų. Tėvas miršta, bet problemos 
tarp tė.o ir sūnaus pasilieka neiš-j 

spręstos. Tai iš tikrųjų yra daug' 
ragiškaiu, negu pati mirtis. Nes | 
mirtis yra natūralus dalykas, tačiau Į 
žmogaus prigimtis šaukte šaukia, 
kad tėvai ir vaikai turi suprasti vię- 

ini kitus. .
Šis filmas užkrečia ir publiką sa- 

|vo nemeluota tiesa. “Love Story”, 
i kuri irgi šiomis dienomis spaudžia 
'ašaras žiūrintiems, neužsitarnauja 
jokio atsakymo. Aname filme mir-

venimą, pasiimdama vieną partnerį, 
ir viskas lieka užbaigta ir išspręsta. 
Šitame gi filme parodytas gyveni
mas, ne koks' jis turėtų būti, bet 
kos jis turi būti.

v.

b

0

(PLŪS INTEREST) •

FJcsperime i in s projektas 
mokyklose

JAV mokyklose nusis atyta 
pravesti vieną naują švietimo 
eksperimentą, vadi amą Indivi 
dualus vadovavimas švietime. Ji 
praves Charles F. Ketterihg 
fundacija, esanti Daytone, Ohio. 
Chicagos arkivyskupijos mo
kyklų sistema buvo taip pat pa-

k

I

STANDARD 
FEDERA

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140

ASSETS OVER $149,500,000. RESERVES OVER $13,500,000.
OFFICE HOURS:
Monday&Thursday,9a.m.to8p.m. • Tuesday&Friday,9a.m.to4p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no busincM transacied.
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• METMENYS, 1970 m. Nr. 
20. Jaunosios kaitos kultūros 
žurnalas. Vyriausias redakto
rius: Vytautas Kavolis, Dickin- 
son College, Carlisle, Pennsyl- 
vania. Administracija: R. Vai- 
tys, M. Paškevičienė, G. Vėžys, 
2606 Princeton Avė., Evanston, 
III. 60201. Atskiro numerio kai
na 3 dol., keturių numerių pre
numerata 10 dol.

Jeigu kartais, perskaičius 
“Metmenų” etiketę — “jauno
sios kartos žurnalas”, šyptelė- 
jama, kai nemažai bendradar
bių toli gražu jau nėra pirmos 
jaunystės, tai šį kartą naujan 
numerin talpinama poezija yra 
tikrai jaunosios kartos. Po ge
tą puokštę savo poezijos patei
kia: Austė Pečiūraitė, Marija 
Saulaitytė ir Vukas Akstinas. 
Visi jie su poetiniu žodžiu jau
natviškai ir gražiai paišdykau- 
ja, kas, gal būt, ne vienam se
nesniam atrodys neliestinas da
lykas. Mums gi atrodo, kad 
toks ūpingas jaunų žmonių žo
dinis išmislas yra visai tvarkoj. 
Tik būtų jau blogiau, jeigu jis 
ir toliau vien tik šitokiu ir pa
siliktų. Jaunystės laisvas polė
kis toli gražu dar nėra tikras 
savęs atradimas. Dažnai tad ir 
kyla klausimas: kažin, ar Pi- 
caeso būtų moderniam mene 
tuo, kuo jis šiandien yra, jeigu 
jis būtų nesugebėjęs lygiai ge
rai padaryti ir paties klasiš- 
kiausio piešinio. Ar pagalvoja 
apie tai mūsų poezijos jauni
mas, kuris dažnai nori pradėti 
tuo, kuo Picasso baigia po viso 
savo gyvenimo patirties ir sun
kių kūrybinių pastangų. Ir dar 
kitas, krūptelti verčiąs, daly
kas. Skaitai ir džiaugiesi, kaip 
maloniu atradimu, čia paskelb
ta Vuko Akstino poezija. Bet 
po paskutinio eilėraščio regi 
prierašą: “Iš anglų kalbos vei- 
tė Ilona Gražytė”. Čia netenki 
žodžio ir tik mąstai: argi jau 
šitaip?

Prie poetinio žodyno pusla
pių galėtume beveik priskirti, 
nors ir prozos eilutėmis para
šytas, Rimo Vėžio “Kampus”. 
Absurdiško pamušalo tema, ne
blogai keturiuose kampuose įrė
minta, sarkazmu ir humoru api 
barstyta, skaitoma nenuobo
džiai. Tačiau bendroje šiandie
ninės literatūros raidoje visa 
tai jau yra tiktai eilės pastarųjų 
metų praeitis, o ne staigmena.

Neva laišką Slmanui Daukan
tui rašo žurnale Jonas Mekas. 
Bet tai ne tiesioginis laiškas, o 
labai šiltas, pilnas intymumo ir 
poetinės nuotaikos essay apie 
tai, kas ne vienam čia iš mūsų 
guli ant širdies: “Ak, tai nieko, 
bičiuli, tai tik nedidelis užsisva
jojimas, tik vis prisiminimai. 
O, kokia tu graži iš tolo! Argi 
tai tiek daug reikėjo, tiek daug 
metų, tiek vargo, tenai, ir čia, 
tremtinio keliu, tai tikrai su
prast, tai visa širdim pajust? 
Tuos kelis, tuos nedidelius žode
lius, poeto širdim parašytus- 
Kokia didelė pasitikrinimo kai
na!”

Apie XIX amžių ir jo para
doksus rašo Vincas Trumpa. 
Atrasti istorijoje ką nors nau
jo ar bent savotiškai paprieš
tarauti kuriam nors nusistovė
jusiam teigimui yra Vincui 
Trumpai įprastas malonumas. 
Todėl ir visi jo istoriniai straips 
niai jau vien dėl to smalsų skai 
tytoją patraukia, juo labiau, 
kad jie parašomi gyva, vaizdin
ga, tiesiog literatūrine, o ne 
kokia nors archyvine, kalba.

zas Vaišnys, SJ. Metinė prenu
merata 5 dcl. Adresas: 2345 W. 
56 h St., Chicago, I’.l. 60636.

Vasario 16-tos proga atitin
kamų minčių pluoštą pirmuoju 
s laipsniu pateikia pats žurnalo 
redaktorius, raštą užbaigdamas 
šita p: "Jeigu mes savo širdyje 

’ tėvynės meilės kibirkštėlę lai- 
i kyšime apdengę stora atgyven
tų praeities atsiminimų skraiste, 
ji pamažu vis'škai užges. Rei
kia, kad į ją padvelktų naujų 
laikų vėjas. Tik tada ji sulieps
nos galingu gaisru. Tada mes 
nebūsime “užgesę žiburiai tarpe 
vidurnakčio šešėlių”, bet tapsi
me švyturiais, rodančiais kelią 

į į Lietuvos prisikėlimą”. Poezi- 
| jos pusl’apis skirtas dviem nau- 
( jiems Vlado šlaito eilėraščiams. 
Numeris puošiamas dail. Zitos 

i Sodeikienės dailės darbų nuo
traukomis. Įprastiniuos žurnalo 

: skyriuose sudėta daug įdomios 
ir įvairios medžiagos. Ypač svei
kintinas kalbos škyrius, kuris 
šiandieninėje mūsų periodikoje 
čia yra bene vienintelis, kas mė
nesį kruopščiai paruošiamas, 
naudingas visiems, ginant mūsų 
■kalbą nuo besibraunančių sve
timos aplinkos įtaikų.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1970 
m. rugsėjo - gruodžio mėn. Nr. 
5—6. Vyr. red. G. J. Lazauskas, 
208 W. Natoma, Addison, III. 
60101. Techniškasis redaktorius 
J. Slabokas. Administracijos 
adresas; A. Pargauskas, 6643 
S. Francisco Avė., Chicago, 111. 
60629. Metinė prenumerata 6 
dol., studentams 2 dol.

Šis tas iš šio numerio turinio: 
A. P. Mažeika “Dabartinės Lie
tuvos pramonė”, A. Vadopalas 
“Stogo užbaigimas”, Saulė Jau- 
tokaitė “Architektūriniai įspū- 
dž’.ai iš europietiško miesto” 
(gausiai iliustruota), N. Valkas 
“Canberra — busimasis penk- 

taipgi latvių čionykščio poeto tojo kontinento (Australijos) 
Gunars Salinš straipsnis apie metropolis”, Lietuviai techniki- 
alegoriją šioje Vizmos Belševi- nėję literatūroje, daug kronikos 
cos poemoje. Lietuvių kalbon iš lietuvių inžinierių ir architek- 
čia išverstoji poema pirmą kar- tų organizacinės veiklos, 
tą buvo atspausdinta 1969 me- . LUX ^8^ lfm m. 

saU81«- Nr. 1 T62). Leidžia Ame
rikos Lietuvių Romos Katalikų 
Kunigų Vienybė. Redaktorius: 
kun. A. Juška, 1515 S. 50 Avė., 
Cicero, 111. 66050. Techniškasis 
redaktorius kun. P. Cinikas, 
MIC. Administratorius; kun. dr. 
Z. Smilga, 155 Washington Str., 
Middletown, Ct., 06457.

Šiame žurnalo numeryje apie

Vytauto Kavolio straipsnis 
“Modernistika ir jos pogrindis” 
ne vienam bus drauge ir studi
jinis ir informacinis, atsklei
džiąs daug šiandienio sociali
nio kitimo kampų ne tik buiti
nėje mūsų planetos, raidoje, bet 
ir žmogaus ne visada aiškiai re- 
gimucs dvasios užkaboriuos.

Kęstučio Pauliaus Zygo raš
tas apie brutalizirą architektū
roje nėra toli gražu skirtas vien 
tik architektams. Jis bus mielai 
skaitomas kiekvieno, norinčio 
bent bendromis žiniomis neat
silikti nuo to, kas šiądien vyks
ta visose kūrybos šakose.

Zina Katiliškienė šį kartą čia 
išvertė iš latvių kalbos vienos 
iš ryškiųjų šiandieninės Latvi
jos poečių Vizmos Bolševicos 
(g. 1922) įdomų poezijos cik
lą, pavadintą "Latvio Indrikio 
pastabos Livonijos kronikos pa
raštėje”. Autorė, pacituodama 
iš anos 13 šimtmečio kronikos 
sakinį po sakinio, vis prie jo 
prideda tariamas Latvio Indri
kio pastabas, kurios ir sudaro 
šio poezijos pluošto visą stip
rybę. Tos poetinės pastabos ir 
sukėlė latviuose plačius litera
tūrinius komentarus. Prie ver
timo “Metmenyse” pridėtas1

pirmąją JAV lietuvių parapiją 
ir jos didžiuosius ir istoriškus 
-argus rašo istorikas dr. Anta
nas Kučas. Duodama popiežiaus 
Pa, Jaus VI kalba, pasakyta 
lietuvių koplyčios Va'ikane pa- 

I šventinimo mišiose praėjusiais 
metais. Kun. Andrius Baltinis 
pateikia straipsnį “Parapija — 
ietuvškumo tvirtovė”. Apie 

naujo mišiolo ir lekcionaro išlei
dimo galimybes kalba kun. Vyt. 
Zakaras. Skelbiama informacija 
apie Kanados Lietuvių katalikų 
centrą ir jo statutą. Vedamas 
pokalbis apie čionykštes lietu
vių parapijas, jų kunigus ir 
Amerikos lietuvių katalikų fe
deraciją su kun. dr. Ignu Ur
bonu. Spausdinami kum. J. Juo- 
zevičiaus paruošti pamokslai 
gavėnios laikotarpiui. Talpina
ma spaudos ir veiklos apžvalga.

• Prof. dr. Zenonas Ivinskis, 
PROF. PRANAS DOVYDAI
TIS. Apaš a’autojas ir moksli
ninkas. 20 psl. atspaudas iš žur
nalo “šaltinis”’. Išleido “šalti
nis” 1970 m. Anglijoje. Dėsto
ma tema suskirstoma į šiuos 
skyrius: I. Pirmasis lietuvių pa
saulietis katalikiškoje akcijoje; 
II. Mokslinis Davydaičio pasi
ruošimas; III. Dovydaitis visuo
meninėje veikloje; TV. Dovydai
čio mokslinė veikla ir jo žurna
lai; V. Priedas: Dovydaitis kra
tosi pagerbimo.

• Zenonas Ivinskis, DIE 
BALTIS CHE FRAGE IM 17. 
JAHRHUNDERT. “Der Ostsee- 
raum im Blickfeld der deut- 
schen Geschichte”. Sonderdru- 
Cke. Boehlau Verlag Koel - 
Wien 1970.

Tai vokiečių spaudoj paskelb
tas šio mūsų žymaus istoriko 
straipsnis apie Baltijos jūros re
giono problemas ir įvykius ana
me neramiame 17 amžiuje, į 
kurio sūkurius buvo įtraukta 
ir Lietuva.

riaus anglų kalba parašytos 
studijos “The Establishment of 
the P^rlamcntary System in the 
Republic of Lithuania 1918— 
1922”.

• SiKAUTBJA, 1970 m. Nr. 3. 
į Lietuvių skautų sąjungos vado- 
j vybės biuletenis. Redaktoriai: 
j Antanas K. Saulaitis, Rima Gu- 
' daitienė, Česlovas Kiliulis ir 
Liūtas Grinius. Administruoja i 
Kazys Šimėnas, 45 Albin St., 
Dorchester, Mass. 02124.

• SKAUTŲ AIDAS, 1971 m. 
sausio mėn. Nr. 1. Lietuvių 
skautų sąjungos organas. Vyr. 
redaktorius: J. Toliušis, 7418 
13. Claremont Avė., Chicago, I I. i 
60636. Administratorius: A. 
Orentas, 6840 S. Campbell Avė., 
Chicago, 111. 60629. Metinė pre
numerata 5 dol.

prenumerata 5 dol.
• AKIRAČIAI, 1970 m. lap

kričio mėn. Nr. 10. Atviro žo
džio mėnraštis. Redaguoja ko
lektyvas. Metinė prenumerata 
6 dol. Adresas; 6821 S. Maple- 
wood Avė., Chicago, 111. 60329.

• Algirdas Gustaitis, KUNI
GAIKŠČIO M. K. RADVILO 
(NAŠLAITĖLIO) 1613 METŲ 
ŽEMĖLAPIS AMŽIŲ PER
SPEKTYVOJE. Gausiai iliust

• AMERIKOS LIETUVIŲ 
BALSAS 1945—1970. Tai šios 
Detroito lietuvių radijo valan
dėlės jubiliejinis leidinys, nuo- 
'raukomis ir straipsniais gražiai 
pristatąs nemažo būrio žmonių i 
nepavargstančiai tęsiamą svar
bų darbą.

• EGLUTE, 1971 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Tai laisvajame pa
sauly vienintelis lietuvių vaikų 
žurnalas, redaguojamas ir lei
džiamas putnamiečių seselių. 
Metinė prenumerata 5 dol. Re
dakcijos ir administracijos ad
resas: Eglutė, Immaculate Con- 
ception Convent, Putinam, Conn. 
06260.

New York, N.Y. 10010

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Penktas aukštas

Tik trumpam laikui

MOSKVITCH 408IE $2,875.00

ZAPOROZHETS ZAZ 986
$1,895.00

Jų yra labai ribotas skaičius

— dėlto, NELAUKITE. 
UŽSAKYKITE DABAR.
UŽSAKYKITE TIK PER

SVARBU! 
AUTOMOBILIAI 

Į 
LIETUVA

• LUX CHRISTI, 1971 m.

ruotas 21 psl. atspaudas iš “Ka
rio” 1970 m. 8 ir 9 nr.

(Nukelta į 7 pusi.)

WAGNER & SONS
Typewrlters — Adding Machines — 

Checkwriters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Vi r S 50 m. patikimas patarnavimas 

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

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
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

Telef. PRospect 6-8998

rinkinyje “Gadu gredzeni” (Me- 5 
tų grandys). Ta proga čia . 
mums tenka prisiminti, jog pa- j 
našių temų, panašaus sukirpi
mo ii' panašių ištakų poezijos 
kūrinių lietuvių literatūroje pa
sirodė pokario metais kur kas 
anksčiau, tik ne Lietuvoje, bet 
išeivijoje. Greitosiomis čia bū
tų galima suminėti Juozo Tys- 
liavos poema, paskelbta 1954 
metais Brooklyne išleistame ir 
J. Aisčio ir Stp. Zobarsko reda
guotame “Gabijos” literatūri
niame metraštyje. Tysliavos 
ton randama poema, pavadinta 
"Tėve mūsų”, eina panašiu ke
liu kaip ir vėlesnioji Belševi- 
cos. Tysliava taipgi cituoja 
frazę po frazės mirusios prūsų 
kalbos “Tėve mūsų” teksto, po 
jų eiliuodamas jau savuosius 
komentarus, atliepiančius ir da
barties negandus. Tų pačių išta
kų ir metodo yra ir Kazio Bra- 
dūno ciklas "Mindaugas” 1958 
metais jo išleistoje knygoje 
"Morenų ugnys”.

Šiame "Metmenų” numeryje, 
be kita ko, dar kalbama apie 
mokslą ir mokslininkus sovie
tinės santvarkos rėmuose Lie
tuvoj (B. V. Mačiuika), rašoma 
apie lietuvišką velnią mūsų tau
tosakoj ir senojoj, pagoniškoj 
religijoj (M. Gimbutienė), duo
dama pora linksmų dalykų iš 
"Antrojo kaimo“ repertuaro 
(K. Almenas), kalbama apie ra
šytojo Juozo Grušo rūstybės ir 
grožio dialektiką (R. Šilbajo
ris) pristatomas istorijos moks
las šiandieninėje Lietuvoje (V. 
Trumpa), paklojami svarsty
mai apie technologiją ir kultū
rą (D. Šatas), metama keletas 
žvilgsnių į okupuotos Lietuvos 
beletristiką (I. Trakelytė), lie
čiama santariečių veikla naujų 
problemų akistatoje (x).

• LAIŠKAI LIETUVIIAMS 
1971 m. vasario mėn. Nr. 2. Lie
tuvių jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tautinės kultūros mėnesi
nis žurnalas. Redaktorius Juo-

• Juozas B. Laučka, LIETU
VOS PARLAMENTINE SAN
TVARKA. 27 psl. atspaudas iš 
“Tėvynės Sargo” 1970 m. Nr. 
1. Straipsnis padarytas iš auto-

• VILTIS, Vol. 29, No. 5. 
Jan.—Febr. 1971. A. Folklore 
Magazine. Anglų kalba leidžia
mas žurnalas, skirtas įvairių 
tautų šokiams bei kitokiam žo
diniam folklorui. Kreipiamas 
dėmesys ir į tautodailę. Žurna
le pateikiama nuolat ir lietuviš
kosios medžiagos, šiame nume- 

| ryje nepraeinama ir pro Bra- 
] zinskų ir Simo Kudirkos istori
jas, informuojant skaitytoją žo
džiu ir nuotraukomis. Žurnalą 
redaguoja ir administruoja V. 
F. Beliajus, P.O. Box 1226, Den- 
ver, Colorado, 80203. Metinė

Nuo
1914 Metų

Midland Savings aptar- _ 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

J

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

SKAMBINTI RE 7-9615

DIXIE GOVERNOR RESTORANAS IR LOUNGE
175th ir Dėde Highway, East Hazelcrest, 111.
(Iš Chicagos važiuoti Western Avenue iki 175th Street)

Restoranai atdaras nuo 6:30 iki 10 vai. vak., 
Lounge atdara iki 3 vai. ryto kasdien 

Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir kt.

Skambinkite 798.7770 arba 798-7000
Česlovas ir Elzbieta Sakevičiai, 

Savininkai
4>

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rašo:

“O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, 1970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.

Kaina $3.50.

NAUJOS PLOKŠTELĖS IR KNYGOS ILGALAIKĖ DOVANA 
TINKA VISOMS PROGOMS

1. A. DVARIONAS, 12 ŠOKIŲ RINKINYS NR. 25........................................................................................  $5.00

A. ŠABANIAUSKAS, 12 ŠOKIŲ RINKINYS N R. 26 ..............................................................................$5.00

S. GRAUŽINIS. PUPŲ DĖDĖ IR KITI IŠPILDO JVAIRIŲ DAINŲ RINK. NR. 27 .................. $5.00

LIET. KARO MOKYKLOS CHORAS, KARO MUZIEJAUS ORKESTR.. J. PETRAUSKAS

V. DINEIKA IR KITI IŠPILDO JVAIRIŲ DAINŲ RINK. NR. 28 .............................................. $5.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 30 METŲ JUBILIEJINIS ALBUMAS, 28 DAINOS .... Kaina tik $10.00

6. V. LIULEVICIUS, LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE 1945-50 M., 640 PUSL. IR DAU

GYBĖ NUOTRAUKŲ, GRAŽIAI ĮRIŠTA ............................................................................................... $12.00

7. J. VAIČIŪNIENĖ, POEZIJA RŪPESTIS, 130 PUSL. KAINA .............................................. $3.50

IŠLEIDO J. KARVELIS, 7026 S. CLAREMONT AVĖ., CHICAGO, ILLINOIS 60636

2.

3.

4.

5.

5%
Ali accounts com
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

zsnz

6%
2 Years Savings 

Certificates
(Minimum $5,000)

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kituB miestus)
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGE3VOOD, N. Y. 11237

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už Vienu Me- Naujas aukštas di Vi
tu Certlficatu sijsknltas dendaa UMikiimius už

Minimum $5,000.00 investavimo stiskaitaa.

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

PIRMAD. ir KETVIRTAD.......... 9 v. r. iki 9 v. v.VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................9 v. r. iki 6 v. v.
fiHSTAD 9 ▼. r. Ud 11 ▼. <L — Traėlad. uždaryta.
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ŠPštatfcmK 1971 m. vasario mėn. 27 d.

Ar esame jūros nebijanti tauta?

Atsakymą į antraštinį klausi-1 veikalą “Ū1 Vigilante dėl Mare”. I 
mą duos šį savaitgalį Chicagos 1 Pastaras’fl veikalas kompozito-| 
lietuvių visuomenė savo atsi- j riaus skintas tragiškajam Simo 
lankymu į šeštadieni ir sekma- ■ Kudirkos žygiui į laisvę. Daug 
dienį Marijos aukštesniosios tau inio susipratimo ir akcijos 
mokyklos auditorijoje įvykntan-1 parodėme S'mo nelaimės atve- 
tį kone išimtinai jūrinės *emos ju gatvėse ir visuomeninėse bei 
koncertą. Kadaise nepriklauso- politinėse institucijose. Nema

to* moję 'Lietuvoje buvo mestas šū-I žiau dabar parodykime grynai 
kis; veidu į jūrą! Dabar savo-1 kultūrinio sąmoningumo, kai to 
tiškai bus galima pasitikrinti, 1 paties Simo atminimui Įvyksta i 
ar j ją, bent į ją liečiančią te- jam skirtojo naujo muzikos kū-, 
mą, atsigręžėme? rinio premjera.

Iš tikrųjų, du pagrindiniai

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

M. K. Čiurlionis Auka

NAUJI LEIDINIAI
(Atkelta iš 6 psi.)

• SEPTINTA IS AMERI- 
i K03 LIETUVIŲ KONGRESAS 
(DETROITE 1909 M. Amerikos 
I Lietuvių Tarybos leidinys 1970 
i m. Spaudė Naujienų spaustu
vė. Leidinys 134 psl.

• 150 RELIGINIO TURI- 
iNTO EILERAŠCIŲ. Parašė ir |

šleido prel. M. J. Urbonas, LL. 
D. švento Juozapo parapijos' 
klobo :as, 15 South Avė., Du- 
Bois, Pa. 15801. Rinkinys 94 
psl.

• VYTIS, 1971 m. vasario 
mėn. Nr. 2. Lietuvos Vyčių mė- 
resinis žurnalas. Redaguoja ko 
’ektyvas. Metinė prenumerata ; 
4 dol. Adresas: Vytis, 2511 
VVest 71 St., Chicago, 111. 60629.!

• Filaelistų draugijos ‘ LtE- 
tuva ’ BIULETENIS, 1971 m. 
sausio - vasario mėn. Nr. 1. 
Redaguoja ir spaudos darbus 
atlieka Eugenijus Pe rauekas, 
7742 S. Troy St., Chicago, UI. 
60652. Metinė prenumerata 5 
dol.

• SALEZIEČIŲ BALSAS, 
1970 m. Nr. 3—4. Redaktorius 
kun. Pranas Gavėnas, SDB. Re
dakcijos ir administracijos ad
resas: Lituani Don Bosco, Via 
Colcnna, 2. 00044 Francati (Ro
ma), Italia.

• Senė Tomarienė, UGNIES 
ŽIRGAS. Pedagoginė pasaka 
maž esiems. Danutės Švedienės 
spalvotos i’.iustracros. Salezie
čių leidinys. Kaina 4 dol.

šio Margučio rengiamo koncer
to kūriniai liečia jūros temą. 
Liečia įvairiais aspektais — 
audringame, tai vėl saulėtame 
jūros alsavime ir kraupiame 
laisvės ir vergijos susikirtime.

< Čia turime galvoje koncerte at
liekamą M. K. Čiurlionio sim
foninę poemą “Jūrą” ir Dariaus tuani” operos libretui yra pa- 
Lapinsko specialiai šiam kon- naudojęs Adomo Mickevičiaus 
centui ir šiam laikui parašytą veikalą “Konradas Valenrodas”.

Maloni staigmena koncerte 
bus ir kiti du programos nume
riai: italų kompozitoriaus Pon- 
chielli (1834—1886) operos “I 
Lituani” (Lietuviai) uvertiūra 
ir D. Lapinsko koncertas “Infi- 
nitas VII”. Ta proga prisiminti-1 
na, kad Ponchielli savo “I Li-

• Nau'a Antano Maceinos 
knyga “Didieji dabarties klausi
mai” šiuo metu jau yra parašy

ti ta ir atiduota leidėjams — kny
gų serijai “Krikščionis gyveni
me”. Veikalas bus per 300 psl. 
Jos išleidimo mecenatas yra 
kun. V. Puidokas. Žinant kiek
vienos Maceinos lig š'ol pasiro
džiusios knygos filosofinį gilu
mą, neužsisklendimą nuo dabar
ties aktualijų (vis tiek ar jas 
priimant ar atmetant) ir žodi
nės išraiškos puikų literatūrinį 
išbaigimą, reikia tikėtis, kad 
pastaroji jo knyga ypač pasi- 

^žymės šiais visais geraisiais 
ypatumais. Šitai spėti duoda 
pagrindo ir š' ai po ranka turi
mas spaustuvei jau atiduotos 
knygos “Didieji dabarties klau
simai” turinys:
(L Skyrius: Pasaulio sekuliari

zacija:
Krikščionies buvimas pa
saulyje.
Sekuliarizacijos 
miškumas.
Sekuliarizacijos 
Sekuliarizacijos

1.

2.

3.
4.

dvipras-

pagrindas, 
tiesa.

P

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

Laidoluvly Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

4330 South Calitornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

m. yra buvęs Gorkio Pasaulinės 
literatūros instituto tyrimų 
mokslininkas. Jis rašė essays ir 
recenzijas žurnale “Novyj Mir”, 
kuris stengėsi palaipsniui įneš
ti daugiau laisvės į Sovietų Są
jungos kūrybą. Tie Siniavskio 
raštai, surinkti į knygą, dabar 
ir pasirodo vertime, žurnalas 
“Saturday Review” savo vasa
rio mėn. 27 d. numery palankiai 
atsiliepia apie šį veikalą ir ap
skritai apie Siniavskį, atskleis
damas, kad jis, kaip ir Paster
nakas, yra slaptas krikščionis.

kurią sudaro; pirm. — dr. D. 
Jasaitis, vicepirm. — vicepirm. 
— dr. A. šlepetytė - Janačienė 
ir sekr. — dr. V. Gidžiūnas, O. 
F. M., vasario 9 svarstė 1971 m. 
darbo programą. Nutarta du 
narių sus'rinkimįis sušaukti ir 
vieną viešą minėjimą suruošti 
Pranciškonų kultūros židinio pa 
talpose Brooklyne. Pirmasis na
rių susirinkimas šaukiamas ko
vo 14, sekmadienį, 3:30 vai. p. 
p., kuriame dr. A. škerys skai
tys paskaitą apie Lietuvos miš
kų ūkį. Antrasis susirinkimas 
šaukiamas gegužės 16, kuriame 
paskaitą skaitys dr. D. Jasaitis. 
Rudenį, spalio 17, nutarta su
ruošti T’ėvo Ambroziejaus Pa
brėžos, garsiojo Kretingos pran

MIRĖ SCENARIJAUS 
AUTORIUS

Mirė filmų scenarijų autorius 
Isobel Lennart, 55 m. Mirė dėl 
susisiekimo nelaimės. Be kitų, 
parašė scenarijų filmui “Please 
Don’t Eat the Daisies”.
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TYPEWRITERS
Sales, Service, Rentals, Repairs 

ALL BRANDS — including 
OLYMPIA antį HERMES 
Typewriters — Adders

5. Sekuliarizacijos netiesa.
II. Skyrius: Evangelijų mimiti- 

nimas;
Evangelijų numitinimo pa
grindas.
Numitinimo esmė.
Krikščionybės sumitini-

Negalimybė Krikščionybės; 
sumi tinti.

UI. Skyrius: Evoliucija ir reli
gija:
Pasaulio evoliucija ir pa- 
saulis kaip tapsmas.

1.

2.
3.

4.

įSiniavskis savo laisvą kūrybą 
yra spausdinęs vakaruose, 
pyvardžiu Abram Tretz.

sla- j
A & II BUSINESS MACHINE

3530 VV. 63rd St. Tel. 925-8875
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllilll

|dytojb, dviejų šimtų metų nuo 
jo gimimo sukakčiai paminėti 
specialų minėjimą. Jo organiza
vimu ir išgarsinimu sutiko rū
pintis dr. V. Gidžiūnas, O. F. M. 

Trilh°ard“de Chardin meto-' LI J
das ir mąstysena. 
Medžiagos ir dvasios tapa- Į 
tybė. 
Kūrimo ir išsivystymo su
keitimas.
Dievas Kūrėjas ar Dievas 
žiede jas ?

6. Asmens nuvertinimas.
7. Religijos nuvertinimas. 

Užbaiga: Didžiųjų klausimų
•reikšmė.
• Lietuvių kat ilikų akademi

kų veiklos planas New Yorke.
Liet, katalikų mokslo akademi- ____ 4

I jos New Yorko Židinio valdyba, bą verčiamą mišiolą, šiuo metu 
j prie lietuviško mišiolo teksto

- ||T . ™ ............ paruošimo dirba keliolika lietu
vių kunigų.

1.

2.

3.

4.

5.

, poeto Oskaro Milašiaus minėji- 
1 mą, bus kviečiama ir platesnė 
'visuomenė. Programoje prama- 
I tomą paskaita Tėv. Ambrozie- 
j jaus Pabrėžos asmenybei nu- 
' šviesti, jo raštų skaitymas ir 
jo raštų ir paveikslų parodėlė. 
Buvo planuota suruošti viešą 
minėjmą ir Vilniaus universite
to bibliotekos 400 metų įsteigi
mui paminėti, bet šis minėji
mas tuo tarpu atidėtas vėles
niam laikui.

• Prof. Pr. Skurdžius sutiko 
peržiūrėti naujai į lietuvių kal-

ty-

Tarp naštos ir palaimos

Mažiau miegantieji 
guvesni

Kariuomenės md&fc'lniškų 
rimų dalinys praneša, kad jų
stebėjimai atskleidė, jog žmo
nės, kurie temiega keletą valan
dų yra guvesni už ilgai miegan
čius. Stebėję žmones, kurie te- 
miega 6 vai., jie rado, kad šie 
aktyvesni, draugiškesni, lanks
tesni, negu tie, kurie miega 81 
ar daugiau valandų. Iš kitos 
pusės jie susekė, kad jeigu žmo- ( 
nės ilgiau būna be miego, pvz. j 
72 valandi, išblėsta jų galimu
mas koncentruotis, nebeįstengia I 
pasilikti budriais. Tada reikia 
8 vai. miego, kad atgautų nor- į 
malu kūno veikimą.

MIKE ČEKŲ RAŠYTOJAS
Jan Prochazka, 42 m. am

žiaus čekų rašytojas, daug pri- 
sidėjięs prie 1968 m. demokra
tėjimo, buvęs išmestas iš komu
nistų partijos, po ilgos ligos mi
rė Vienoje, Austrijoje.

SPECIALŪS 
SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 
PILNAI APMOKĖTA 
Gavėjas nieko nemoka

SPECIAL 1 $47.00
10 sv. Grynų kiaulienos tau
kų, 10 sv. kvietinių miltų, 
10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus.

VERTINGIAUSIA DOVANA, 
KĄ GALITE SIŲSTI JŪSŲ 
GIMINĖMS — DIRBTINO 
KAILIO PALTĄ.
Fantastiška vertybė — Di
džiausias pasirinkimas Min
kęs spalvos paprasto ar dry
žuoto), persiškų avelių ar 
Moulon.
PILNA KAINA TIK $99.00
10 SKARELIU $46.80
5 vilnonės skarelės su dide
lėm ar mažom gėlėm arba 
turkiškais raštais lr 6 šilki
nės skarelės, visų spalvų. 
Oro paštu, pridėkite dar 
$8.50 daugiau.

Siniavskis apie kūrybinės 
vaizduotės laisvę

(Atkelta iš 2 pusi.)
pradėjo visų pirma statybą perife
rijoje, Montrealyje, Kanadoj, ir 
Montevideo, Urugvajuje, paskui 
Chicagoje. Jei ne staigi T. V. Mi
kalausko mirtis, seniai būtume įsi
kūrę ir Sao Paulo, Brazilijoje. Be 
šių darbų turime du profesorius 
Romoj: T. A. Liuimą, kuris vado

vauja Lietuvių katalikų mokslo a- 
kademijai, ir T. Rabikauską isto
rijos fakulteto dekaną. T. J. Belec
kas ilgai dėstė įvairiuose universite
tuose; T, P. Liuima jau spetynio- 
likti metai dėsto fiziką Bostono ko
legijoje. Komp. T. B. Markaitis yra 
sukūręs daugiau 100 muzikos kūri
nių, tarp jų yra ir “Vilniaus var
pus”. Fotografijos mene pasižymėjo 
T. A. Kezys, išleisdamas keletą kny
gų, menininkų darbų skaidrių al
bumus, jis taip pat įsteigė Lietuvių 
foto archyvą, susuko keletą filmų. 

■£.aip foto menininkas T. Kezio ke
liais pradeda eiti ir jaunas brolis V. 
Kaulius. Iki šiol yra išleisti du mi
šiolai ir apeigynas. Be to, trys tėvai 
yra įtraukti į naujo mišiolo vertimo 
darbą. T. A. Tamošaitis vadovauja 
Vliko išlaikomai radijo valandėlei, 
kuri iš Madrido stoties transliujama

j Lietuvą.
Su mūsų šeima yra neatskiria

mai suaugęs lietuvių muzikos vete
ranas komp. prof. Juozas Žilevičius, 
sukrovęs mūsų istorijai retos ver
tės muzikologijos archyvą, todėl ir 
profesorius Žilevičius ir Muzikologi
jos arvhyvas yra taipgi neatidaloma 
jėzuitų gyvenimo dalis.

Turėjome kvietimų iš keturių 
miestų steigti panašius židinius 
kaip Jaunimo centras Chicagoj. Dėl 
ribotų jėgų turėjome atsisakyti. Iš
skaičiuojant mūsų tėvų ir brolių 
nuopelnus, nesinori nei girtis, nei 
savo pastangas nuvertinti. Jdomus 
buvo vieno nepažįstamo ispano jėzu

ito pasisakymas jėzuitų suvažiavi

me Romoje apie lietuvius jėzuitus: 
“Stebiuosi, kad toks mažas būrelis 
nuveikia tokius didelius darbus’.

Vi. Rmjs

Iš spaudos išėjo iš rusų kal
bos išverstas Andriaus Siniavs- 
kio veikalas “For Freedom of 
Immagination” (išleido Holt, 
Rinehart & Winston, 6.95 dol.) 
Siniavskis iki savo arešto 1965

GĖLĖS
vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyeia 
2443 \V. OSrd Street, Chicago, Illinois 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

10% — 20% — 80ąj, pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnleB ir automo
bilio pas
F R A N K ZAPOLIS

3208)4 VVest 95th Street 
Chicago, Illhiois 

Tel. GA 4-8051 lr GR 0-4339
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KELIONES I LIETUVA 
IR IŠ LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti j Lietuvą, arba iškviesti Iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones Į Lietuvą lr jau 
nuvežė virš 20 gruDlų. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 6 ekskursijas 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephlne Mile- 
rifltė ir lalma Lunecklenė. Nedels
kite. vietų skaičius grupėse ribotas. 
Dėt datų ir kitų Informacijų kreip
kitės i

VVALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 So. Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 

TeL 238-9787-8
iiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimi

T4 KOMBINUOTA SPECIALIAI K DIDELE VERTYBE $126.00 
M 3 jardai medžiagos vyriš- 
■ kam žieminiam paltui, 100% Ji vilnonė. 3 jardai medžiagos 
“ moteriškam žieminiam pal- 
Itui, 100% vilnonė, 3)4 jar

do medžiagos vyriškam kos
tiumui, 100% vilnonė. 3 
jardai medžiagos moteriškai 
žieminei suknelei, 100% vil
nonė, 2 paklodės (dvigubo 
dydžio), 2 užvalkalai, 6 tur
kiški rankluoščial.

REIKALAUKITE MUSU 
NEMOKAMO NAUJO 

ILIUSTRUOTO KATALOGO. 
Užsakykite Dabar. 

Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

Penktas aukštas
New York, N. Y. 10010

TEL.: 982-1530
REIKALAUKITE MŪSŲ 

NEMOKAMO NAUJO 
ILIUSTRUOTO KATALOGO.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
-TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS.

2533 Mest 7ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 80. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

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

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

H
Paid

5%
PAS8BOOK8

•1.000 mlnlmum
INVESTMENT BONUS PLAN

Savings

H I A
r r y

E S
eQ o s it

INSUHLO

6%
(5,000 mlnlmnm

YEAR CERTIFICATE

5’/<%
•1.000 mlnlmum 

YEAR CERTIFICATE!i 
•20,000Insured to

Highest reservea
BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Chicago, Illinois 606324071 Archer Avenue

)

LEONARD BUKAUSKAS IR SUKUS
649 East 162nd Street, South Holland 

10821 South Micrigan Avenue, Chicago 
TEL, — CO 4-2228

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ Tel. YArds 7-1138-1139

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel LAfayette 3-3572

Perskaitė Dranga. duokite kitiem* tiasiskaif vii
— . .r
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REDAGUOJA ST. SEMENIENE, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL. 60G29, TELEF. 925—5988

SOFIJA UJKAIJSKAITĖ-.JASAITIENĖ

nenustojo visuomeniškai veikti.. 
Vokietijoje 1947—50 m. aktyviai 
dirbo kaip Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Moterų komiteto pirmi
ninkė, būrė apie save tuos, ku
riems ypač buvo reikalinga ma
terialinė ir moralinė globa bei 
paguoda.

1950 m. Jasaičiai atvyko j JAV. 
Ilgesnį laiką gyveno Floridoje, 

■pastaruoju metu įsikūrė Mount 
Vernon N.Y., arčiau dr. sūnaus 
Stasio (Bostone), dukros (prie 

jNew Yorko) bei jų vaikų. Iš čia 
Sofija Jasaitienė nenustoja stebė- 

Įti mūsų išeivijos gyvenimo ir da
lyvauti jos organizacijose. Gyven
dama netoli žento, dr. Kęstučio 
Valiūno, VLIKo pirmininko,, vi
sad yra au courant svarbiųjų į- 
vykių. Kartu nuoširdžiai bendra
darbiauja su vyru, kuris, padėjęs 
į šalį skalpelį, karštai stvėrėsi 
plunksnos.

Ilgiausių metų — iš širdies! 
Vanda Sruogienė

Nejauku yra sveikinti gerus 
draugus gimimo dieną, kada 
jiems sueina 70 metų amžiaus... 
Juk, parafrazuojant Viktoro Bir
žiškos mėgiamą posakį, senatvė 
nėra nusikaltimas, tik didelis ne
malonumas. Betgi ne kiekvie
nam toji senatvė vienu laikų a- 
teina. Kai kam anksčiau trafare
tinės linijos, kitam — vėliau.

Sofijai Jasaitienei tas žodis jo
kiu būdu negali būti taikomas! 
Ji tebespindi jaunatviška dvasia, 
o jos aštrus protas, gyvenimo pra
turtintas, dabar dar giliau suge
ba žvelgti.

Gimusi 1901. III. 29 Šiauliuose 
istorinių atminimų persunktuose 
namuose, augusi tėvo advokato, 
visuomenininko ir jo vienmin
čių aplinkoje, išaugo į plataus 
masto visuomenininkę.

Anksti neteko motinos, paskui 
tėvo, turėjo globoti jaunesriiūs, 
nepilnamečius brolį ir seserį. Tuo 
būdu iš pačios jaunystės atsako
mybė ir pareiga pasidarė jai kel
rodžiu.

Jau studijuodama Berlyne ag
ronomiją, išsiskyrė iš kolegų savo

-imtu ir svariu žodžiu, buvo stu
dentų socialistų draugijos pirmi
ninkė. Diplomą gavo 1923 m.

Ištekėjo už med. dr. Domo Ja
saičio. Tai reta santuoka, kada 
dvi stiprios asmenybės skirtingų 
pasaulėžiūrų sudaro harmoningą 
šeimą. Ji — socialiste, buvusi Ste
pono Kairio, Kipro Bielinio bičiu
lė, jis — krikščionių demokratų 
partijos šulas! Juodu-jungia aukš
tesni, viršpartiniai idealai1. Do
mas jaunystėje reiškėsi kaip poe
tas (sieloj toks ir paliko), sesuo, 
Hanė, irgi poetė. Jų bendri drau- 

i gai menininkai visad jautėsi savi 
Jasaičių namuose Šiauliuose. Ten 
buvo tikras intelektualinis cent
ras, kur būdavo gyvai svarstomi 
mūsų kultūros, mokslo, meno, vi
suomenės, politikos gyvenimo 
reiškiniai ir problemos.

Šis platus interesų diapazonas 
visai netrukdė Sofijai Jasaitienei 
išvystyti energingą veiklą savo 
specialybėje. Danijoje ji susipaži
no su ten klestinčia gyvulininkys- 

, te bei kooperacija ir jas uoliai 
propagavo Lietuvoje. Buvo gyvu
lininkystės instruktorė ir pirmo

sios gyvulininkystės parodos or
ganizuoti komiteto pirmininkė 
Šiauliuose. Ilgametė Šaulių mies
to ir apskrities ligonių kasos val
dybos narė. 1926 m. suredagavo 
labai naudingą Ūkininkų kalen

dorių. Pati vedė pavyzdingą ūkį.
Greta viso to — veikli, pilna ini- 

iciatyvos Lietuvos Vaiko draugi
jos narė, spiritus movens jos Šau
lių skyriaus. O kokiu entuzijaz- 

! mu ji padėjo Feliksui Bugailiš- 
kiui plėsti ir tvarkyti “Aušros” 
muziejų ir kokiu susirūpinimu, 
karo audrai užeinant, slėpti bran
gius praeities eksponatus!

Okupacijų metu kartu su vyru 
globojo ir gelbėjo ne vieną perse- 

, klojamą ir į nelaimę patekusį, kol 
pagaliau bendra Bėvynę ištikusi 
katastrofa sudaužė kūrybinį gy
venimą ir jaukų namų židinį. Te
ko išgyventi vyro suėmimą, daug 
kitų artimų žmonių nelaimes, a- 

I biejų sesers sūnų žuvimą tragiš- 
Į komis aplinkybėmis ir patiems su 
šeima siaubingomis 1944 metų 
vasaros dienomis trauktis į Va
karus.

Bet ir tremtyje Sofija Jasaitienė

Nauji rukym,; tyr.mai
Vyriausias JAV valdinis chi

rurgas J. Steinfeld įteikė kon
gresui naują rūkymo studiją, 
apimančią 488 puslapių. Čia su- 
•inktii šimtai pranešimų apie da
lytus tyrimus su milijonais rū
kančių ir nerūkančių. Tie tyri
mai rodo, kad cigaretes rūkan
tieji 20 kartų daug'lau miršta 
'laučių vėžiu negu nerūkantieji, 
tūkan ieji dažniau gauna skran 
’žio iįaizdas, šlapumo takų vė- 

Y, o moterys dažniau susi’au- 
k'a negyvo kūdikio. Cigarečių 
.ū'kymas atima dalį deguonies 
nuo širdies muskulų, prisideda 
prie arterijų siaurėjimo.

Pypkės ir cigarų rūkytojai 
paprastai dūmo taip giliai ne
įtraukia, tai šių rūkymas ma
žiau pavojingas, bet ir jie grei
čiau gauna lūpų ir gerklės vėžį.

VATIKANE 90 MOTERŲ
Vatikane dirba apie 4,000 tar

nautojų, iš jų tik apie 90 mote
rų; daugelis jų — seselės vie
nuolės.

Žvilgsnis pro lapiją... Nuotr. Algimanto Kezio, 5. J.
Iš A’g. Kezio nuotraukų parodos ,kuri bus Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, š. m. kovo mėn. 13-20 d.
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ILGO GYVENIMO PASLAPTIS
Visa paslaptis prailginti savo 
gyvenimą yra jo nesutrumpinti.

Feuchtersleben

Sveikata žmogui suteikia gyve
nimo ritmą, turtą, grožį ir 
džiaugsmą. Kiek džiaugsmo mes 
matome sveikoje gamtoje, ar tai 
sekdami skrendančio paukščio 
sparnų plasnojimus, ar grakščios 
stirnos šuolius miško pakraštyje, 
ar, pagaliau, klausydamiesi srau
naus upelio čiurlenimo. Visa ši 
harmonija kyla iš tobulos Dievo 
gamtos, kurioje ir žmogui suteik
tos galimybės visu savo g'ožiu 
pasireikšti. Ir koks prasmingas ir 
pilnas džiaugsmo gyvenimas, kai 
kiekviena diena žmogui suteikia 
vis naujo gyvenimo pradžią. Ta
da tik pastebime sveiko ir akty
vaus • gyvenimo vertybes. Veltui 
žmonija per amžius ieškojo kaž
kokio stebuklingo eleksyro gyve
nimui prailginti. Tikra paslaptis 
prailginti savo gyvenimą ir yra jo 
nesutrumpinti moderniųjų laikų 
tempu, sup"amoninta ir sukomer- 
cinta mityba bei nepasotinamais 
troškimais. Kadangi mūsų fizinė 
gyvybės išraiška išimtinai prik
lauso nuo mitybos, tad gal dau
giau dėmesio jai ir turėtume skir
ti. Juk ir menininkui neužtenka 
vien įvairių spalvų dažus sumai
šyti, kad gautų drobėje paveiks
lą. Jis turi pirmoj eilėj savo paty
rimą ir gabumą įjungti į šį dar
bą. Taip ir nuo mūsų patyrimo 
bei sugebėjimo pdklausys, kokį 
maisto mišinį mes į savo skilvį 
įdėsime: ar jis sukels mūsų skilvy i 
ligą, žaizdas, ar mes nuo jo nu-1 
tuksime ar suliesėsime ir būsime 
grakštūs, ar mūsų odos spalva 
bus vienoda ir graži, ar dėmėmis 
nusėta, ar būsime pilni gyvybės 
ir energijos, ar suglebę ir nejud

STEFANIJA STASIENĖ

da prie mūsų tėvų patirties, prie 
jų sveikos ir natūralios mitybos. 
Žinoma, pasirenkant tik tai, kas 
sveika ir mūsų sąlygom įmano
ma.

Raugintas pienas sveika
Argi ne skanėstas raugintas

pienas su virta bulve ar juodos 
duonos riekele? O kiek jame nau
dingų medžiagų, koks gaivinan
tis valgis vasaros metu ir t.t.

Tačiau tai ne tik gaivinantis 
skanėstas, bet ir nepaprastai svei
kas valgis, ypač labai teigiamai 
veikiantis virškinimą. Rūgimo 
bacilų pagalba, pienui rūgstant, 

jame esantis cukrus virsta pieno

..... Vanda Baluldenė Judesys ant lino (akrilika)
rus. Tad, pagalvojus rimtai, gal šiemetinės Chicagos ir apylinkės lietuvių dailininkų parodos čiur- 
kartais ir vertėtų sugrįžti kai ka-' lionio galerijoje.

rūgštim, kuri yra nepaprastai 
vertinga, prof. Metchnikoff laiko
ma lyg ir vaistu mūsų organiz
mui. Dabar, kadangi šios pieno 
rūgšties yra kur kas daugiau jo
gurte, negu natūraliu būdu su
raugimame piene, tad ir norė
čiau skaitytojų dėmesį daugiau 
atkreipti šį kartą į jogurtą.

Jogurto praeitis siekia net bib
lijos laikus. Sakoma, jog Abrao
mas pavaišinęs jogurtu ir tuos 
tris angelus, kurie jį aplankė. 
Taigi, istorija labai sena.

Jogurto gerosios savybės

Pirmą kartą moksliškai įrodė 
šio produkto vertę garsusis Paste
ro instituto prof. Metchnikoff. 
Prof. Metchnikoff ir buvo pirma
sis pionierius, kuris moksliškai 
ieškojo ilgo gyvenimo paslapties. 
Jis buvo nepaprastai sužavė‘as 
jogurtu ir aiškino, jog normalia 

I kasdienine dieta žmogus savo or
ganizmą nuodija ir silpnina. Už
tat jis patarė reguliariai vartoti 
jogurtą. Žinoma, mirdamas 71 
m. amžiaus, pilnai jis savo teori
jos nepatvirtino. Jį vėliau sekė 
moksl. Voronoff, Brown — Se- 
guard, AIexis Carrel ir kt.

Tačiau iš kitos pusės prof. E. Į 
Metchnikoff pabrėžė, jog neuž-I 
tenka vien gerų jogurte esančių 
bacilų, reikia organizmą saugoti 
ir nuo blogųjų. Šiandien civili
zuotų kraštų gyvenimas yra pa
kankamai higieniškas, ir mes! 
nuo blogų bacilų neblogai apsi- 

j saugome, tik visa bėda -yra, kad Į 
' tų gerų bacilų ne per daug gau-1 
I name. Tad, kodėl nepasinaudoti 
jogurto gerom savybėm bei ge
rom bacilom. Juk tai produktas, 
žinomas visame pasaulyje, visuo
se kontinentuose. Tik dažnai įvai
riose šalyse kitaip vadinamas. 
Jogurtu vadinamas Bulgarijoj ir 
Turkijoj, Armėnijoj žinomas kaip 
mazum arba matsoon, Karpatuo
se huslanka, Balkanuose tarho, 
Sicilijoj mezoradu, Suomijoj pli- 
mae, Pietų Rusijbj ir Centrinėj 
Azijoj koumisst Kaūk&zė kėfirį

Indijoj dahi, Turkestane busa 
ir t.t. Tačiau, nežiūrint kaip jis 
vadinasi, pagrinde tas pats fer
mentuotas pienas, kurį suraugi- 
na vadinama kūltūra lacto baci- 
llus arba bacillus bulgaricus. Tik 
šiek tiek skiriasi kefiras, nes jame 
yra apie 3 proc. alkoholio ir jis1 
gaminamas iš kumelės pieno. Mi- j 
nėtų bacilų vertę patvirtina fak- Į 
tas, kad jau prieš 2500 m., indų 
tautelėms buvo draudžiama val-l 
gyti bet kokį surūgusį maistą ar 
gerti surūgusį gėrimą, išskyrus 
pieną. Priešingai, surūgęs pienas 
buvo rekomenduojamas naudoti 
ir buvo laikomas net dievų val
giu. Ir šiandien jogurtas (dahi) 
Indijoj plačiai naudojamas val
giui. Tai lyg ir jų tautinis val
gis, kurį jie valgo su ryžiais, žuvi
mi ar mėsa bei daržovėm ir vai
siais.
Kraštas, kur gyvena šimtamečiai 

Daugiausia jogurto gal sunau
dojama Bulgarijoje. Todėl dauge
lis mokslininkų mano, jog dėl to 
ten toks didelis skaičius žmonių 
sulaukia labai seno amžiaus. Sta
tistika rodo, kad Bulgarija su aš- 
tuoniais milijonais gyventojų tu
ri daugiau šimtamečių negu A- 
merika.

Pirmas, supažindinęs amerikie
čius su jogurtu, buvo dr. Simon 
Boruch. Tai tėvas žinomo finan
sininko ir politiko Bernardo Bo- 
rucho. Dr. S. Boruch nuolat re
komenduodavo jogurtą savo pa
cientams, o pas jį atsilankiusius 
svečius, šalia kitų patiekalų, vi
suomet vaišindavo ir jogurtu.

Tad, kodėl mūsų maistas nega
lėtų daugiau įvairėti jogurtu ar pavaduotojas A. Wardwell sa- 
rūgusiu pienu. Ypač, kai jogurtą ko, kad ši skulptūra turi goti- 
galima pirkti krautuvėse ir, žino- kos grakštumą ir renesanso hu- 
ma, galima pačiam pasigaminti. 
Perkant, tik reikia žiūrėti, kad 
bū‘ų be priemaišų (uogų, vaisių) 
Pasigaminti labai paprasta: pie
ną pašildyti (tik nekarštai) ir į

Kas jiems išdavė tave?

DANA GAILUTĖ

>

Žilvine, Žilvinėli,
Jei negrįši, pieno puta,
Jai sugrįši, kraujo puta... 

Pasūpuoki t, bangos, krau’o putą. 
Jis 
’t

sugrįžų, jis ŠĮrgr’žo, jis sugrįžo...
Žilvine, Žilvinėli,

Kas jiems tavo vardą išdavė?
Kas piktiesiems broliams išdavė tave? 
Dalgiams užkapoti kas tave surišo? 

Žilvine, Žilvinėli,
negrįši, pieno puta,

' i

Jei
Jei sugrįši...

O vaitok’t, o sūpuoki kraują putą, 
Laisvės Krauto bangos, pasūpuokit...

Žilvine, Žilvinėli,
Kas jiems išdavė tave,
Kas drebės kaip drebulėlė dieną nakti? 
Kas egle žaliąja pasivers?..

Žilvine, Žilvinėli,
Jei sugrįši, jei sugrįši, jei sugrįši...

Egle, Eghižėle,
Jau atplaukia, atlinguoja juodo kraujo puta...

ŠV. JUOZAPAS MENO 
INSTITUTE

Vienas naujausių Chicagos 
Meno instituto eksponatų yra 
Šv. Juozapo medžio Skulptūra, 
išstatyta įėjimo salėje. Tai kū
rinys vokiečių menininko B. 
Natkes, mirusio 1509 m. Jis 
skulptūromis ir tapyba puošė 
Vokie ijos ir Skandinavijos ka
tedras. Muziejaus direktoriaus

tik savo pa ies grojimą. Tas 
pianinas yra 41 colio platumo ii* 
giluman — ĮSV. colio.

STEBĖTOJA JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

Dr. Rut Ji C. Reardon yra nau
jai paskirta JAV Katalikių mo
terų tarybos stebėtoja Jungti
nėse Tautose.

i

4

♦

MIRK OPEROS ĮKŪRĖJAS

irirniškumą.
*

Muz:kcs profesorius, Illinois 
universiteto operos steigėjas 
Lud.wig E. Zirner mirė Urba o- 
je, sulaukęs 64 m. amžiaus. Bu
vo baigęs Vienos muzikos aka
demiją. Vadovavo daugiau kaip 

1 dentas, užsidėjęs ausines, girdi 60-tics operų pastatymams.

ELFKTFONINIS PIANINAS
Muzikos mokytoja M. Tarr 

jfidėti'šiek tiek“ jogurto‘“(vienai sukombinavo elektroninį piani- 
kvprtai pieno du valg. šaukštus ^ur niu2ikvs besimokąs stu- 
jogurto). Išmaišyti, uždengti ir.'1 
pastaįyti šiltai. Kai matysime, Į 
kad sustingęs padėti į šaldytuvą.

Tinka vartoti vietoj grietinės 
įvairioms sriuboms, padažams ir 
t.t.

Pagaliau, ir užsigardžiavimui, 
jogurtas, medus ir riešutai.

Imti: 1 puodelis jogurto, 1 valg. 
šaukšt. medaus. 1 uncija smul
kiai maltų migdolų, keletą virtų 
apelsinų žievelių ar riešutų pa
puošimui.

Jogurtą, medų ir maltus mig
dolus gerai išplakti (clekt. mai
šytuvu). Supilti į stiklines taure-; 
les ir papuošti minėtais riešutais 
ar apelsinų žievelėmis.

PAŠLTCŽININKŲ 
STATISTIKA

JAVse per metus susižeidžia 
apie 100,000 pašliūžininkų, iš 
jų daugiau negu trečdalis susi
laužydami ranką ar koją.

Su viešnia iš Miuni soliste A. Dambrauskaite (vidury) Chicagoje. 
Dešinėje aktorė B. Briedienė, kaltėje St. Scrtėuienė.
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