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Kultūrinis spinduliavimas
Paskutinėmis dienomis lan

kantis vienoj kitoj tolimesnėje 
lietuvių kolonijoje teko patirti, 
koks gyvas yra susidomėjimas 
mūsų kultūriniais įvykiais di
desniuose mūsiškės išeivijos cent 
ruošė. Klausinėja, kaip pavyko 
“Traviatos” operos pastatymas, 
kaip kiti kultūriniai dalykai.

Tai atkreipia visų mūsų dėme
sį, kad kultūriniai įvykiai yra la
bai svarbūs ne tik toms koloni
joms, „kuriose jie įvyksta, bet ir 
visai lietuvių išeivijai. Juos seka
ma, jais džiaugiamasi, jais di
džiuojamasi, ir tai yra ne tik vie
tos talentų iškėlimas, dalyvių 
šviesus pergyvenimas, bet ir taip 
pat lietuviškojo kultūrinio 
džiaugsmo ugdymas tolimiau
siuose mūsų išeivijos kampeliuo
se. Tai mūsiškių kultūrinių 
laimėjimų spinduliavimas į toli
mąsias periferijas, ir kartais ne
lengva net nuspręsti, kur jų dides
nė reikšmė — vietoje ar ir už 
didesnių atstumų.

Išeivijos kultūrinių laimėjimų 
spinduliai įstengia protarpiais, 
kad ir ne taip gausiai, prasiverž
ti ir pro geležinę uždangą. Jeigu 
išeivijos politiniai žygiai okupan
tų kontroliuojamoje spaudoje su
minimi tik su keiksnojimais, tai 
išeivijos didžiųjų kultūrinių įvy
kių dažnai nebedrįstama niekin
ti, net daug kartų būna nepato
gu apie juos ir nutylėti ir jie vie
nokioj ar kitokioj formoj randa 
suminėjimą okupuotos Lietuvos 
spaudoje, kad ir ne taip gausiai. 
Tėvynėje esantieji mūsų broliai 
patiria apie tai, ir jiems džiugu, 
kad ir dolerių šalis nenustelbė 
mūsų kultūrinių polėkių.

Šalia šio kultūrinių įvykių 
spinduliavimo erdvės atžvilgiu, 
vyks jų spinduliavimas ir laiko 
atžvilgiu: jie liks atžymėti ateities 
kultūros istorijoje. Jų garsas iš
liks ilgiau už pačius tų kultūri

nių įvykių kūrėjus. Dėl viso to 
mūsų žymesnieji kultūriniai už
mojai turi susilaukti kuo plates
nio susidomėjimo, kuo gausesnės 
talkos, kuo gausesnio dalyvavi
mo, kuo stipresnės materialinės 
ir kitokios paramos. Artėja Litu
anistikos instituto suvažiavi
mas, ne už kalnų ir IV Dainų 
šventė, vasarą turėsime Lietuvių 
mokytojų studijų savaitę, rudenį
— Teatro festivalį, kitais metais
— Tautinių šokių šventę. Jauni
mo kongresą. Visam tam jau in
tensyviai ruošiamasi ir visam 
tam reikalinga kiek galima pla
tesnė talka, atmenant, kad šiais 
įvykiais bus praturtinta lietuviš
koji dvasia ne vien dalyvių, bet 
tie kultūriniai spinduliai bus 
nauju impulsu ir tolimesnių lie
tuvių 'kolonijų šviesesniems mū
siškiams.

Viena iš tam kultūriniam špin 
duliavimui skleisti svarbiųjų prie
monių yra mūsų periodinė spau
da. Reikia visiems suvokti, kad 
jos padėtis darosi nuolat sunkes
nė. Faktas, kad paskutinėmis die
nomis laikraštinio popieriaus kai
na pakilo 15 dolerių už toną. Paš
to patarnavimas šiomis dieno
mis pabrango 14.2 procento. Ne
gana to — po 14.2 procento paš
to išlaidos, laikraščių ekspediavi- 
mui brangs kasmet per visus 10 
metų. Pakils daugiau negu dvi
gubai. Nenuostabu, kad Chica- 
goj, kur lenkų, atrodo, yra be
veik , tiek, kiek pačioj Varšuvoj, 
bent gi daugiau negu daugelyje 
Lenkijos miestų, jau sustojo ėjęs 
ilgametis dienraštis “Dziennik 
Chicagoski”.

Lietuviški laikraščiai dar lai
kosi dėkų gausių bendradarbių, 
kurie rašo nesiekdami honorarų, 
dėka spaustuvės darbininkų, ku
rie dirba, neieškodami unijinio 
atlyginimo, dėka redaktorių, ku-

Lituanistikos inst. dvidešimtmetis
Suvažiavitao belaukiant, pokalbis su pirm. dr. V. Maciūnu

Gegužės 29-31 d. Chicagoje 
(Mid-America Inn, 5001 West 
79 St.) vyksta Lituanistikos In
stituto suvažiavimas Ta proga 
kreipėmės į LI prezidentą dr. 
Vincą Maciūną su keliais pa
klausimais apie LI ir dabartinį 
suvažiavimą.

— Gal galėtumėt trumpai pa- 
informnuoti “Draugo skaityto
jus apie LI, jo pobūdį ir tiks
ėjus.

— LI tikslas išreikštas jau 
pačiame pavadinime: tai litua
nistika. Pagal statutą, LI yra 
mokslinių tyrinėjimų įstaiga, 
kurios tikslas “tirti lietuvių kal
bą, literatūrą, spaudą, tautoty- 
rą, Lietuvos istoriją, lietuvių iš
eivijos istoriją ir kitus su Lietu
va ir jos kultūra susijusius klau 
simus” LI buvo įsteigtas prieš 
dvidešimt metų Chicagoje ir 
kiek vėliau įregistruotas Ilino
jaus valstybėje. Pirmuoju LI 
prezidentu buvo išrinktas dr. P. 
Jonikas, kuriam ir teko pagrin
dinė naujai įsteigtojo instituti 
organizavimosi našta. Antrasis 
LI prezidentas buvo dr. J Balys, 
o jam 1967 atsisakius iš tų pa
reigų, jas laikinai perėmė dr. A. 
Plateris. Dobartiniame, 1969 m. 
išrinktame LI prezidiume pir
mininko (arba pagal LI statutą, 
prezidento) pareigos atiteko 
man; viceprezidentas yra dr. A. 
Plateris ir sekretorius A. Vai
čiulaitis. Finansiniais LI reika
lais rūpinasi LI Iždo taryba, ku
riai dabar pirmininkauja dr. T. 
Remeikie. LI turi 8 skyrius: lie
tuvių kalbos, lietuvių literatū
ros, lietuvių tautotyros, lietuvių 
spaudos istorijos ir bibliografi
jos. Lietuvos istorijos, lietuvių 
išeivijis istorijos, Lietuvos že
mės mokslų (t. y. geografijos, 
geologijos ir 1.1.) ir Lietuvos 
teisės ir socialinių mokslų.

— Kiek narių turi LI ?
— Pačioje pradžioje Ll-te bu-

■M

rie dirba su žymiai mažesniu at
lyginimu, negu gautų bet kur 
kitur, o svarbiausia — dėka idea
listų leidėjų ryžto. Bet ir pati vi
suomenė turi tą pasiaukojimą su
prasti, savąja spaudą rūpintis 
kaip tikrai sava, lengvesne ranka 
skiriant dolerį savai spaudai pa
laikyti, atmenant, kad per ją 
vyksta didysis mūsų kultūrinio 
gyvenimo spindulaivimas ir erd
vėje, ir laike. J. Daugi.

vo tik 24 nariai, iš kurių da
bar jau yra mirę K. Avižonis, 
M. ir Ve. Biržiškos, V. Krėvė, J. 
Matusas, K. Pakštas, A. Šapo
ka. Ilgainiui buvo išrinkta dau
giau narių ir šiuo metu LI turi 
69 tikruosius narius ir 4 narius- 

i talkininkus. Turi LI ir vieną 
| garbės narį žinomąjį liet. 
laštijos rėmėją ir “Alkos” mu
ziejaus bei bibliotekos kūrėją 
prel. P. Jurą. LI garbės nariu 
buvo ir prieš porą metų miręs 
ilgametis PLB pirm. J. Bačiū- 
nas, taip pat didelis liet. raštijos 
rėmėjas.

— Ar daug yra LI narių tar
pe jaunosios kartos mokslo žmo
nių?

— Pirminį LI branduolį su
darė buvę lituanistinių dalykų 
dėstytojai Lietuvos universite
tuose ir Lietuvos Mokslų aka
demijos bendradarbiai; taigi 
vyresniosios, jau Lietuvoje pasi- 
reiškusios kartos mokslininkai. 
Vėliau naujus LI narius renkant, 
vis didėjo jaunosios kartos, jau 
ne Lietuvoje aukštuosius moks
lus išėjusios, žmonių skaičius 
ir dabar jų yra ketvirta vi
sų LI narių dalis, ar net kiek ir 
daugiau. Reikia laukti, kad jų 
skaičius Ll-te didės, ir jie ilgai
niui turės perimti paties LI va
dovavimą. Tai mūsų jaunieji is
torikai, filologai, sočiai, moks
lų atstovai, kurių daugumas bu
vo pasirinkę lituanistines temas 
daktaro disertacijoms, o dabar 
dėsto įvairiuose universitetuose 
bei koledžuose, ir toliau neatsi
sakydami savo lituanistinių in
teresų. Norime tikėti, kad jų 
įtraukimas Ll-tan tuos jų litua
nistinius polinkius dar sustip
rins. Reikia taip pat a'ktyyviai 
skatinti ir jaunesniuosus, dar 
tebestudijuojančius, pasirinkti 
savo studijose panašų lituanisti
nį kelią. Tada ir vyresnieji litu
anistai galėsime būti ramūs, kad 
po savęs čia nepaliksime litua
nistikoje tuštumos.

— Ar Ll-te yra narių nelie
tuvių?

— Taip, jų yra dabar trys. 
Ir visi kaip sutartinai savo pa
vardes pradeda raide S. Visų 
pirma tai žymusis lituanistas 
prof. A. Sermas, kurs taip ar
timai susigyvenęs su lietuviais, 
kad net nesinori jį vadinti ne
lietuviu. Taip pat malonu LI 
narių tarpe turėti du jaunes
nius: Pennsylvaniios valstybi
nio univ. prof. W. Schmalstie- 
gą. jau reikšmingai iškilusi li- 
tuanistkoje, ir Kalifornijos 
univ prof. R Sealey, gerai mums 
žinomą iš lietuvių spaudos.

— Kuriuos dalykus pabrėi- 
tumėte LI veikloje?

— Esminis kiekvienos orga
nizacijos uždavinys yra jungti 
draugėn asmens turinčius 
tuos pačius politinius, ar moks
linius, ar apskritai kultūrinius, 
ar ekonominius ir t.t. tikslus, pa 
laikyti jų savitarpio bendradar
biavimą ir daryti užsibrėžtų 
bendrų tikslų siekimą sėkmin- 
gesnį. Taip ir LI svarbus .užda
vinys išlaikyti lituanistinį inte
resą gyvą. Pereidami į konkre
čius ir labiau visiems pastebi

mus LI veiklos dalykus, iškelsi
me ypač jų du: LI suvažiavimus 
ir mokslinius leidinius. Deja, 
mūsų išeivijos gyvenimo sąly
gos nėra labai palankios nei 
mokslo veikalų leidimui, nei 
dažnesniam suvažiavimų rengi
mui.

— Kaip yra su LI suvažiavi
mais?

—■ LI suvažiavimų ligi šiol 
turėjome du: 1964 m. Washing- 
tone ir 1966 m. Philadelphijoje. 
Kadangi, bent tada, daugumas 
LI narių buvo susispietę ryti
niame JAV pakraštyje ir nema
ža jų gyveno Washingtone ir 
Philadelphijoje, tai dėl plg. ne
didelių atstumų buvo lengviau 
anuos suvažiavimus surengti. 
Platesnei liet. visuomenei jie 
betgi mažiau tegalėjo būti nau
dingi, nes tų dviejų miestų liet. 
kolonijos plg. negausios. Tad 
paskaitos susilaukė labai riboto 
klausytojų skaičiaus, ir pats LI 
suvažiavimas liko lyg ir uždaru 
LI narių susirinkimu. Šiam tre
čiajam LI suvažiavimui pasirin
kome lietuvių išeivijos “sosti
nę”. Juoba, kad šiuo 1971 me
tus galime laikyti LI sukaktu
viniais, nes čia, Chicagoj, prieš 
20 metų LI ir buvo įsteigtas. 
Kad šis suvažiavimas turėtų di
desnės išliekamos reikšmės, esa
me pasiryžę suvažiavime skaity 
tus pranešimus paskelbti atski
ru leidiniu: Ll-tui teks pasvars
tyti galimybes ateityje turėti 
šalia visuotinių ir mažesnius ra
joninius LI suvažavmus, ku- 
riuos būtų galima ir lengviau ir 
dažniau surengti.

— O kokie reikalai su LI lei
diniais?

— Trumpai atsakant, neko
kie. Čia tuoj susiduriame su 
sunkiai nugalimu lėšų klausimu, 
ar tiksliau, su lėšų trūkumo 
klausimu. Vis dėlto, reikia pa
sidžiaugti, kad su kultūros fon
do finansine parama LI galėjo 
išleisti vieną pačių svarbiųjų ir’ 
stambiųjų išeivijos lituanistinių 
veikalų Vaclove Biržiškos trijų 
tomų “Aleksandryną”. LI dar 
yra išleidęs dvi ne per dideles 
"Lituanistikos Darbų” knygas. 
Rengiama yra ir trečioji LD 
knyga, kurią suredaguoti yra 
man pavesta.

Savaime suprantama, kad 
anais suminėtais negausiais lei
diniais anaiptol nesiriboja LI 
narių mokslinė veikla. Litua
nistinių rašinių jie yra daug 
skelbę lietuvių ir nelietuvių pe
riodikoje ir moksliniuose žur
naluose. Lietuvių Enciklopedi- 
ioje ir net atskirais leidiniais. 
Jų įnašas, išeivijos lituanisti- 
kon ir apskritai jos kultūrinin 
gyveniman yra neabejotinai 
labai reikšmingas.

— Kaip sekasi su “Lituanis
tikos Darbų’’ III knyga ?

— Ir gerai, ir blogai! Gera 
yra tai, kad turime pažadėtų 
vertingu straipsnių didesniam 
LD tomui, o dali jų jau ir ga
vome, pvz. stambią lingvistinę 
dr. P. Skardžiaus studiją apie 
lietuviu vandenvardžius, kal
binius dr. P. Joniko ir dr. W.

(Nukelta j 2 psl.)

A. Tamošaitienė. Tolumos (gobelenas)

Petro Maldeikio derlius
VYTAUTAS BAGDANAVICIUS, MIC

Gali taip paradoksiškai atsitik
ti, kad mes Maldeikį geriau pa
žinsime tik tada, kai jis nuo mū
sų kiek atsitolins. Taigi, dabar, 
kai jis, po ilgo gyvenimo Chica
goje, keliasi į tolimą Arizoną, 
mums parūpsta sužinoti, ką mes 
iš savo tarpo išleidžiame. Man, 
besiruošiant šiam pasisakymui,

Petras Maldeikis

teko peržvelgti Maldeikio raštus, 
ir aš, nors tariausi jį pažįstąs, bu
vau nustebįntas jų turtingumo.

Mes negalime čia leistis į sis
temingą Maldeikio galvose os 
vertinimą ir pasitenkinkime tik 
greičiau jo atradimu. Būtent, pas 
tebėkime kai kurias jo mintis, 
kurios atitinka ir daugelio mūsų 
dėmesio lauką.

Pedagoginė sritis

Pradėkime nuo pedagoginės 
srities. Auklėjimo sritis, kurioje 
seniai dirba Maldeikis, yra be
veik ir kiekvieno iš mūsų dėme
sio sritis.

Savo veikale Vakarų Europos 
ir JAV auklėjimas”, kurio išlei
dimą “Sūduvos” leidykla gali

laikyti sau garbe, Maldeikis ši
taip išsitaria apie dvi mums la
bai reikšmingas sritis — bend
ruomenę ir auklėjimą: “Vertin
gai kultūriškai subręsti žmogus 
gali tik kultūrinėje bendruome
nėje” (126 psl.). Natūraliai auk
lėjanti bendruomenė Maldeikiui 
yra tauta. Tačiau pastebėkime, 
kad tauta Maldeikiui nereiškia 
uždarumos, kurios negalima per
žengti. Jis sako: “Tikroji pedago
gika turinti siekti sujungti ug
domąsias savo tautos jėgas su gy
vais laiko siekimais į vieną visu- 

| mą, kurioje atsispindėtų ir tau- 
| tos ugdomasis charakteris ir bend 
| rai žmogiškosios vertybės” (126 
lipsi.).

Taigi, mūsų jaunoji karta, ku
ri mano, kad mes norime juos 
laikyti uždarame tautiškame au
klėjime, Maldeikyje turi tokį mo
kytoją, kuris kultūrinės atviry
bės reikšmę auklėjime supranta. 
Atrodo, kad ir mums visiems, ku
rie rūpinamės jaunuomenės auk
lėjimu, reikia į šį atvirumą at
sižvelgti, jei nenorime patekti į 
akligatvį.

Savo knygoje: Vakarų Europos 
ir JAV auklėjimas” Maldeikis pa
tikimu būdu apžvelgia įvairių 
kraštų auklėjimo sistemas. Ir jei 
kas ieškos kada šiuo reikalu in
formacijos, geresnės neras nei 
svetimose kalbose, negu šiame 
veikale. Net komunistiniam auk
lėjimui pažinti Maldeikis yra ver
tingas. Jis turi teisingą žodį ir 
jam, šalia kritiško. Maldeikis 
pastebi, kad šis auklėjimas turi 
tam tikros rūšies idealizmo (137 
psl.).

Būdamas bendruomeninio au- 
lėjimo šalininkas, Maldeikis ta
čiau nei iš tolo nepritaria mo
dernioms Amerikos pedagogo De- 
wey pažiūroms, kur bendruome
nė faktiškai nori apsieiti be pil
nai suprasto mokytojo, sakyda
ma, “kad žmogus auklėjasi, tik 

(Nukeltą į 2 pat)
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DAILĖS GRUPĖS PARODA
SAULĖ JAUTOKAITĖ

Praeita šeštadienį Chicagos Antrasis darbas “Alegorija” įdo-
Ciurlionio galerijoje buvo atida
ryta Dailės grupės meno paroda. 
Šioje parodoje dalyvauja septy
niolika dailininkų su penkiasde
šimt penkiais darbais.

Stoji Dailės meno paroda nieko 
daug nesiskiria nuo ankstyves
niųjų suruoštų meno parodų. 
Kaip įprasta bendrinėse parodose 
ir čia matyti įvairūs stiliai bei 
technikos, jeigu meniniu atžvil
giu ir nėra didelio skirtumo nuo 
ankstyvesniųjų parodų, tačiau 
skirtumas yra toks, kad šioje pa
rodoje yra dalyvaujančių naujų 
dailininkų.

“Senieji” dailininkai Ambra
zaitienė, Balukas, Banienė, Bau- 
žienė, Blyskis, Ramonis, Sodeikie- 
nė, Stankūnienė ir Trinkūnas 
save prisistato tokiais pat, nepa
sikeitusiais darbais, vieni meniš
kai stipresni, kiti menkesni, ta
čiau prisilaikantys prie to paties 
savo stiliaus ir to paties meninio 
lygio, kokius mes juos pažįstame 
iš ankstyvesniųjų meno parodų. 
Tiktai skulptorius Petras Aleksa 
kiekvienoje parodoje pasirodo su 
naujais ir originaliais kūriniais. 
Ir šioje parodoje jis mums prista
to du darbus: “Pusiau” —ap
valumas Vis dalinamas pusiau iš 
kurio gaunami šeši gabalai.

Dail. Zita Sodeikienė, taria atidarymo žodi Dailės grupės parodoje, Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.

P. MALDEIKIO DERLIUS

(Atkelta iš 1 psl.)

įsigydamas savarankiško patyri
mo” (140). Maldeikio nepaten
kina toks auklėjimo supratimas, 
kuriame yra “labai padidėjęs au
klėtinio vaidmuo, sumažinta tie
sioginė mokytojo įtaka ir nuver
tintos ugdomosios vertybės 
(158 psl.).

“Tą antraeilį auklėtojo ir ug
domųjų vertybių traktavimą nu
lemia čia (t.y. JAV.) vyraująs 
psichologinis žmogaus suprati
mas” (159 psl.).

Psichologinė sritis

Psichologinės studijos turi le
miančios įtakos pedagogikai. Tai 
gali mums padėti suprasti, dėl 
ko Maldeikis daug dėmesio ski
ria psichologinėms studijoms. 
Šioje srityje jis yra išleidęs visą 
eilę studijų. “Melas, kaip peda
goginė problema” 1938 m.; “In
teligencija ir jos tyrimas” 1939 
m.; “Valia ir jos ugdymas” 1940 
m.; “Lyčių problema” 1947 m.; 
“Seksualinis auklėjimas” 1948m.; 
“Meilė XX amžiuje” 1970 m.

Jau vien šių knygų sąrašas liu
dija, kaip giliai Maldeikis yra į- 
ėjęs psichologijos sritin. Iš pavir
šiaus žiūrint, Maldeikis yra grei
čiau normatyvinio mokslo žmo
gus, tačiau jo psichologinės stu
dijos liudija ir kitą jo dvasios pu
sę, būtent, pasinešimą pažinti 
žmogaus vidų, jo išgyvenimus, jo 
galių: proto, Valios bei jausmų 
santykius ir jų derinius. Kai Mal
deikis cituoja Platono pažiūrą į 
meilę, atrodo, kad jis pasako ir 
dalį savosios: kad meilė yra “die
vų dovana žmonėms, antgamtiš
ka Inspiracija, kilniausia iš visų 
inspiracijų. Ji jam ėšanti dieviš
kas pamišimas, bet kartu ir auk

mi tuomi, kad jos gaublys sukur
tas kolažo būdu, paimant iš laik
raščių įvairių nuotraukų vaizdus, 
o tuose vaizduose mes galime 
atrasti įvairių lietuviškų veikėjų 
veidus, neišskiriant ne paties kū
rinio autoriaus.

Naujieji šios parodos dailinin
kai yra: Dalia Reklytė — Alekna 
su savo kruopščiais, išradingais 
ofortais; Raminta M. Baukytė su 
Trimis audiniais; Irena Mitkutė 
su keturiais darbais, ypač įdomūs 
ofortai; Jonas Neimanas dalyvau
ja su dviem labai modemiškomis 
nudvasintomis konstrukcijomis 
— viena, sukalta ant grindų pa
mesta lenta, kita — suveržta sto
ra virvė; Viktoras Petrikonis — 
keturi paveikslai, iš kurių “Jūros 
dugne” išreiškia jūrų gilumos pa
slaptingumą; Kęstutis Trimakas 
pasirodo su trimis akrilikomis, 
kurie linksmi ir žaismingi savo 
nuotaikomis. Dalia Barmutė — 
Zikienė viena iš grafikių, kurios 
“Priverstas pasikartojimas” stip
rus savo gyvomis ir judančiomis 
formomis.

Iš kiekvienos meno parodos, 
nežiūrint kokiu būdu dailininkas 
išreiškia savo mintis, žiūrovas tu
ri išsinešti ką nors naujo, įspū
dingo, pakilaus. Šios Dailės gru-

ščiausias sveikumas. Meilė yra 
kelias, kuris ekstazės laipsniais 
kyla prie visokios egzistencijos 
šaltinio...” (Meilė XX amž. 81 
psl..

Kodėl būtent Maldeikis, žmo
gus išlygintos pusiausvyros ir 
kultūros, domisi meile, galima 
sužinoti iš to, kad meilė jam yra 
labai sudėtinga apraiška, api
manti visas žmogaus galias. Jam 
meilėje susitinka ne tik jausmai, 
bet ir žmogaus protas bei jo va
lia (ten pat 17 psl.). Meilė, bū
dama tarsi židiniu, kuriame pa
sireiškia visos žmogaus galios, 
padeda mums suprasti, kodėl to
kio žmogaus galvosenoje, kurio
je visas žmogus yra studijuoja
mas, ji randa tiek daug dėmesio. 

Maldeikio psichologijos turinys, 
gal būt, bus geriausiai išreiškia
mas progresyviniu, ne vienkarti
niu, meilės išgyvenimo aptari
mu: “Meilė nėra tik gėrėjimasis 
atpažinta kitame asmenyje ver
tybe, o daugiau nuolatinis atpa
žinimas jame naujų ir didesnių 
vertybių, einant nuo žemesnių 
prie aukštesnių” (ten pat 19 psl.) 
Ši tolydinio meilės atradinėjimo 
mintis, mūsų pasisavinta, galėtų 
saugoti mūsų meiles nuo išseki
mo.

Jeigu anksčiau seksualinio au
klėjimo klausimas pas . mus ga
lėjo būti ir pasilikti tik laisvų pa
sikalbėjimų tema, tai šiandien 
jis darosi tokia aktualybe, kurios 
negali išvengti jokia šeima. Mal
deikis, kaip auklėtojas ir psicho
logas, šioje srityje yra pasireiškęs 
dviem, dar Vokietijoje išleistomis 
studijomis. Ar jos šiandien tiktų 
spręsti kylančiom problemom, 
be atrdešnio skaitymo, būtų sun-
ku pasakyti. Pagaliau, Jos šian- pasiektais rezultatais” (20 psl.).

Dalis Dailės grupės dailininkų parodos atidarymo metu Čiurlionio galerijoje. Iš kairės pirm. eilėje: R. Baukytė, I. 
Mitkutė, D. Reklytė-Aleknienė, N. Banienė, Z. Sodefkienė — nauja grupės pirmininkė, D. Ancevičienė. Stovi: V. Pet
rikonis, D. Barmutė-Zikienė, K. Trimakas ir P. Aleksa. Nuotr. Z. Degučio

pės parodos kai kurie darbai su
kelia pasigrožėjimo ir estetiškų 
jausmų, kai kurie priverčia susi
mąstyti, kai kurie nustebina savo 
drąsa ir naujumu, kurių šioje ga
lerijoje taip reta. Bet iš bendri
nės parodos visko galime tikėtis 
ir tai yra gerai, kad kiekviena 
paroda įneša ką nors naujo, iš
judindama jos lankytojus ir pa
rodo, kaip didysis abstraktistas 
Kandinsky kad sakė, jog kiekvie
nas meno kūrinys yra savų laikų 
vaikas.

dien jau nebūtų įmanomos ir į- 
sigyti. Tačiau jose Maldeikis pa
sireiškia kaip būsimų problemų 
pramatytojas. Jau tada jis svars
tė ir nustatė tikslius patarimus, 
kaip ir kada reikia įvesti jauni
mą šeimoje į erotines pažintis.

Maldeikis nedaro iš erotinio 
auklėjimo kažkokios labai aukš
tos moralinės vertybės Į seksua
linį auklėjimą jis žiūri greičiau 
kaip į dorinės sveikatos išlaiky
mo uždavinį. Tačiau tai yra to
kia sveikata, kuri tampriai sieja
si su žmogaus garbe (Seks. auk
lėjimas 39 psl.).

Kultūros filosofija

Šalia pedagogikos ir psicholo
gijos Maldeikio mokslinė veikla 
išsitiesia dar į vieną sritį, kurią 
galima pavadinti kultūros filoso
fija. Šiai sričiai priklauso jo stu
dija: “Modernios pažangos idė
jos”, kuri buvo atspausdinta L.K. 
M. Ak. metraštyje ir išleista ats
kira knyga Romoje 1966 m.

Šiai studijai atsidėti paskatino 
Maldeikį mums visiems iškylan
tis klausimas, kaip mes savo kon
servatizmą turime derinti su pa
žangos idėjomis. Visi mes rūpi
namės išlaikyti tautines tradici
jas, ypač kalbą, tačiau mes gyve
name moderniame ir vis labiau 
kintančiame pasaulyje. Maldei- 
kiui yra labai aišku, kad “nesi
laikydami vertybių pastovumo, 
mes negalime turėti nei pasto
vaus religinio tikėjimo, nei pra
eityje sukurtų tautinių bei kultū
rinių tradicijų...” (131 psl.).

Tačiau, kai Maldeikis pradeda 
mąstyti apie žmonijos pažangą, 
daromą mokslo, technikos, auklė
jimo, susižinojimo, politikos ir vi
suomeninio santykavimo srityse, 
jam atrodo, “beveik neįmanoma 
susilaikyti nuo susižavėjimo jos

Lituanistikos institutas
(Atkelta iš 1 psl.)

Schmalstiego straipsnius, dr. 
J. Slavėno rašinį iš Klaipėdos 
klausimo istorijos ir kt. Taip 
pat turime įdomios rankrašti
nės medžiagos, kuri dar nebu
vo spaudoje skelbta; tarp kit
ko turime tris K. Būgos, 5 Mai
ronio ir net 24 Žemaitės laiš
kus. Pastaruosius būtų derėję 
paskelbti kaip tik šiemet, kada 
sueina 50 metų nuo tos rašyto- 
jos-klasikės mirties. Deja, LD 
knygos išleidimą teko atidėti 
dar nežinia kuriam laikui, nes 
Lietuvių fondas mums nepa
skyrė prašytos paramos, o kitų 
lėšų LI neturi.

— Ar turėtumėt kokių infor-

Ieškodamas atsakyrPo į šį, to
kį reikšmingą, klausimą, Mal
deikis prieina nuomonės, kad 
bendras visiems galiojantis atsa
kymas vargiai ar čia yra galimas. 
Tai yra dėl to, kad žmonija yra 
susiskaldžiusi į daugelį vienas ki
tam priešingų tikslų, dėl to ir 
pažanga netenka vieno, visiems 
priimtino idealo(18—19 psl.).

Jeigu pažanga nevyksta nei pa
gal bendrą tikslą, nei pagal gam
tos dėsningumą, tai Maldeikiui 
iš to kyla ši išvada: “Ne kiekvie
nas pasikeitimas gali būti pažan
gos atžvilgiu teigiamai vertina
mas ir ne visos naujenybės reiš
kia pažangą” (21 psl.).

Šis pasisakymas mums rūpimu 
klausimu duoda praktišką atsa
kymą Koks jis yra? — Jis mums 
sako, kad visus naujumus, kurie 
mums šiandien yra siūlomi, nei 
mes galime besąlygiškai priimti, 
nei be atodairos atmesti. Kiekvie
ną naujumą mes turime sutikti 
kritišku vertinimu, bet be atsineš
tinio neigiamo nusistatymo. Tik 
šitokiu naujumų sutikimu mes 
pasitarnausime mūsų jaunajai 
kartai, padėdami jai susiorentuo- 
ti ir apsispręsti, kurie naujumai 
yra priimtini, kurie ne. Nauju
mas vien dėl to, kad jis yra nau
jas, nėra pakankamas pagrindas 
jį teigiamai vertinti. Bet įrodinė
jimas, sakantis, kad šis pasiūly
mas yra negeras dėl to, kad ligi 
šiol pas mus jo nebuvo, — taip 
pat yra nepakankamas pagrin
das naujumui atmesti.

Malonu pastebėti,, kad ir reli
ginėje srityje Maldeikis pažangą 
iš pagrindų neatmeta. Tai aiš
kėja iš šito jo pasisakymo: “Nu
rodymas siekti dieviško tobulu
mo, reikalavimas mylėti kiekvie
ną kitą žmogų ir ieškojimas iš
silaisvinimo tiesoje — dar nie
kada žmonijos nebuvo nei pilnai 
išgyventi, nei pralenkti” (139p.). 
Bet jei žmonijos tobulumas nėra 
užbaigtas, tai įvairūs ieškojimai, 
net religinėje ir dorinėje srityje, 
yęa galimi ir teisėti.

Jeigu Maldeikis turi neabejoti
ną vietą mūsų pedagoginėse ir 
psichologinėse studijose, tai šia 
knyga, šalia kitų savo straipsnių, 
jis tenka vertinti h kaip filosofas.

macijų apie įvykstantį suvažia
vimą ?

— Nieko daug painformuoti 
neturiu, nes LI programa yra 
galutinai sudaryta ir skelbiama. 
Be to, "Draugo” Skaitytojai apie 
daugumą paskaitų jau žino iš tų 
trumpų pranešimų, kuriems 
"Draugas nepašykštėjo vietos 
savo kronikos skiltyje.

Paskaitų turėsime gana daug. 
Tai yra akivaizdus pritari
mo suvažiavimui ženklas. Malo
nu taip pat, kad šalia vyresniojo 
amžiaus paskaitininkų girdėsi
me ir visos eilės mūsų jaunes
niųjų mokslo žmonių praneši
mus. Tam tikra naujovė LI su
važiavimų praktikoje yra ta, 
kad dalį laiko užleidome ki
toms organizacijoms, turinčioms 
mums artimų liet. kultūrinių 
tikslų: architektai turės pokal
bi apie lietuviškas aspiracijas 
architektūra ie, o JAV LB cent
ro valdyba šeštadienį vakare ren 
gia simpoziumą mūsų išeivijos 
kutūrinės politikos klausimais. 
Viena paskaita bus anglų kalba. 
Tai jauno kalbininko North- 
western univ. prof. G. Fordo pra 
nešimas apie jo neseniai išleistą 
Mažvydą katekizmą ir kitus lei
dinius. Jį pasikviesdami, mes 
ne tik norėjome pagerbti jį pa
tį, bet drauge parodyti, kad LI 
labai įvertina kitataučių moks
lininkų įnašą lituanistikon. Pir
madienį (V. 31) dar turėsime 
pasitarimą LI organizaciniais 
reikalais, o viešąją LI suvažia
vimo dalį baigsime sekmadienį 
vakare banketu, kurio meninę 
programą atliks mūsų žinomi 
muzikai instrumentalistai P. 
Armonas, P. Matiukag ir M. Mo- 
tekaitis. Akademinėje banketo 
dalyje PLB pirm. S. Barzdukas 
ir Ohio valstybinio univ. prof. 
dr. R. Šilbajoris trumpai paryš
kins aktualią ypač mūsų moksli
niam jaunimui problemą: lietu
vis mokslininkas mūsų išeivi
jos ir amerikietiškos visomenės 
sankryžoje

LI suvažiavimą rengia Chica-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS 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 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
♦led cal Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal Susitarimą, 
Jei neatsiliepia skambinu 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vaka-o 
Šeštadieniais 2—4 vai.

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

Rezid. teL \VAlbrook 5-3048

goję reziduojanti LI Iždo taryba, 
vadovajama dr. T. Remeikio, 
kuliam ir teko, pagrindinė gau
sių suvažiavimo rengimo darbų 
ir rūpesčių našta. Man pačiam 
teko daugiau ribotis suvažiavi
mo moksinės programos suda
rymu. Mes tikimės, kad Chiėa- 
gos lietuviškoji visuomenė pa
lankiai įvertins mūsų pastangas, 
gausiai atsilankydama į suva
žiavimo paskaitas, bendrus pie
tus ir banketą.

Mumijų autopsijos
Virginijos universite'o Medi

cinos kolegijos profesoriai pasi
ryžo daryti mumijų autopsijas, 
tikėdamiesi, kad tai padės su

DR. G. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tel. 695-053 — Elgin 

425 No. Liberty Street 
Kolite 25, Elgin, Illinois 

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet; 
antr., penkt., 1-5, treč Ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezzid. Tel. OI 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
132 So. Kedzie Avė.. 1VA 5-2670

Valandos pagal susitarimą, Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso Tel. PR 8-2220
Namą — rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K S A

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. Ir nuo 5 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 VVest 63rd Street

V AL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir p 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso Ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ Ir KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą. 

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. REUance 5-1&11
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p, 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. ir 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ rR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir ni’o 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto Ik 1 vai. p. p., šeštad. 

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

Rez. tel. 239-2919

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien — 3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

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

ValaoAM pagal susitarimą

sekti senovėje siautusias ligas. 
Autopsijcms vadovaus kliniki
nės patologijos profesorius dr; 
Marvin J. Allison, kuris veda 
užkrečiamųjų ligų laboratoriją. 
Universitetas jau turi 10 mu
mijų, atgabentų iš Peru. šios 
mumijos buvo padarytos inegen- 
dančiomis, ilgą laiką jas džiovi
nant tyrlaukių sausumose. Jo
se visi organai yra pasilikę, ne 
taip, kaip Egip o mumijose, iš 
kurių vidaus organai balsamim- 
jant buvo išimami. Dabar moks
lininkai tas mumijas atmirkys 
ir darys autopsijas. Seniausia 
universiteto turima mumija yra 
iš 265 m. prieš Kristų, naujau
sia — iš 1650 m. mūsų eros.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 VVest 71st Street 

(7tst ir Campbell Avė. kampas)
Ofisas laikinai uždarytas, apie ati

darymą bus pranešta vėliau.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

“contaet lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue

Tel. Ofiso PR 0-7800; Narni) 925-7697
Valandos tik pagal susitarlmą. 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGėNOLOGAS 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. orthopeDijos ligos 

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

(By appolntmeut)

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas; 4255 VV: 63rd Street
Ofiso tel. REUance 5-4410 

Rez. GRovehill 0-0017 
Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p.
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
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 ir rez. 2652 W. 59th St. 

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

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

Of Tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiad. Ir šeštad. užždaryta

Tel. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-0446, rez. HE 4-3150
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Čiurlionio ansamblio išvyka

JUOZAS ŽILEVIČIUS

Vienas žymiųjų mūsų diploma
tų kartą yra sakęs: “Kai iš tėvy
nės išeivis atsiduria užsieniuose, 
per pirmąjį dešimtmetį jaučia gy
vą ryšį su kraštu ir ilgesingą tė
vynės meilę. Jei jos laikas nuo 
laiko lankydamasis tėvynėje ne
atgaivina, tai sekančiame dešimt
metyje jis nutolsta: nejaučiamai 
atsisako papročių, pvz. kūčių, 
margučių, Joninių, vedybinių ir 
kitokių. Jis jau nebepajėgia savo 
prieaugliui šiltai ir gyvai nušvies
ti savo tėvynės savybių, jau ne- 
bedainuoja liaudiškųjų dainų ir 
nebemokina savo jaunimo, nes 
jau jas yra primiršęs. Ir taip pa
mažu nutolsta nuo tautos”.

Gyvenamoji aplinka verčia 
tame matyti daug tiesos. Štai ryš
kus įrodymas: kai Čiurlionio an
samblis po stiprių pliauškučių 
kartoja dainuotą dainą, tai yra 
žmonių, kurie erzinasi, kam įky
rėti tais pačiais dalykais, ilginant 
koncertą. Tai pirmos nutautėji
mo žymės, kai liaudies daina jau 
nebemiela, nes jis mat girdi nuo
lat svetimtautiškus šedevrus ir 
kapelas. Jie jam malonūs. Net ir 
į prausyklą nusineša radijo apa
ratą, kad šiais “perlais” galėtų 
džiaugtis. Tokiose nuotaikose ima 
ma mažiau beskaityti savus laik
raščius, mažėja lietuviškuose pa
rengimuos lankytojų...

O yra žmonių, kurie per 40 
metų išgyvena užsieniuose, nei 
karto tėvynėje nęsilankę ir, kai 
jiems pasidaro tėvynės ilgu, užsi- 
stato Čiurlionio ansamblio plokš
telę, pasiklauso liaudiškų dainų, 
ašaros suvilko akis ir taip siela at
sigauna. (Taip būna ir su šio 
straipsnio autorium). O ką bekal 
bėti, jei Čiurlionio ansamblis dai
nuoja. Tose dainose piešiamas vi
sas Lietuvos grožis: žydinčios pie
vos, žaliuojantys laukai, čiurleną 
upeliai, čiulbantieji paukšteliai. 
Tai tikra Lietuva. Tokio tai Čiur
lionio ansamblio sulauks atvyk
stant Venecuelą ir Columbia, o 
prieš tai — ir Chicaga. Čiurlio
nio ansamblis koncertuos Chica- 
goje birželio 5 ir 6 d., Marijos 
aukšt. mokyklos salėje.

Ansamblio spalvingumą suda
ro įvairios chorinės kombinaci
jos. Pvz.: mišrus choras su kank
lių palyda ir be kanklių, vyrų 
grupė, moterų choras su kank
lėm. Visuose choruose dalyvauja 
solistai, bus ir kanklių orkestro 
atskiras pasirodymas. Toks įvai
rus chorinių vienetų vienas po ki
to keitimasis savaime sudaro 
klaustytojams įvairumą.

Kas yra Čiurlionio ansamblis

Čiurlioniško stiliaus koncertai, 
Kuriuos sukūręs ir išvystęs komp. 
A. Mikulskis, yra būdingi. Šis bū
das yra nepamėgdžiojamas dėl 
jo savotiškumo. Komp. A. Mi
kulskis, eilę metų gilinęsis ir stu
dijavęs liaudies melodijų harmo
nizavimą, žymių tautų muzikos 
žinovų vadovybėje, sugebėjo įsi
gilinti į savosios liaudies muzikos 
savybes. Jis suradęs sau tinkamą 
melodiją ilgai nešiojasi sielos gel

Čiurlionio ansamblis dabar. Vidury stovi (iš kairės): tautinių šokių vadovas M. Leknickas, ansamblio vadovas komp. A. Mikulskis, tautinių šokių vadovė 
J. Karaliūnaitė ir režisierius P, Maželis. Ansamblio koncertai Ghicagoje įvyks blrž. 5 ir 6 d, Nuotrauka J. Garlos

mėse, kol neišgirsta tai melodijai 
pritinkančios harmonijos, kuri 
padėtų, melodijos nenuslopinant, 
įsijungti į dabarties muzikines ap
raiškas. Jo harmonizuota senovi
nė liaudies melodija yra taip su
tvarkyta, jog kiekviena daina su
daro savyje užbaigtą savarankų 
kūrinį, kuris gryniausiai lietuvių 
sielon prakalba, o svetimtautis, 
nors ir nesupranta žodžio, bet gir
di iki šiol jam negirdėtą garsinę 
slinktį, kuri jį sudomina ir tarp
tautinė muzikinių garsų prasmė, 
kaip tarptautinė kalba jam atsi
skleidžia.

A. Mikulskio harmonizuotosios 
liaudies melodijos, jo chorų pra
vedamos taip gyvai, įtikinančiai 
ir savaimingai, jog joks kitas di
rigentas ar kompozitorius taip ryš
kiai nepakartoja jo kūrinio būdo. 
Tas tai ir sudaro čiurlionišką liau 
dies dainų atlikimo pobūdį — 
dainą padaryti gyvą ir savą, kal
bančią klausytojo sielon. Dėl to 
ir netenka stebėtis, kad tų dainų 
klausantis ašaros per skruostus 
rieda. Čia ir yra čiurlioniečių di
džiausia jėga, rankose to nepap
rastai gyvo, temperamentingo ir 
žavaus dirigento A. Mikulskio, 
kai jis atsistoja su savo kerėjan- 
čiais mostais choro priekyje. Tai

Čiurlionio ansamblis pilnoje sudėtyje 1946-8 m.

didelė Aukščiausiojo dovana jam 
suteikta, ko negalima nei nupirk
ti, nei išsimokyti. Apie tai aiškiai 
buvo daugelio rašoma vakarų sve
timtaučių spaudoje, kai čiurlio- 
niečiai koncertavo anglams, vo
kiečiams, prancūzams. Muzikos ži
novų sprecilistų A. Mikulskiui pri 
-pažintas tarptautinis diplomas.

Komp. A. Mikulskio įjungtam 
į ansamblį kanklių orkestrui va
dovauja jo žmona Ona Mikuls
kienė. Sunkiai įvertinamas me
nišku, tautiniu ir etnografiniu po
žiūriu sujungimas choro su kank
lių orkestru, kuriam kompozito
rius pats rašo kūrinius. Toks jun
ginys mūsų muzikinėje kūryboje 
yra retas. Pvz. daina Piemenėlių 
raliavimas arba Pasvarscyk ante- 
la su lumzdeliais, rageliais ir kt. 
Juk tai tikra kaimo idilija, per
teikta kultyvuotoje formoje, o 
ir kitos žavingos liaudies dainos 
ansamblio skambesy tikrai šven
tiškos, darnios, galingos.

Ką Čiurlionis veža lietuviams
Iš telefoninių pasikalbėjimų su 

A. Mikulskiu paaiškėjo, kad 
čiurlioniečiai dirba su nepapras
tu pasišventimu — įtampa, nes 
labai supranta savo kelionės reikš 
mę. Kadangi savo patalpose ne

Venecuelą ir Kolumbiją

Čiurlionio ansamblio dabartinis kanklių orkestras su savo vadove Ona Mikulskiene. Nuotrauka J. Garlos

sutelpa, tai repeticijas daro kito
je salėje, nes užsienin vyksta be
veik 100 asmenų, būtent, miš
rus vyrų ir moterų choras, 15 as
menų kanklių orkestras, vado
vaujamas O. Mikulskienės, (čia 
yra ir 4 didžiulės koncertinės 
kanklės), 12 porų šokėjų, kurie 
šoks chorui ir liaudies muzikos 
instrumentų orkestrui pritariant. 
Programoj bus 2 komplektai sku
dučių, kanklių orkestras, rageliai,

ras buvo tais instrumentais atlie
kamas, galima suprasti, jei pa
žiūrėsim, kaip vertino koncertus 
girdėję ir matę V. Vokietijos ir 
Prancūzijos spaudos kritikai. Čia 
pateikiame dalelę žymių muzikos 

j žinovų ir kritikų atsiliepimų, iš
traukų, kur visų vienu balsu pri
pažįstama lietuvių liaudies dai
nų ir muzikos grožis ir čiurlio
niečių puikus atlikimas.

L‘Armur”, nr. 6, 1945 m. ra

švilpynės ir dauditos (trimitai). 
Kanklės atnaujintos, išpuoštos 
liaudies ornamentais. Įvesta pa
ties A. Mikulskio atrasta paslap
tis kanklių garsui padidinti, įde
dant specialų įtaisą į vidų kank
lių.

Bus paruoštos 4 programos: a. 
Originalioji, čiurlioniškoji dalis, 
kitų mūsų kompozitorių rinkti
niai kūriniai ir pats čirulioniečių 
originalusis repertuaras su kank
lėmis. b. Linksmo pobūdžio kon
certas su solistų arijomis, operų 
ištraukomis, pritaikant banketam; 
c. Per televiziją pasirodymas su 
atskira programa; ir d. Mišios su 
kanklių pritarimu. Kelionei nau
dos specialią uniformą, papuoštą 
čiurlioniečių emblema. Koncer
to programose šoks 12 porų, nau
juose tautiškuose rūbuose.

Iš viso to galima suprasti, kaip 
gražiai atrodys scenoje su tau
tiškais rūbais visas choras, kurio 
išvaizda koncertuojant Vokietijoj 
ne kartą stebėjosi prancūzų ir vo
kiečių muzikos kritikai, prilygin
dami žydinčiam gėlynui. Taip 
pat stebėdavos nepaprastais liau
dies instrumentais, kurių jie ne
buvo matę nei girdėję. Bus pa
našiai ir dabartinėje Čiurlionio 
išvykoje. Kokios rūšies repertua-

*

šė: “Spektaklis aukščiausios kla
sės. Jo galėtų pavydėti mūsų Pa
ryžiaus menininkai... Ta nedide
lė mergaičių grupė tyrais ir ge
rai pastatytais balsais primena 
mūsų prancųziškąją “chanteuses 
de la Colombieres”.

Dirigentas A. Mikulskis vedė 
aukšto meninio lygio chorą. Gra
žūs dengti sopranai, aksominiai 
altai, kultyvuoti vyrų balsai pa
rodė aukšto laipsnio skambėjimą 
ir dinamišką atlikimą. Lygiai kaip 
vyrų, taip ir moterų, taip ir miš
rus choras rodė didelę kultūrą ir 
pagaunančiai veikė savo meniš
ku paprastumu. Įtempti šokiai sa
vo natūralumu, tautinių drabužių 
mirgančiu spalvingumu, lydimi 
tėviškės instrumentų, pilnai už
baigė visumos vaizdą”.

“Suedkurier”, 1945.10.6, Vokie 
tija: “... Šeštadienį Kurhauso sa
lėje lietuvių Čiurlionio ansamb
lis pirmą kartą pasirodė Baden- 
Badene. Tai buvo neužmirštamas 
koncertas, gal būt, pirmas dide
lio meno koncertas, kuriam mes 
plojame Kurhause. Čiurlionio 
ansamblį sudaro 40 jaunų stu
dentų, vaikinų ir merginų, dėvin
čių nuostabiais savo šalies kostiu
mais, dainuojančių ir šokančių 
savo liaudies dainas ir šokius. Vi

sos nuolatinio įdomumo temos 
buvo sėkmingai, šviežiai ir jau
natviškai atliktos.”

“Trierische Vokszeitung”, 19- 
47.1.8: — “Tikrai gyvą dėmesį 
sekmadienio vakarą Treviris di
džiojoje salėje sukėlė lietuvių me
nininkų koncertas, kurį atliko 
meistriška lietuvių liaudies meno 
grupė. Vienas paskui kitą tauti
niuose kostiumuose praslinko cho 
rai ir tautiniai šokiai, Mikuls
kio vadovaujamas choras pasiro
dė su rinktine balsine medžiaga. 
Šis drausmingas choras, kaip tur
tingos išraiškos skambantis viene
tas, savo liaudiškose temose a- 
pie meilę, tautą ir tėvynę paro
dė formos ir perdavimo darnu
mą, kuris pasiekęs aukščiausio ga
limo ritmingumo ir dinamikos. 
Kiekvienu atveju dainos kultūra, 
švari tarsena ir intonacija, ir, 
kaip jau sakyta, dinamiškumas, 
kaip vyrų, taip ir motėrų, su lie
tuvių tautinių instrumentų akom 
paniamentu ir be jo, yra labai 
aukšto lygio...”
“Lietuvių menininkų ansamblis 

Čiurlionis suruošė Bayreuthe 
koncertą-vakarą. Jau pirmieji nu
meriai pagavo publiką savo meis
triška išraiška... Choras, kuris tu
ri gerą balsinę medžiagą, yra 
nuostabiai drausmingas, o jų dai
nos ir šokiai meistriškai atlikti. 
Viena po kitos keitėsi dainos ir 
šokiai, palydimi liaudies muzikos 
instrumentų, pasireiškiant visiem 
žmogiškosios sielos niuansams, 
pradedant skundu ir baigiant 
džiaugsmingumu.

Tai buvo aukščiausios rūšies 
liaudies menas, perteiktas kulty- 
vuota forma ir išbaigtu atlikimu, 
vadovaujant A. Mikulskiui” — 
šitaip rašė Erich Boehner, vienas 
žymiausių vokiečių meno autori
tetų.

Čiurlionio didžiosios sėkmės 
pradžia

Karo pabaigos trimitai juos už
tinka viename nedideliame kai
melyje palei Šveicarijos sieną. 
Buvo nuvargę ir nusivylę. Jie ne 
sykį stovėjo ties linija, skiriančia 
Vokietijos žemę nuo Šveicarijos, 
bet, deja, jų niekas tenai nepri
ėmė.

Atsitiktinumo dėka juos, viena
me tuščiame tvarte gyvenančius, 
užtinka prancūzai ir dar tą patį 
vakarą jie koncertuoja jų vieno 
dalinio karo pabaigos šventėje.

Nuo čia ir prasideda ansamb
liui kitos dienos. Jie vis koncer
tuoja prancūzų kariams, bet dar 
niekas nesusirūpina jų gyvenimo 
sąlygomis. Triukšmingai sutiktus 
ir pavaišintus kariški sunkveži
miai grąžina į jų namus, į tą pa
tį tvartą, ir, kai reikia, vėl atvyks
ta jų pasiimti. Ansambliečiai gy
vena savotiškoje stovykloje ir vi
liasi geresnių dienų. Ir jos ateina.

Tuo laiku buvęs prancūzų vy
riausias karo vadas gen. de Latre 
de Tasigny jais susidomi ir jiems 
suteikia garbę, kaip vieninteliam 
meniniam vienetui dalyvauti 
prancūzų kariuomenės ruošiamuo 
se pobūviuose.

Vienas tų pobūvių plačiai nu
aidėjo pasaulio spaudoje ir išgar
sino Lietuvos vardą, mūsų tau
tai pelnydamas daug simpatijy.

MEDARDAS BAVARSKAS
SEPTYNIŲ METŲ VIZIJA

Jau gimsta širdyje neišdainuotos dainos 
Ir džiaugsmas srūva iš širdies gelmės.
Bet štai ateina, nesustodami ateina 
Septyni metai nesėkmės.

Ateina kryžiai, o sunkesni už iki šiol išnešiotus kryžius,
Ateina bandymai, o didesnės, o didesnės ugnies...
Ir dreba sąnariai, nors iškentėti pasiryžę 
Septynerius metus nesėkmės.

Jau teka saulė, šešėliai, su spinduliais jos mainosi,
O šviesios spalvos neša pažadus vilties.
Bet štai ateina, nesulaikomi ateina 
Septyni metai nesėkmės.

Ateina kančios iki šiol dar neiškentėtos,
Skausmai erškėčiais vainikuoti ir nuolatinis ieškojimas prasmės. 
Ir akys merkiasi, lyg pasirengę sutikti mirtį lėtą 
Septyniuose metuos nesėkmės.

Jau laimė nupirkta, bet už kokią kainą!..
Ir pasigirstų tuoj gražiausioji dalis giesmės.
Bet štai ateina, neišvengiamai ateina 
Septyni metai nesėkmės.

PATER NOSTER'

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandieną,
Duok ašarų, nusiminimo ir keletą minučių nevilties...
Duok mums, nes mes tarp daugelio taip vienų vieni 
Ir neužskaityki mums kasdienės mūsų vienišųjų kaltės.

Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandieną,
Duok truputėlį džiaugsmo, saulės ir jėgų.
Mūsų taip daug, bet iš to daugelio kiekvienas palieka 

Tarp savo nepriteklių, svajonių ir vargų.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandieną.
Už mūsų nuodėmes neteiski niekados.
Bet duoki progą nušluostyti ašarą kitam bent vieną 
Ir prisimint neleiski kitų mus žeidusios skriaudos.

IŠDILUSI PLOKŠTELĖ

Ant stalo lempa. Lapas popieriaus.
Ir ant jo nusvirusi galva.
Ant išdilusios plokštelės žodžiai kartų tūkstantį kartoti:
"... na eiva brangioji, na eiva brangioji, na eiva...”

Nepasirašys ant popieriaus sonetas,
Nei peizažas, nei ex libris, nebus nupiešta ten naktis rami. 
Ir nors pastangas visas, visas viltis sudėtum,
Bet brangioji nenueis su tavimi.

Tu išdilusios plokštelės pataisyt nemoki.
Nežinai, kaip baigiasi daina.
Liks ant stalo lempa. Lapas popieriaus.
Ir ant jo nusvirusi galva.

Tai buvo koncertas, kurį gen. de 
Latre de Tasigny suruošė JAV ge
nerolo pavaduotojo gen. Devers 
garbei.

Šiam koncertui ansamblis ruo
šėsi dviejų specialiai iš Paryžiaus

kviestų režisierių padedamas. 
Koncertas byko parke nak
tį 12 vai. Buvo padaryta estra
da ir daugybės įvairiaspalvių pro
žektorių pagalba mūsų moterų ir 
vyrų tautiniai drabužiai teikė y- 
patingai žavintį vaizdą. Šimtai 
aukštųjų vakarų sąjungininkų ka
rininkų karščiausiai plojo lietu
viams, o gen. de Latre de Tasigny 
prieš savo svečius stovėjo paten
kintas ir išdidus. Jis didžiavosi 
tais lietuviais, kurie būdami toli 
nuo tėvynės, pabėgėlišką gyveni
mą vargdami, sugebėjo susiburti 
ir taip gražiai perduoti lietuvių 
tautos meną.

Ansamblis susilaukė didžiausio 
pripažinimo ir įvertinimo. Gen. 
de Latre de Tasigny visų labiau
siai iš visos ansamblio programos 
buvo pamėgęs dainą “Viena li
nelius pasėjau...”, kurią pakarto
tinai prašydavo jam padainuoti.

Net ir tą vakarą, kai jis turė
jo išvykti iš Vokietijos, savo pa
reigas perleisdamas kitam, trum
pą atsisveikinimo valandą, jis an
samblį paprašė padainuoti jam 
“Viena linelius pasėjau...”

1945 m. vasario pradžioje an
samblis pasitraukė pietų Vokieti
jon. Kapituliacijos sulaukė Aus
trijoje, Feldirchene, ir sekančią 
dieną davė prancūzų kariam kon 
certą. Pavyko susilaukti pirmos 
prancūzų armijos vado gen. de 
Latre de Tasigny globos ir armi

jos teatro teisių. Čiurlionio an
samblis 1945-49 metais davė 400 
liaudies dainų bei religinės muzi
kos koncertų Prancūzijos, Ameri
kos, Lenkijos ir Luxenburgo ka
riams ir įvairių tautybių Vokie
tijos bei Austrijos gyventojams. 
Ansamblis buvo pakviestas atlik
ti garbės pergalės istorinę meno 
iškilmių programą drauge su Pa
ryžiaus radijofono simfoniu or
kestru. Dalyvavo 78 amerikiečiai 
ir prancūzai generolai, 1500 aukš
tųjų karininkų bei 5000 karių. 
Tai buvo 1945 m. birželio 15 d. 
Bad Schachene.

Čiurlionio ansamblio 
repertuaras

Pakilus uždangai pamatom 
gražiai žydintį, gražiaspalvį an
samblį ir išgirstam “Mes padai
nuosim dainų dainelę, mes dai
nų dainorėliai...” Po to seka visa 
eilė dainų, piešiančių Lietuvą į- 
vairuose pavidaluose: buities, 
vestuvinių ir kt., ir štai staiga iš
girstama įtikinančiai stipriai NA
MO... “Oi eisim, eisim, mes čia 
nebūsim, ne mūsų tėviškėlė... Lau 
kai nearti, rugiai nepjauti, namo 
broleliai, namo jaunieji, namo 
darbelių dirbti ir Lt.”.

Sunku rasti lietuvį išeivijoje, 
kad jam širdis nesuskaudėtų ir a- 
šara nesuvilgytų akių. Šį šauks
mą ilgai mintyje skambės anie 
garsai. Tai tautos meilės ugdymo 
balzamas!!!

• Lietuvos statuto vertimas 
į lietuvių kalbą yra surinktas ir 
sulaužytas Morkūno spaustuvė
je
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Išsilaikyti svetimų vandenų paviršiuje
Kas nežino, jog palikimą daug 

lengviau išbarstyti, negu padidin
ti, išauginti, išplėsti, kad tavo pa
veldėtojai daugiau turtų, didesnių 
vertybių perimtų savo žinion. 
Čia turiu galvoj ne asmeninį tur
tą, kurį tėvai palieka vaikams, 
bet visos tautos dvasines verty
bes, kurios kartų perduodamos 
kartoms, per amžius turtinamos, 
keliamos arba pamirštamos, užlei 
džiamos, paliekamos.

Natūralioj aplinkoj, t.y. kada 
tauta gyvena laisvą savarankišką 
gyvenimą, jos dvasinių vertybių 
kraitis irgi kraunamas laisvai ir 
natūraliai. Jis ten neatskiriamai 
susipina su medžiaginėm verty
bėm, ten savitai priimamos ver
tybės, ateinančios iš artimesnių 
ir tolimesnių kraštų, persunkia
mos savo dvasia ir įjungiamso sa
vų kultūrinių apraiškų ratan.

Taip auga tautų, kultūros su 
savitais bruožais ir taip atskirų 
tautų kultūros derinasi į savo am
žiaus visuotinę kultūrą. Kiek
vienas asmuo gimsta savo tauti
nės kultūros aplinkoje, joje au
ga, jau iš pat mažens visiškai ne
sąmoningai įsisavina jos bruožus, 
paveldi ją natūraliu augimo ir 
brendimo keliu ir užaugęs tampa 
kartais pasyviu įgyto paveldėji
mo dėvėtoju, o kartais jo puose
lėtoju ir turtintoju savo savo kū
rybingu įnašu.

Tapome klajokliai, modernių 
hunų vejami

Ne taip yra, kai mes čia kal
bame apie savo jaunimą. Mes 
patys tapome klajokliais nuo to 
momento, kai moderniškų hunų 
baimės vejami peržengėm savo 
krašto sieną ir išklydome į sveti
mas žemes. Klajodami neužtiko
me negyvenamų plotų, neįsikūrė- 
me visi kartu, neužėmėm žemių, 
kuriose susibūrę būtumėme galė
ję padiegti iš savo krašto išsineš
tos kultūros daigus ir juos ten 
puoselėti ir ugdyti.

Kaip tik priešingai — išsibars- 
tėme seniai užimtose žemėse, tvir
tai įsistiprinusiose kultūrose, ku
rios, nors neretai ir svetingos, tu
rėjo mums patiems stiprios o' kar
tais net ir visiškai nulemiančios 
įtakos mums, kurie, rodos, išėjom 
iš savo krašto stiprūs ir apsispren
dę nesileisti įtakojami, bet patys 
įtakoti, būti savo kultūros amba
sadoriais, net apaštalais.

Toji apaštalavimo intencija juk 
iš pat pirmos dienos įskėlė sun
kiai beužtaisomą plyšį tarp čia 
seniau įsigyvenusių, giliau palies
tų čionykštės kultūros ir naujai 
atvykusių, kurie su pirmu žodžiu 
siekėm juos nuamerikietinti ir 
tuoj čia pat sukauninti, supane- 
vėžinti, sušiaulinti.

O galėjo būti kitaip. Galėjom 
ir priimti ir duoti, nes priimti vis- 
tiek priėmėm, tik duoti nebeliko

Gintaro mergaičių kvartetas

Vienas vakaras su Gintaru

JURGIS JANKES

kam. Tas pats metodas kalė ir 
tebekala kylį tarp mūsų ir mūsų 
vaikų.

Mūsų vaikai svetimuose 
sūkuriuose

Daugumai mūsų sunku buvo 
suprasti, kad vaikai auga šiame 
laike ir šiame krašte, o ne anuo
se, kur augome mes. Jų natūrali

Gintaro ansamblis

aplinka yra toji, juos supa to 
krašto kultūrinė tėkmė ir įsuka 
savo sūkuriuosna. Tie sūkuriai 
kartais yra geri, kartais blogi, bet 
jeigu ne jie, ir mūsų jaunimas 
nebūtų nei pajėgęs, nei mokėjęs 
sukelti Simo Kudirkos audros. Ir 
kaip nuostabu — tam reikale ne
bebuvo net jokio generacijų ply
šio, to madingai nukalto arkliu
ko, ant kurio taip sėkmingai jo- 
dinėjosi visokio plauko politikie
riai ir oportunistai.

Mūsų jaunimas ne toks, kaip 
mes, lygiai, kaip mes nebuvom 
tokie, kaip mūsų tėvai. Mes, pir
moji karta augusi laisvės atmos
feroj, ne kartą, ypač jaunuomenė 
je, žiūrėjome į savo tėvus iš aukš
to, nenustebkime, kad panašiai 
pasielgia ir mūsų vaikai, nes jie 
auga daug skirtingesnėje atmos
feroje, negu mes kada augom.

Visi uostai atviri nuskęsti 
svetimam vandeny

Tarp mūsų ir dabartinių musų 
vaikų yra toks skirtumas, kad mes 
vistiek iš lietuviškos aplinkos pa
bėgti negalėjom. Galėjom kas 
nuo jos užsisklęsti, paneigti savo 
tėvų papročius ir tradicijas, nau
jus išsirašydinti iš užsienio, bet sa
vam krašte visiškai nuo jų pabėg
ti negalėjom, o čia visi uostai at
viri nuskęsti svetimam vandeny
je. Užtenka, kad tik dvasinis ry
šys nutruktų tarp tėvų ir vaikų.

Puristo etnografo interpretacija 
ir jaunimas tėvų palikime

Panašios mintys sukosi galvoje 
prieš porą metų žiūrint Grandi
nėlės spektaklio, jos dar labiau 
formulavosi šių metų gegužės 6 
dieną, stebint Gintaro pasirody
mą Rochestery. Tų sambūrių ( 
jaunimas puoselėjo per amžius

tėvų sukrautą palikimą. To pali
kimo interpretacija puristo etno
grafo daugeliu atvejų gali ir ne
patenkinti, bet nei vienu, nei ki
tu atveju čia nesistengta kurti et
nografinio ar istorinio gyvų lėlių 
muziejaus, bet stengtasi rasti bū
dą savam jaunimui reikštis per 
tėvų palikimą.

Gintarą užaugino Zigmas La
pinas. Pradžioje atėjo be plano, 
be steigiamųjų susirinkimų, be 
narių verbavimo, bet labai pa
prastai ir tiesioginiai. Jo namai 
visada buvo ir tebėra pilni mu
zikos instrumentų, ir jis nedrau
dė užeinančiam jaunimui juos 
vartoti, mėginti savo sugebėjimus 
Negailėjo nė laiko sugaišti paro
dyti, kaip vienu ar kitu grojama. 
Taip Quebeko Dainavos vasarvie
tėje jaunieji ir įprato suktis apie 
Zigmo namus su nuolatiniu klau
simu: “Ar šiandien grosim?” Ir 
taip jie grojo vakarais, paskum 
prie laužų, paskum Vasario 16-to- 
sios šventėje.

Gyva kūrybinė nuotaika jau
nimą traukė. Nereikėjo nei stum
te stumti, nei raginti, nei praši
nėti. Kad tik būtų jėgų visus pri
imti ir apdoroti! Reikėjo pagalbos 
iš šalies. Taip atsirado tėvų ko
mitetas, kuriam šiuo metu vado
vauja Petras Lukoševičius. Tėvų 
komitetas tvarko visus ansamblio 
ūkinius reikalus, organizuoja ke
liones. Šokių moko Milda Lapi
nienė, dainas paruošia Ina Kil

H®:
Zigmas Lapinas — Gintaro vadovas

eienė, Rimas Lapinas moko jau
nųjų orkestrantų grupę, iš kurios 
ateina prieauglis Gintarui.

Liaudies instrumentų gamintojas

Pačiam Zigmui tenka rūpin
tis repertuaru, kurio daugumą 
pats kompanuoja, orkestruoja ir 
paruošia partitūras. Jam tenka ir 
sukti galvą ląip ir iš kur sume
džioti instrumentus, kurių dalį 
tenka pačiam padirbti. O tų in
strumentų irgi esama nemaža — 
tošiniai trimitai. Sekminių rage
liai, lumzdeliai, birbynės, skudu
čiai ir net takalai, toks į stati

nių tvorą panašus instrumentas, 
kuriuo virtuosiškai takaluoja Gai
lius Lapinas, bene jauniausias iš 
orkestrantų. Be šių darbų Zigmui 
žinoma, tenka suvesti visą an
samblį darnion vienumon, kuri 
tikrai pagauna žiūrovo ir ausį, ir 
akį, ir širdį. Poros valandų prog
rama prabėga kaip pora akimirks 
nių, o po to ne vienas skundė
si, kad nuo ragelių sutartinės ka
muolys gale gerklės sustojo ir aša
ra skruostu nutekėjo. Ne kad bū
tų buvę ko nors graudu, bet kad 
taip pašėlusiai grąžui
Tautinių instrumentų orkestras

Gintaro nugarklaulis yra ga
na gausus tautinių instrumentų 
orkestras, kurio koncertmeisteriu 
yra Zigmo sūnus Algis Lapinas, 
grojąs rageliu ir trimitu. Atrodo, 
kad ateity jam gali atitekti ir vi
so ansamblio vadovybė. Iš lumz- 
delininkų reikia paminėti gražia 
technika ir sultingu tonu išsiski
riantį Petrą Valpšą.

Orkestrą gražiai papildo mer
gaičių (Linda ir Dalia Blauz- 
džiūnaitės, Virginija Murauskai
tė ir Jolė Andriuškevičiūtė kvar- 
tėtas, kuriam patalkininkauti kar
tais prišoka ir ketvertas orkestran 
tų (jau nebe rageliais, bet vyiš- 
kais balsais). Pagaliau visą tąjį 
muzikos ir dainos vainiką užbai
gia megzti lankoti, gyva, gražios 
medžiagos turinti ir puikiai pa
ruošta tautinių šokių grupė.

Kanklės ir dailusis žodis

Taip pat negaliu praeiti nepa
minėjęs Rasos Lukoševičiūtės, ku
ri skambina bosinėmis kanklėmis 
ir dailiuoju žodžiu užpildo tar
pus tarp dainų ir muzikos. Šį sy
kį ji išimtinai gražiai paskaitė Ka
zio Binkio Gėlės iš šeino, vaizdžiai 
išryškino Gintaro prasmę, sieki
mus ir lūkesčius.

Čia neiškenčiu nepacitavęs tos 
gražios vietos, kur ji sako, jog gin- 
tariečiai žino, “kad mes visi, ne
žiūrint kiek tūkstančių mylių mus 
skirtų, susitiksim ne tik Daina
voje, ne tik ant uosto kranti
nės, bet ir savo laisvoje šalyje. 
Kada nors, kad ir už kiek metų, 
mes vistiek susitiksim. Mus jun
gia daina, melodija, šokiai ir vi
sų labiausiai mus jungia viena 
ir ta pati Motina Tėvynė. Galų 
gale visi ansambliai — čia ir te

nai — susitiks namuos ir tada 
bus tikroji aisčių giminės šventė.”

Puoselėti tautinį palikimą 
negali būti pigu

Įspūdis gražus, vieningas. Ro- 
chesterio skautai padarė tikrai 
gražų darbą išdrįsdami kviestis to
kį stambų vienetą į savo mažy
tę lietuvių koloniją. Žinau, kad 
tas nepigiai apsėjo, bet svetimam 
krašte išlaikyti ir puoselėti savo 
tautinį palikimą negali būti pi
gu. Savo kieme užsidarę jį užmir
šime ir numarinsime. Tik bend
ravimas ir bendradarbiavimas yra 
tikras kelias ir tikroji priemonė 
išsilaikyti svetimų vandenų pa
viršiuje.

AMERIKOS MUZIKINIS 
TEATRAS

David Ewen parūpino platų 
informacinį veikalą “New Com- 
plete Book of the American Mu- 
sical Theatre”. Išleido Holt, Ri- 
nehart & Winston, 874 psl. 15 
dol.
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Tauta ir tautininkas

Prieškarinėj bendrinėj ir da
bartinėj užsienio lietuvių kal
boj tauta paprastai supranta
ma kaip žmonių bendrija, su
jungta kalbos, papročių, kul
tūros, gimtinės ar kilmės (li
kimo) bendrumo, pvz.: lietuvių 
tauta, tautos himnas, 
tautinė kultūra, T a u- 
t y b ė “priklausomybė tau 
tai, nacionalybė”, tautosaka 
folkloras” ir kt. Kartais ša
lia šio žodžio lygiareikšmiš- 
kai vartojama ir nacija (iš lot. 
"gimimas, giminė, tauta”). Bet 
nacija kitose kalbose dar ir ką 
kita reiškia; pvz. ang. nation 
visų pirma yra tauta (people 
arba peoples) po viena valdžia, 
o pccplt' suprantama kaip žmo
nių bendrija, tur inti bendrą kil
mę, kalbą, kultūrą, papročius ar 
valdžią; bet abu šie žodžiai čia 
gali būti ir pakaitais vartojami, 
plg. American p e 0 p 1 e (ar
ba nation), English p e o- 
p 1 e, British nation Šiaip
jau anglų people silpniau 
implikuoja politinę ir dau
giau pabrėžia kultūrinę bei 
socialinę vienovę, o nation yra 
politinis terminas. Tačiau lietu
vių kalboj šiokio reikšminio 
skirtumo nebuvo paisoma; pvz. 
1920 m. įkurtoji League of 
Nations (vok. Voelkerbund) bu
vo pavadinta Tautų Sąjunga ir 
1946 m. įkurtosios United Na
tions automatiškai toliau buvo 
vadinamos Jungtinėmis Tauto
mis. K. J. Čeginskas Liet. En
ciklopedijoj (XIX 462), remda
masis šio žodžio reikšmės įvai- 
ravimu V. Europos kalbose, ir 
liet. kalboj skiria naciją "tau
tą” ir naciją "valstybės piliečių 
visumą", o L. Dambriūnas 
(Gimtoji Kalba, 1966, II 17) 
naciją jau sulygina su valstybe 
ir mano, kad ang. United 
Nations, prc. les Nations Unies 
lietuviškai tevadintinos Jungti
nėmis Valstybėmis arba Naci
jomis, ne Jungtinėmis Tauto
mis. Dabartinėj Lietuvoj varto
jama Suvienytos Nacijos, Suvie
nytųjų Nacijų Organizacija; be 
to, čia ir šiaipjau gana savotiš
kai mėginama naciją skirti nuo 
tautos, plg. tarybinė socialisti
nė lietuvių nacija ir kit. Man ro

dos, gali pasilikti, bent užsienio 
lietuvių kalboje, ir tradicinės 
Jungtinės Tautos, nes, kaip jau 
minėta, , pvz. ang. nation nėra 
visados griežtai skiriama nuo 1 
people.

Iš pagrindinio žodžio tauta 
sudarytas tautininkas iš pra- . 
džios reiškė "žmogų, kuriam 
ypačiai rūpi tauta, tautos daly
kai, kuris tautos dalykais yra 
ypačiai susirūpinęs”; dėl reikš
mės plg. dar kalbininkas kari
ninkas, mokslininkas ir kt. Bet 
vėliau tautininko reikšmė buvo 
susiaurinta — juo buvo pradė- , 
tas vadinti Lietuvių tautininku 
sąjungos (partijos) narys, ”t. 
y. asmuo, kuris skelbia ir remia 
Įsitikinimą, jog savosios tautos 
gerovė turi būti pagrindinis vie
šosios politinės, ūkinės ir kul
tūrinės veiklos tikslas (LE 
XXX 440). Dabartinėj Lietuvoj 
tautininku vadinamas naciona
lizmo šalininkas, nacionalistas, 
šovinistas, o pats nacionaliz
mas apibrėžiamas kaip "reak
cinė buržuazinė ideologija, skel
bianti nacionalinę nelygybę, 
aukštinanti vienas nacijas ir 
niekinanti kitas”. Taigi tauti
ninkas iš tikrųjų yra įvairios 
reikšmės. Jablonskis, šio žodžio 
sudarytojas, tautininkais laikė 
v>sus žmones, kurie rūpinasi 
tautos reikalais, be jokio par
tinio skirtumo, ir jis pats ta
rėsi esąs tautininkas, bet ne
registruotas. Tautininkams val
dant Lietuvą, bendrosios reikš
mės tautininkas lyg savaime ne
betiko oficialinei nuomonei ir 
todėl buvo beveik pasitraukęs 
iš apyvartos, o po karo Lietu
voje šis žodis įgavo visai nei
giamą, reakcinę reikšmę. Kiti, 
ypač filosofuojantieji, tiek pa
čią tautą, tiek tautininką (na
cionalistą) yra linkę dar įvai
riau aiškinti, bet tai jau yra 
tolimesnis dalykas, jau kur' ki
tur tesvarstytinas.

P. S.

• Nė viena leidykla Lietuvoje
pastaraisiais metais nėra išlei
dusi atvirukų su įžymių žmonių 
portretais. Taip nusiskundė 
“Tiesos” skaitytojai okupuotoj 
Lietuvoj.
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Akademinio jaunimo 
žodžiai ir siela

Jaunimo centre, Chicagoje, geg. 
14 stud. ateitininkų Šatrijos kor
poracija sukvietė į neeilinį jaunų
jų kūrybos vakarą. Kvietė visus, 
kurie jaučiasi jauni, supranta 
jaunųjų užsidegimą ką nors kur
ti, ko nors naujo parodyti. Svar
biausia, kad tai jaunųjų, studen
tų darbas, be jokios pagalbos iš 
šalies.

Didžiojoj salėj iškart maloni, 
šeimyniška nuotaika. Žiūrovų kė 
dės sustatytos ratu, o scena veik 
vidury, gi dalyviai ir aktoriai pa
sitiesę kilimėlius susėdę ant grin
dų. Ir prisimena kamerinio, eks
perimentinio teatro tradicijos.

Visas apšvietimas — tik vie
nas prožektorius. Prie mikrofono 
Daiva Matulionytė, pagrindinė 
vakaro rtrganizatorė. Be ilgų kal
bų pradeda jaunųjų poezijos va
karą, pavadintą “Žodžiai ir sie
la’’. Savo kūrybą skaito Bernade
ta Braciūtė, Živilė Bilaišytė, Eg
lė Juodvalkytė, Jurgis Bradūnas, 
Viktoras Diedą. Kiekvienas jų sa
vaip malonus ir brangus. Juk 
tiek maža iš priaugančiųjų, ku
rie puoselėtų lietuviškąjį žodį, 
jo ieškotų, lietuviškai galvotų ir 
sugebėtų mums perduoti. Nerei
kia iš jų jau dabar laukti ste
buklų, reikia tik juos skatinti, 
remti, juos suprasti. O tiem jau
niesiems norėtųsi patarti, kad ne
išsigąstų, jei kas jų ir nesuprastų. 
Ar daug kas suprato, kai tie se
nieji patys buvo tokio amžiaus, 
kaip dabar jų vaikai?

Maloni įtarpa buvo Laimutės 
ir Ram'ūnų Dnderių duetas, pri
tariant gitarai. Daug sykių jie du 
pasirodo programose, kiekvieną 
kartą su naujom dainom, jų pa
čių sukurtom melodijom lietuvių 
liaudies dainų stiliuje. Pati vaka
ro vadovė Daiva dar yra ir pia
nistė, tai išgirdome ir Bartoko 
kūrinį.

Antroj daly buvo vaidinimas. 
Tekstas Daivos Matulionytės, re

žisūra Marytės Smilgaitės. Keliais 
žodžiais matytą vaidinimą aptar
ti sunku. Ir patys rengėjai vėika- 
liukui nerado pavadinimo, į prog 
ramą įrašė “Joks”. Gal tai, ką 
matėm ir girdėjom, galima būtų 
pasakyti, jog buvo absurdo teat
ro giminaitis, gal ir ne. Juk čia 
galima buvo įžiūrėti ir filosofinę 
mintį: kas bus, kai žmonės ne
tilps žemėje, gal bus perpildytas 
ir dangus ir pragaras. Mūsų lai
kais kandidatų ten yra net per
daug.

Gal kas vėl sakys, kad negalė
jo suprasti vaidinimo, bet ar rei
kia suprasti modernų paveikslą, 
spalvų ir linijų žaismą? Svarbu 
nuotaika svarbu, kad vaizdai kei
tėsi, pynėsi ir buvo įdomu. Čia 
buvo žodžiai, muzikos garsai, 
šviesų žaismas, o už vis daugiau
sia judėrio, išraiškos, šokio.

Vaidintojų sąstate buvo jau ge
rai pažįstamas iš Jaunimo teatro 
R. Vasiukevičius, sielas vaizdavo 
M. Eivaitė, L. Jadviršytė, J. Jakš- 
tytė, A. Pakalniškis; dulkes vai
dino V. Bilaišytė, D. Petersonai- 
tė, N Spurgytė, J. Žvmantaitė, 
J. Bradūnas, V. Stanevičius. Pro- 
metėjum buvo J. Smilga, juodąja 
mirtim E. Juodvalkytė. Buvo dar 
ir raudotojos: L. Norvilaitė ir D. 
Vasiukevičiūtė.

Negalima nepaminėti geru žo
džiu ir visų techninių priemonių. 
Juk jaunimas kiek turėjo darbo, 
kol surinko, suderino kostiumus, 
prožektorius, sceninę butaforiją, 
kitas priemones ir už tai iš žiūro
vų nieko neėmė.

Reikia sveikinti mūsų gražųjį 
jaunimą ir linkėti ištvermės, drą
sos lietuviškosios kūrybos lau
kuose. Reikia taip pat ir padrą
sinti, kad nepradėtų abejoti, ar 
verta, jeigu kas pasakytų, kad 
jam nepatiko. Tokio reikėtų pak
lausti: argi jau tiek susenote, kad 
nemėgstate jaunųjų entuziazmo 
išsiliejimo? Grc

George Washington tiltas Nerv Yorke. Nuotr. V. Maželio

kų darbuose rado romantikos, 
liaudies meno bruožų atgaivini
mą. Esą, lietuvių tapyba nepa
naši į estų — ji esanti formos 
atžvilgiu grubesnė, bravūriškes- 
nė, optimistiškesnė, o kartais — 
labiau nacionalinė... (E.)

Havanoje buvo įsteigęs ir redae 
gavo laikraštį “Prensa Libre“ 
(Laisvoji spauda). Kadangi laik
raštis buvo draugiškas JAV- 
bėms, provakarietiškas ir prie
šingas komunistų diktatūrai, 
Castro jį 1960 metais užgrobė.

Premijuotieji Vidurvakarių 
autoriai

Amerikiečių rašytojų draugi
ja, pasivadinusi gocie’y of Mid
land Authors, paskyrė premijas 
šiems Vidurvakarių rašyto
jams: G. E. Reedy už “Tvvilight 
of the Presidency”, C. J. Colter 
už “The Beach Um'brella’’, W. 
Braden ui The Age of Aqua- 
rius”, IV. Havinghurst už “Ri- 
ver to the West”, J. McP'haul už 
“Johnny Torrio; First of the

FLORIDOJE
Dabar prasideda maloniausias va

sarojimo laikotarpis, ir jūros vanduo 
tikrai viliojantis.

N0RWYN APTS.
126 Ocean Drive 

Miami Beach, Fla. 33139 
Tel. 672-4903

Žymiai atpigino kambarių kainas. 
Nepraleiskit progos praleisti atosto
gas malonioj LIETUVIŠKOJ dva-

Gang> Lcrt'-”, E. Bialk už kny- si°i gražiausiame paplūdimyje, 
gas jaunimui, J. Bennet už poe-, —įm
zijos knygą “Grief and Exulta-1 ____________________________
tion”, M. J. Ward už “The Sna- 
ke Pit” ir kitas dvi knygas, J. 
Barr už knygas vaikams. Tiems 
įvertintiems autoriams skiriama 
po 100 do. dovanų. Premijuotų
jų pagerbimas įvyko Chicagoje, 
Press Club patalpose, gegužės 
7 d.

MIRĖ REDAKTORIUS 
Miami mirė Sergio Carbo, 80 

m. amžiaus. Jis Kubos sostinėje

GĖLES
Vestuvėms, hanketums, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms 
G U Ž A U SK V 

Beverly Mills Gėlinyčia
4443 W U3rd Street, Chieago. Illinois 
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PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETKAS PIŠNYS, sav., 
0211 - J3 Šou t it Dtunen Avenue — 
TEL. 737 - 3»HS.

• Leonardo šimučio knyga 
apie Altą jau baigiama laužyti 
“Draugo” spaustuvėje,

• D. Brazytės - Bindokienės
knyga “Viena pasaulyje” jau iš- 
spausdin a ir pradėta siuntinėti 
Liet. knygos klubo inariams bei 
platinto ams.

• Kun. Alfonso Grauslio kny
ga apie didžiųjų rašytojų pa
stangas iečkoti Dievo, pavadin
ta “Ieškau Tavo veido”, baigia
ma spausdinti “Draugo” spaus
tuvėje. Bus apie 300 psl. Leidžia 
Liet. knygos klubas. Mecenatas 
agr. J. Sadūnas.

• Juozo Kralikamko trečio i 
trilogijos dalis — apie p’rmąii 
lietuvių vienuolį, Mindaugo sūnų 
Vaišvilką renkama spaustuvėje. 
Leidžia Liėt. knygos klubas. 
Veikalo pavadinimas: “Vaišvi1- 
kas". Turės apie 250 psl. Išeis 
vasaros pabaigoje.

• Jurgio Gllaudog naujas ro
manas “Brėkšmės našta” — 
apie susitikimą trijų kartų: at
vykusių iš Lfe uvos čia gyve
nančių ir ių vaiku — ruošiamas 
spaudai. Leidžia Liet. knygos 
klubas.

• Kazys Veselka nupiešė tri
jų spalvų viršelį Al. Barono ro
manui “Vėjas lekia lyguma“. 
Knyga išeis gegužės mėn. pa
baigoje.

• Stasį© Garliausko paruoštą 
Šv. Antano lietuvių parapijos 
'Detroite istoriją spausdina 
“Draugo” spaus uvė. Bus apie 
150 psl. Iš spaudos išeis dar š’ 
mėnest

• Monografiją apie a. a. prof. 
St. Kolupailą spaudai ruošia dr. 
J. Gimbutas. Leis Akad. skautų 
sąjūdžio filisteriai, kurie tam 
reikalui jau yra sutelkę apie po
rą tūkstančių dolerių.

• Albino Žukausko poezijos 
knyga “Atodangos” išleista Lie
tuvoje.

• Vytautas Petkevičius už
knygą vaikams “Sprindis — 
Sieksnio vaikas” Sovietų Sąjun
goje gavo antrą premiją ir gar
bės diplomą. Į konkursą buvo 
atsiųsta apie tūkstantis rank
raščių.

• IV Dainų šventės leidinys
jau spausdinamas Vi. Vijeikio 
spaustuvėje. Knyga bus gausiai 
iliustruota chorų ir dirigen ų

nuotraukomis. Leidinio redakto
rius St. Daunys. Bus išspausdin
ta 5,000 egzempi’orių.

• Bail. Vi. Vileikis parengė 
leidinį Grand Junction, Mith., 
miestelio 100 m. sukakčiai pa
minėti. Sipausdina savo spaus
tuvėje. šio miestelio apylinkėse 
buvo pradėtos auginti pirmos 
kultivuotos mėlynės, ir dabar ši 
ūkio šaka ten tiek išplėsta, kad 
mėlynių krūmai net purškiami 
iš lėktuvų. Prie šio mies'elio VI. 
Vijeikis turi savo sodybą, kur 
namų langai išpuošti lietuviškų 
tulpių ornamentais, stogas — 
žirgelių siluetais; naujai pasta
tytoji pastogė viršuje turi lietu
viško kryžiaus koplytėlę.

• Lietuvos žydo M. Elbio ap
sakymus “Kraujas ir ginklai’’ 
išspausdino Sovietų Sąjungoje 
leidžiamas žydams laikraštis 
“Sovjetisch Heimland” š. m. 2 
nr. Tame pat numery S. Kra
sausko ir A. Skliutauskaitės 
darbų reprodukcijos.

• Rašytojos Juozas Paukš'e- 
lis, gyvenąs Kėdainiuose, šiuo 
metu eina 73 metus. Jis pasta
ruoju metu rašo prisiminimus 
apie vyresniosios kartos rašyto
jus. Dabar baigė prisiminimus 
apie G. Petkevičaitę - Bi'ę, Šat
rijos Raganą, Joną Jablonskį ir 
numato rašyti apie Tumą - Vaiž
gantą, V. Mykolaitį - Putiną, A. 
Vienuolį - Žukauską, P. Vaičiū
ną, J. Miliauską - Miglovarą, 
Juozą Tysliavą, Joną šliupą.

(E.)
• Anatolijaus Kairio roma

nas “Ištikimoji žolė” dar šį mė
nesį išeis iš spaudos. Leidžia 
Laisvoji Lietuva. Knyga 258 psl.

• A. Rrištoponio eilėraščių 
rinkinys “Visas kraitelis — šim- 
'inė” išeis iš spaudos gegužės 
mėnesį. Knyga 240 psl.

• Vyturėlis, 1971 m. Mar- 
ųuette Parko lituanistinės mo
kyklos metraštis, iliustruotas, 
pripildy as moksleivių straips
nių, išeis iš spaudos už poros 
savaičių. Leidžia mokyklos tė
vų komitetas.

• Antano Vadopslo iliustruo
ta studija “Lietuviški antropolo
giniai ipai” renkama Morkūno 
spaustuvėje.

• Marijos Jurgitos Saulaity- 
tės eilėraščių rinkiniys “Viena 
saulė danguje” jau sulaužytas 
Morkūno spaustuvėje. Leidžia 
Akademinės skautijos leidykla 
'■’aiva.

• J. Kezio, SJ, naujas foto al

bumas jau atiduo as spausd'nti 
Morkūno spaustuvei,

o Lietuvos universiietns, F r. 
i Čepėno suredaguotas veika’as, 
baigiamas rinkti Morkūno spaus 
tuvėje.

• Nauji numeriai žurnalų Li-
tuanus, Me menys ir 1971 m. 
Varpas jau yra spaudoje.

• K. Ostrauko knyga “Kvar
tetas” jau laužomas Morkūno 
spaustuvėje. Leidžia A- Mac
kaus fondas.

• Lietuvoje šį pavasarį mirė 
dvi kultūrininkės. Kovo 25 d. 
Vilniuje mirė Dailės muziejaus 
taikomosios dailės skyriaus ve
dėja Jadvyga Katinaitė - Matu
liai! skienė. Ji dalyvavusi ekspe
dicijose dailės paminklams tirti, 
prisidėjo prie kultūros relikvijų 
apsaugojimo nuo išnykimo, bu
vo parengusi mokslini katalogą 
apie Šlucko juostas, ruošė dar
bą apie 16—19 amž. koklius.

Kaune mirė vaikų knygelių 
autorė Elena Spurgaitė, Kazlų 
Rūdoje buvusi dantų gydytoja. 
Jos knygos vaikam ir jaunimui, 
kaip “Žaliapūkė” “Jūreivis 
Baltrukas” ir kt. buvo išleistos 
130 000 egz. tiražu. Ji palaidota 
Petrašiūnų kapinėse. (E.)

• Lietuvo rašytojai š. m. be-

Rašyt. Anatolijus Kairys, autorius “Pa- 
I likimo”, kurio trys •spektakliai Jauni
mo centre įvyksta geg. 29. — Re- 
žisorius komp. D. Lapinskas.

Si drama susilaukė šilto aptarimo 
naujausioje “Septintoje Pradalgėje”, 
kur pažymimi, kad veikale “simbolių 
ir alegorijų pagalba sprend’iama gili 
tautinio išlikimo problema”. Čia iš 
Sibiro krauju rašytas laiškas yra tautos 
gyvybės simbolis. Tik tas kankinių 
kraujas dar gal tų išgelbėti nuo dvasi
nės anemijos mirštantį Auksin ūką. 
“Septintosios pradalgės” tvirtinimu, tai 
“drama modernaus sukirpimo, labai 
giltos idėjinės prasmės”.

landžiu 20 d. savo susirinkime 
svarstė jaunosios Ii eratų kar
tos ugdymo ir auklėj'mo klau
simus. Į penktąjį visos Sovietų 
Sąjungos rašytojų suvažiavimą 
buvo išrinkti šie rašytojai: J. 
Avyžius, A. Baltakis, A. Bie
liauskas, K. Korsakas, J. Mace
vičius, A. Maldonis, Just. Mar
cinkevičius, E. Mieželaitis, J. 
Požėra ir M. Sluckis. (E.)

• Lietuvos Statutų (1529, 
1566 ir 1588 m.) vertimu į lie
tuvių kalbą Lie'uvoįe lab'au su
sidomėta tik prieš keletą metų. 
Buvo pradėta ruoštis dideliam 
darbui: naujai paruošti visų tri
jų Lietuvos sta'utų tekstus, pa
rašyti išsamius jų komentarus, 
sudaryti žodynus ir statutus iš
versti ne tik į lietuvių, bet ir į 
rusu kalbą. Darbas vykdomas 
kolegi’os, į kurią įeina istorikai, 
filologai ir teisininkai.

Statutų redakcinės kolegijos 
narys Stasys Lazutka “Lit. ir 
Meno” savaitrašty (nr. 15) pla
čiai palietė statuto darbo sun
kumus, k’iūtis. Vilniaus univer
sitete šiuo metu prie statutų 
dirba penkių ka'edrų moksli
ninkai. Įdomu, kad daugiausia) 
ligšiol nuveikę rusų katedros 
mcks’in’nkai, gi lietuvių kated
ros mokslininkai aktyviau dir
ba t'k pastaruoju metu. Ji yra 
baigusi sudaryti Pirmoio Lietu
vos statu'o tekstą, išvertė f i 
lietuvių ir rusų kalbas parengė 
nlatų lietuvių - rusų ir originalo 
(senosios gudų) kalbos žodyną. 
Esama dar dau^ kitų darbų. 
Statutai b'tu gre’čiau pareng
ti spaudai. bn at^o^o nevvks- 
u ’-mJfir-'ii.-ė'us r-cksV-
ninkus suburti į vieną kok’ktv- 
va. (Elta) i

• Lfptuvh» muz'kas — k k’r 
uetif -»-i Algirdas Budrys atlie 
ka devynių mėnesių stažą Pa-. 
’-v?iv'e. A. .Budrys dalyvavo su 
kitų tautybių muzikais keliuose J 
koncertuose ir reaužės 18 d. da-1 
lyvave Prancūzi 'os Radijo ir te-į 
’eviziios koncertų salėje ’vyku-; 
si-mn užsienio muziku. he-nio- 
bulinanč’’- Paryžiuje, baigiama- j 
me koncerte. Bri ų muz'kae R. 
Rems pakvietė B 'dri su kitais 
r’v’em muzikais š. m. lienos 
mėn. a vykti į Angliją ir viena
me festivalių išpildyti Schuma- 
nc ir Brahmso kūrinius.

** Fsf’jns sostinėje Taline 
ivyko šivolailvnės lietuvių tapy
bos paroda. Buvo eksponuota 
apie 50 darbų. Estų laikraštis 
“Sirp ja vasari’ lietuvių dailinin
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19Z1 PLYMOUTH-CRICKET £1915.00

MŪSŲ SPECIALYBE PLYMOUTH - CHRYSLER 
STAT1ON W A G O N 

“Važiuokite su savo vasarnamiu”

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VALIANT — G T X 

ItOADRUNNER — BARRACUDA — DUSTEB

4030 Archer Avenue Tel. — VI 7-1515
---------------------- ------------

Duodame paskolas 
namų pirkimui

Darbo Valandos - 
Kasdien nuo 9:00 iki 5:00; 
Pirmadieniais nuo 9:00 iki 
8:00; Šeštadieniais nuo 9:00 
iki 1:00; Trečiadieniais 
uždaryta.

1447 South 49th Court / Cicero, Illinois 60650/ Phone 656-6330

JAUNIMO CENTRAS, 5620 So. Ciaremont Avė.
1971 M. GEGUŽĖS MĖN. 29, 30 IR 31 DIENOMIS - \

ŠEŠTADIENĮ, SEKMADIENĮ IR PIRMADIENĮ. k
Pradžia 8 vai. vakaro visomis dienom! i. '/

Bilietai: MARGINIUOSE, 2511 West 69th Street ii C 
vaidinimų dienomis prie įėjimo. f

LB JAUNIMO TEATRAS stato Anatolijaus Kairio trijų veiksmą dramą

PALIKIMĄ
Režisūra, muzika, scenarijos Ir efektai -r- DARIUS LAPINSKAS

Vaidina 
Jaunimo Teatro
aktoriai
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« Juozas Eretas KAZYS 
PAKŠTAS. Taut'nio šauklio odi
sėja. (1853—-1630. Lietuviij Ka 
tali'kų mokslo akademijos leidi
nys, 1670 m., Roma. Knyga iš
leista “Ncccstančiųjų Žiburių” 
serijoje, redaguojamoj kun. An
tano Liuimos, S. J.

Prof. Juozo Ereto parašytoji 
prcf. Kazio Pakšto monografi
ja vėl yra naujas ir didelis prof. 
Ereto darbas. O Lietuvių Kata
likų mokslo akademijos ir jos 
vadovo kun. prof. dr. A. Liui
mos rūpesčiu išleistasis “Kazys 
Pakštas” vėl yra naujas įrody
mas, kiek ne žodžiais, bet dar
bais ši mūsų mokslo institucija 
išeivijoje yra gyva, kūrybinga, 
nesitenkinanti vidutiniškumais, 
bet siekianti ir pasiekianti to, 
kas yra išliekančio, kas yra tik
rasis mūsų kūrybinio darbo ir 
pastangos vaisius, pribrandintas 
kultūrinių užmojų viršūnėse.

Ereto knyga apie Pakštų! Ar
gi gali bū i mūsuose kas nors 
dar labiau intriguojančio! Ži
nant prof. Ereto plunksnos tu
rinio ir formos patrauklų lydi
nį, dinamiškojo prof. Pakšto 
portretui sukurti vargu ar gali
ma buvo rasti ki ą tokį rašto 
skulp orių kaip Eretas.

“Kazys Pakštas” yra didelio 
formato, nuotraukomis iliust
ruota, 384 psl. knyga. Leidinys 
pradedamas Prof. Kaziui Pakš
to paminklui sta'yti ir mono
grafijai leisti komiteto žodžiu. 
Toliau eina paties autoriaus 
pratartis. O visa knyga paskirs
toma i šiuos didžiuosius jos sky
rius; I. Kelias į laisvę (1893— 
1525); II. Nepriklausomybės 
saulėje (1625 — 1939); III. Ant
rojo fronto rezistentas (1939— 
1649); IV. Naujas ryžtas prie 
Atla -to (1949>—1957); V. Prie
blandos (1657—1660). Ir gale: 
Baigiamasis žodis, šaltiniai, san
trauka vokiečių kalba, asmen
vardžių ir vietovardžių rodyklė. 
Monografijos kaina 10 dolerių. 
“Draugo” knygų platinimo sent 
rui leidinys jau užsakytas, ir 
netrukus monografiją bus gali
ma čia įsigyti.

• SfiJA, 1971 m. Nr. 1—2.
Tautinės demokratinės minties 
laikraštis. Leidžia Varpininkų 
leidinių fondas. Redaktorius — 
Liudvikas Šmulkštys, 2523 W. 
69 h St. Chicago, Iii. 60629. Ad
ministratorius — J. Urbelis, 
1649 N. Broadway, Melrose 
Park, III. 60160. Žurnalas išeina 
4 kartus metuose; metinė pre
numerata 5 dol.

Be kita ko, šiame numeryje 
apie žydų talką nepriklausomos 
Lietuvos atstatyme rašo Vanda 
Sruogienė; Lietuvos kariuome
nės pirmąsias dienas nušviečia 
Kazys Ališauskas; mūsų operos 
sukaktį prisimena Stasys San
tvaras: Tautinių namų statybos 
re:kalu atvirai kalba. Algirdas 
Vainius, pasisakydamas prieš 
mūsų 4 autiniu kų užmojį statyti 
Tautinius namus Cb’cagoje, kai 
re:kia dabar, anot Vainiaus, 
ypač remti visus priimančio ir 
nepartinio Jaunimo centro pra
dėtąjį praplėtimą; faktais ir lei
diniu pavyz-bžįais Jurg'b Katei- 
va akivaizdž’ai parodo dabartinį 
Lie rvos rusinimą. Yra ž’rnale 
ir daug’au pelitinių ir kultūrinių 
problemų svarstymo, prisimena
mi mirusieji ir sukaktuvininkai, 
duodama veiklos kronika kny
gų bei žurnalų aptarimai ir kt.

• MINTIS, 1971 m. Nr. 1. Po
litikos ir kultūros žurnalas. Lei
džia Lietuvių socialdemokratų 
partijos Užsienio delegatūra.

Vyr. redaktorius J. Vilčinskas. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas; “Mintis”, Lithuanian 
Hcuse, I Ladbrcke Gardens,
l. cndon, W. II. Great Eritain. 
At rievei JAV- “Keleiv's”, 838 
Broadvvay, So. Boston, Mass. 
02127 ir J. Valaitis, 1521 So. 50 
Avė., Cicero, Iii. 60650. šio nu
merio kaina 2 dol. arba 50 ang
liškų penų. žurnalą spausdina 
“Nidos” spaustuvė Londone. 
Viršelis E. Matuko.

Beveik jau turime tradiciją, 
kad mūsuose kone visos politi
nio pobūdžio grupuotės bei par
tijos vis turi dažniau ar rečiau 
išeinančius savo žurnalus. Pas
taruoju metu mūsų socialdemo
kratai tokio žunalo jau nebetu
rėjo. Nenorėdami iš ano tradi
cinio įpročio iškristi, štai dabar 
ir socialdemokratai išleido juos 
reprezentuojantį žurnalą “Min
tis”. Leidinys yra 190 psl. ir sa
vo išorine išvaizda daro neblo
gą įspūdį.

Pačioje pradžioje leidėjų pa
ryškinama, kam reikalinga 
“Mintis”. O toliau jau J. Vilkai- 
ris dairosi po praeitį; J. Valaitis 
rašo apie Lietuvos politinių par
tijų išeivijoje dabartį ir ateitį;
J. Va. liečia socialistų interna- 
ciona’ą ir Lietuvą; pris’mena- 
mas Kipras Bielinis; Jonas Pa
kaba aptaria įSeigiamojo Sei
mo Lietuvos so'aldemokratų 
frakciią; svarstomos ir kitos 
taktinės bei tarptautinės lemos. 
Duodama ir groži "ės literatū
ros: spausdinamos Ed. Cinzo ir
K. Barėno novelės ir iš Vilniuje 
leidž:amų “Kultūros Barų” per- 
s:spausdinamas V. Žilinskaitės 
feljetonas.

• MOTERIS, 1971 m. kovo - 
balandžio mėn. Nr. 2. Lieiuvių 
moterų žurnalas. Leidžia Kana
dos Lietuvių katalikių moterų 
draugija. Vyr. redaktorė — No
ra Kulpavičienė. Administratorė 
— Bronė Pabedinskienė. Redak
cijos ir admipistracijos adresas: 
1911 College St., Toronto 4, Ont., 
Kanada. Metinė prenumerata 5 
dol. Puošnus, gerame popieriuje 
spausdinamas, gausiai iliustruo
tas, daugiau kultūrinio pobūdžio 
šis mūsų moterų žurnalas visa
da mielas paimti į rankas. Jei
gu jis ir šiaip skaitytojui yra 
įdomus, tai moterims juo labiau.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1971
m. balandžio mėn. Nr. 4. Vyr. 
redaktorius — Bern. Brazdžio
nis. Leidžia A. F. Skirius. Meti
nė pranumerata 8 dol. Redakci
jos ir administracijos adresas: 
4364 Sunset Blvd., Hollyvvood, 
Ca. 60029.

Šis naujasis “Lietuvių Dienų” 
numeris yra skirtas Lietuvos 
operos 50 metų jubiliejui. Visa 
puslapių žodinė ir iliustracinė 
medžiaga yra grynai operinė. 
Tai gražus žurnalo mostas, pa
gerbiant daugelio mūsų taip 
mėgstamą operos meną.

• Emilija Cekienė, K4D .11 
BOTŲ GYVA. Leidėjas — Vil- 
t'ęa draugija. Ap’ankas ir vin
jetės puslapiuose — Pauliaus 
Jurkaus. Leidinys iliustruo'as 
ir nuotraukomis. Tai stambi 418 
psl. knyga, kaina — 5 dol.

Knygos autorė yra uoli lietu- 
vi’kosios spaudos bendradarbė. 
Jo° paskelbtų straipsnių rinki
nys ir sudaro šią knygą. Gausūs 
straipsniai čia surikiuojami į 
tekius temų skyrius: Lie'uvė 
motina tremty; Lietuviui tėvui 
tremtyje; Lietuvė mo'eris veik
loje; Kad ji būtų gyva; Lietu
viškojo gyvenimo nuotaikos; 
Tautinė sąjunga;' Žvilgsnis į

spaudą; Ji buvo lietuvaitė.

• Br. Antanas Kučas. AME- 
RIKCS LIETUVIŲ ĮSTOK JA. 
Išleido J. Kapočius 1671 m. Ęal- 
bą ikrino A. Vaičiulaitis ir V. 
Kulbokas. Spaudė Lietuvių en- 
cik'opedijcn spaustuvė, 636 psl.

Mūsų rūpezrugo istoriko 
kr rr čia> paruoštas ve kalas, 
apžvelgiąs Amerikon liet’vių 
gyvenimą, p adrdant nuo pir- 
muių ateivių, n-'arian atskiras 
žymesnes kc’cniias, gilinantį i 
r.esveY ras sąlygos mūsų atei
viams, į ideolcg'nk’s susiskaldy
mus, į visuomeninius samdžius. 
Atskirai aptariamos didžiosios 
centrinės orgamzaci os. kaip 
Katal’kn susivienijimas Ameri
koje, Ka alikų federacija, Kuni
gų Vienybė ir daugybė kitų. 
Nors leidinys yra suorganizuo
tas lietuvių katalikų, beit šioje 
isterijoje skiriama vietos ir ki
tokiems sąjūdžiams, pvz. social
demokratų sąjungai, laisvama
niams, tautinei sandarai ir ki
toms.

Plačiau aptariama išeivių ko
va dėl Lietuvos laisvės, prade
dant pirmuoju Amerikos lietu
vių seimu, pastangomis Didžio
jo karo metu, baigiant santy
kiais su nepriklausoma Lietuva 
ir dabartinėmis pastangomis 
Lietuvai laisvinti. Giliau aprašo
ma kultūrinė, relūg'nė, ekonomi
nė mūsų išeivių veikla.

Leidinį paruošiant daugiausia 
darbo įdėjęs dr. Kučas, bet jam 
talkino taip pat dr. K. Jurgėla, 
V. Liulevičius ir a. a. Pr. Pau- 
liukonis. Tai monumentalus išei
vijos istorijos veikalas, galėjęs 
pasirodyti dėka mecenato prel. 
J. Karaliaus.

• Juozas Tininls. NUSKAN
DINTAS ŽIEDAS. Novelių rin
kinys. Išleido Nida. 1970 m. 200 
psl. Kietais viršeliais kaina 3.50 
dol.

• SEPTINTOJI PRADALGE.
Literatūros me rastis. Redaga
vo K. Barėnas. Išleido Nida, 
1970 m. 484 psl. Kaina 4.50 dol.

Turtingas kolektyvinis leidi
nys, kuriame telpa kūrimai įvai
rių kartų ir įvairių krypčių au
torių. Čia rašo: J. Aistis, K. 
Bradūnas, L. Andriekus, V. 
A'antas, G. Tulauskai'ė, T. Pau- 
itieniūtė, K. Almenas, E. Cinzas, 
A. Baranauskas, Z. Tenisonaitė, 
J. Janavičius, !C. Obcarskas, P. 
Girdžius, A. Baronas, K. Kar
pius, J. Gliaudą, K. Barėnas, R. 
Maziliauskas, A. Gustas, R. Šil
bajoris, V. Kazokas, dr. J. Gri
nius, G. Vėbrienė, Pr. Naujokai
tis. Leidinys turtingas poezija, 
beletristika, apžvalginiais straip 
sniais, atsiminimais.

• AIDAI. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. 1971 m. 4 nr. Leidžia 
tėvai pranciškonai, redaguoja 
dr. J. Girnius. Adr.; 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y. 
1122.

A. Baltinis įžvalgiai aptaria 
komunizmą ir krikščionybę; B. 
Ciplijauskaitė apibūdina K. Bin
kio kūrybą; A. Baronas skaity
toją linksmina parodijomis; S. 
Andersson vertina V. Kasiulio 
kūrybą; dedamas pomirtinis J. 
Rugio straipsnis apie isterinę 
tiesą; L. Tulaba žvelgia į tarp
tautinio gyvenimo raidą: A. Pa
kalniškis pavaizduoja jaunimo 
pramogas žemaičiuose. Plati 
minties gyvenimo ir knygų ap
žvalga. Numeris turiningas ir 
įdomus, iliustruotas V. Kasiulio 
kūriniais.

• ŠVIETIMO GAIRES. Lie
tuviškojo ugdymo žurnalas nr. 
4. Leidžia JAV LB švietimo ta
ryba. Chicaga, 1971 m. Dedak- 
torius P. Maldeikis, 2615 N. 39 ■ 
St., Phoenix, Arizona 85008. Me
tams 2 dol.

Gausu straipsnių lietuviškos 
pedagogikos klausimais; jų au
toriai; V. Bag’danavičius, MIC, 
J. Kavaliūnas, E. Songinienė, A 
Rinkūnas, V. Augulytė, I. Skuo
das, V. Milavickienė, V. Vaitke
vičienė, P. Joga, I, Malėnas, L. 
Sagys, P. Maldeikis. Duodama 
eilės knygų apžvalga bei kitų 
informacijų.

Naujos Galaksijos
Neseniai per amerikiečių spau 

i dą nuskambėjo iki šiol negirdė
tas vardas Maffei. Iš tiesų — 

, Maffei 1 ir Maffei 2. Tai buvo 
dvi narnos galaksijcs, kurias 
pastebėjo i alų astronomas Pa- 

į elo Maffei.

1638 meta’s ;is paskelbė 
trumpą pranešimą, kad Cassio- 
pėįos žvaigždyne suradęs du 
keistus objektus kurie aiškiai 
matomi nufotografavus raudo
no' šviesoj, bet visai pranyksta 
mėlynoj. Jis nebandė aiškinti, 
kas tos mažos silpnos dėmelės 
galėtų bū'i.

• NAUJIEJI NUOSTATAI 
IŠEIVIŲ SIELOVADAI TVAR
KYTI. Iš originalių dokumentų 
lietuvišką tekstą paruošė prel. 
dr. L. Tulaba. Išleido Vakarų 
Europos lietuvių sielovada 1971 
m., 23 psl.

• KRIVULĘ. 1971 m. -gegu
žė. Nr. 1. Leidžia Vak. Europos 
liet. sielovada. Redaguoja kun. 
P. Celiešius, 8939 Bad Woeris- 
hofen, Kirchenstrasse 5, Vokie
tija.

Turiny — naujas potvarkis 
cenzūruoti knygoms bei pareiš
kimams, Mišrių moterysčių nuo
statai, Sąžinės laisvė ir atsako
mybė, Vasario 16 gimnazija, 
kronika.

• SKAUTŲ AIDAS. 1971 m. 
nr. 4, balandis. Leidžia LSS Ta
rytos Pirmija. Vyr. red. J. To
liušis. Me' ams 5 dol. Adm. adr.: 
s. A. Orentas, 6840 So. Camp
bell Avė., Ohicago, III. 6C629.

• VYTIS. Oficialus Lietuvos 
vyčių organas. 1971 m. nr. 5. 
Red. L. Stukas, 1467 Moumtain- 
side, N. J. 07092. Metams 4 dol.

Turi straipsnių, informacijų, 
gausiai iliustracijų, net ir gaidų 
lietuviškų dainų.

• FILATELISTŲ DRAUGI
JOS LIETUVA BIULETENIS. 
Li’huanian Philatedic Society of 
Chicago. 1971 nr. 3. Metams 5 
dol. Redaguoja E. Petrauskas, 
7742 So. Troy St., Chicago, III. 
60652.

• EGLUTE. 1971 m. gegužė. 
Redakcija, administracija — Ne
kaltai Pradėtos Marijos seserys, 
Putnam, Comi. 06260. Metams 
5 dol.

Patrauklus gausiomis iliustra
cijomis, ryškiu šriftu, jauniau
siems pritaikytu turiniu.

• JAUNYSTES ŠAUKLYS. 
Detroito moksleivių ateitininkų 
leidinys 1971 m. gegužės 2 d. nr. 
1. Redaktorius S. Jankauskas.

Mlmiografuotas, pačių moks
leivių kūrybą talpinąs laikraš
tėlis.

Skambinkite po 6 vai. vakaro 
SAM—LU 5-7791; JOE—636-7623 

Action Company
Po žeme įmontuojame žoles 

laistymo sistemą.
Pritaikoma pagal vietą. 

Vandentiekio Aptarnavimas 
(Pluinblng Service) 

žema kaina — Greit įtaisoma — 
Nemokamas apskaičiavimas. Tvers 
visam amžiui — Negali rūdyti — pūti 
— nei tfttrupčti — Atsparūs Šalčiui.

WAGNER & SONS
Typewritera — Adding Machines — 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Viri 60 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 531-4111

Tik neseniai Amerikos astro
nomai nustatė, kad tai kaimy
ninės galaksijos, bet iki šiol ne
buvo pastebėtos, ne3 dengia di
džiuliai Paukščių Tako dulkių 
debesys. Jei ne tcs dulkės, tai 
galaksijcs giedrią naktį būtų 
'‘žiūrimos nuoga akim, panašiai,

; kaip Andromedos miglynas, ku
rio jokios du’kės nepri emdo.

Į Maffei 1 yra eliptinės formos 
galaksija. Jos masė lygintina su 

; Paukščių Tako mase. Vad;nasi, 
abi gali būti to paties didumo, 

į Ji nutolusi nuo P. Tako per 3.3 
l milijonų šviesmečių. Galaktinu 
mastu matuojant, tai nėra labai 
toli. Maffei 1 tolsta nuo P. Tako 

į 165 'kilometrų per sekundę grei- 
ču. Tai irgi mažas g'reitis, kurs 
rodo, kad galaksija yra artima. 
Mat, galaksijų pasaulyje egzis
tuoja keistas dėsnis — juo to
limesnė galaksija, juo jos tolimo 
greitis didesnis. Tad nustačius 
greitį, galima spręsti apie galak
sijos atstumą nuo P. Tako.

Apie Maffei 2 dar nedaug kas 
žinoma. Tebevykdomi stebėji
mai ir skaičiavimai. Atrodo, kad 
ji yra greičiau spiralinės, negu 
eliptinės formos.

Galaksijos dažraiausiai būriuo
jasi atskirom grupėm, spiečiais, 
panašiai kaip ir žvaigždės pačio
se galaksijose. Skirtumas tik 
tas, kad atstumai tarp žvaigž
džių svyruoja nuo kelių iki ke
lių šim'ų šviesmečių, o tarp ga- 
laksijų atstumai skaičiuojami 
milijonais šviesmečių. Paukščių 
Takas, kuriame yra mūsoji sau
lė, Didysis Andromedos migly
nas, Magelano debesys, priklau
so vadinamajai vietinei grupei, 
kurią sudaro 17 galaksijų. At
rodo, kad Maffei 1 ir 2 dabar 
padidino šios grupės narių skai
čių.

A. Rodžius

Nuodingi metalai 
JAV vandenyse

JAV mokslininkai “U.S. Geo- 
logical Survey” paskelbė duo
menis, padarytų vandens 729 
tyrimų įvairiose JAV vietose. 
Rasta, kad vandeny esama sep
tynių nuodingų me alų: merku- 
rijaus, arseniko, kamdijaus, švi
no, chromijaus, kobalto ir zin- 
ko. Vietomis tų metalų esama 
daugiau, negu la'kcma nepavo
jinga sveikatai.

• Buvęs klaipėdietis UansB 
Masalskis parašė vokiečių kalb 
42 psl. knygų’ę "Dr. Jurgi 
Zauerveinas. Jo gyvenimas i 
veikla”. Išleista šiemet Hanc 
very.

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitu 
darbus atlieka lietuvis — labs 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

DENGIAME STOGUS

MARŲUETTE 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

ROOSEVELT PIGTURE 
FRAME COMPANY

Mannfacturers

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

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

Muziejaus retenybė

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKŲ PRISIMINIMAI! 
. . . . Dar turime pardavtinul baigiančių pranykti lietuviškų monetų.
5 litų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A. Smetona Ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

P. ZABLOCKIS, 2833 Ontario St,, Voncouver, B. C., GAN ADA

ALUMINIJAUS RYNOS (Gutters) 
vandens nubėgimui.
Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir "stainless steel" langai.

Apkalame aluminijum medines 
namo dalis.

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781

CRANE SAVINGS *
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

5’4% 5 %
Mokamas už Vienu Me 
Ių CertiNcaty sąskaitas 

Minimom $5.000.00

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

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

VALANDOS
PIRMAI). ir KETVIRTĄJA 
ANTRAI) Ir PENKTA D. 
$FlAT4P f» < • llri « A

y v. r. Iki 9 v. v 
9 v. r. Iki 5 v. v.

nJda.rvta

Perskaitę Draugų, duokite kitiems pasiskaityti.
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(VAIRUMAI
KOMUNISTŲ TERORO 

IŠPRIEVARTAUTAS ŽMOGUS
STASĖ SEMĖNIENĖ

Artur London, Čekoslovaki
jos užsienio reikalų ministeris 
ir ištikimas komunistų partjos 
narys, 1951 m. buvo suimtas už 
"nusikaltimus prieš va’stybę”. 
Jis buvo kankintas partijos pa- 

< tikėtinių tol, kol tyčia sufalsi
fikavo savo išpažintį, "prisipa
žino” neva buvęs imperialistų 
agentas. Po 21 mėnesio kankini
mo, London ir 13 jo draugų, 
įskaitant partijos sekretorių 
Rudolf Slansky, Stalino įsaky
mu buvo viešai teisiami už nu
sikaltimus, kurių jie iš tikrųjų 
nepadarė. Vienuolika jų buvo 
pasmerkti mirti, London buvo 
nuteistas ligi gyvog galvos. Vė
liau jis buvo išleistas iš kalėji
mo, 1956 m. reabilituotas pagal 
tada veikusią postalininę išlais
vinimo programą. Dabar Artur 
London gyvena Prancūzijoje, 
kur parašė knygą apie savo 
auometiniusi l’gyvenimus. To
kia tai yra žiauri rea’ybė — tik
rovės gyvenimiškieji faktai, vir
tę dabar net jau istoriniais.

Tais realiais pergyvenimais 
remiantis, režisierius Constan- 
tine Costa-Gavras pastatė spal 
votą filmą ”The Confession”. 
Filmas ir parašytas ir režisuo
tas tų pačių, kųrię neseniai pa; 
st"tė ir filmą ”Z”, laimėjusį 
daug premijų, taipgi geriausio 
fi’lmo vardą. Taip, kaip ir' ”Z”. 
tai yra tikra totalitarinio reži
mo bylos studija. Vien tiktai po
litinė filmo risis buvo pakeista 
nuo radikaliųjų dešiniųjų į ra
dikalius kairiuosius. Tokiu bū
du minimas režisierius jau ant
ru kartu paėmė politinę istoriją 
ir pavertė ją taip stipraus rea
lizmo menu, kad tas menas tuč
tuojau vėl virto istorija, rodan
čia, kokiu būdu žmonės mąsto, 
diskutuoja ir net veikia politi
koje.

“Z” buvo poleminis filmas, 
sukeliantis nemalonaus, nusitei
kimo nuotaikas prieš militarinį 
režimą Graikjoje. "The Confes- 
son” yra daug gilesnis ir kur 
kas svarbesnis filmas, ypač ge
rai bus suprantamas žmonėms 
iš Europos.

Režisierius pasirinko vėl tuos 
pačius bendradarbius: rašytoją 
Jorge Semprun, kinematografą 
Raoul Coutard ir savo mėgia
miausią aktorių Yves Montand. 
Šis taip įsigyveno į vaizduojamo 
charakterio kančias, kad nusto

jo net 24 svarų per 6 savaites.
Aktorius pareiškė spaudai, 

kad filme nenorėta kritikuoti 
komunizmo .’Tai, girdi, staliniz
mas, visai skirtingas nuo komu
nizmo”, pabrėžė jis (koks nai
vumas! St. S.). Tačiau, kas at
sitiko filme, galėtų atsitikti man 
ar bet kam! Vien tik pagalvojus, 
kad šis žmogų® prisiėmė nusi
kaltimus, kurių jis niekad nepa
darė ir kad neprisipažino, kai 
jis buvo kankinamas karo metu 
nacių...”, Montard balsas užlūžo.

”Išpažnty” Yves Montand ir 
vėl šį kartą auka, nėra niekuo 
giau. kaip tik auka. Tai tuš
čia figūra, jo skausmai — inte
lektualiniai.

"The Confessios” yra .gana il
gas (2 vai. 18 min.), bet inten
syvus? filmas, besisukąs dideliu 
greičiu. Kartu tai yra aštrus, 
pilnas kančios filmas.

Herojus Gemrd (Montand) 
suimamas, stumdomas, muša
mas, be maisto ir miego, amži
nai tardomas, jam uždraustas 
bet koks kontaktas su pasauliu, 
negauna jokios informacijos, 
kankinamas, maitinamas melu 
ir apgaule apie jo žmoną, jo 
draugus ir jo žydišką kilmę. Jo 

.p;rcdvpiąį iąkrąipomi ir laužo
mi gabalais taip kaip tik kam 
užeina į gaivą, kad tik partija 
• ėl sugrupuotų juos į figūras, 
pa geidau jam as savo tikslams.

Montand vaidyba turi išbaig
tą ligi vaiskumo kokybę. Jauti, 
kad jis savo rolėje gyvena, ne 
vaidina. Simone Signoret (tik
ram gyvenime Montand žmona) 
yra labai puiki Gerardo (mi
nimo Artuuro Londono) žmonos 
Lise rolėje. Mažesnės rolės irgi 
gerai išbaigtos. Contard foto
grafija, kaip ir visados, graži ir 
tiksli.

Costa Gavras sukūrė šiame 
savo filme daug subtilių mo
mentų: elektrizuojanti scena di
džiulio partijos susirinkimo, 
puikios, sąmojingos diskusijos 
apie knygą Rivieroje ir kit.

Kai kurie rimti amerikiečių 
kritikai mano, kad filmas dau
geliui bus nuobodus. Esą, jis 
per sunkus, perdaug politinis, 
perdaug europietiškas. Filmas 
mėgina priversti amerikiečius 
susimąstyti ir tada per mąsty
mą jausti — o ”mes esame pri
pratę prie filmų, kurie mus vei
kia priešingai,” užbaigia vienas

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

A, Tamošaitienė Pavasaris (gobelenas)

kyklas, bet priima, jeigu jie vyks
ta studijuoti į Rusiją. Rūkienė su
tiko lietuvių, atvykusių studijuo
ti į Tomsko pedagogini institutą. 
Graudu, kai sužinome, jog oku
pantai ima nebeleisti statyti kry
žių nei kapinėse, jų vieton leidžia 
statyti paminklėlius —r lenteles su 
užrašais.

Ypač graudus sąrašas pavardžių 
lietuvių, ašvežtų į Sibirą, prie ku
rių daugelio pridėti prierašai: 
“mirė badu", “nutroško vagone", 
“žuvo, taigą kirsdamas”, “mirė 
džiova”, “mirė nusimaitinęs”, 
“mirė darbo stovykloje”, “nukan
kintas ypatingos drausmės sto
vykloje”, “žuvo taigoje rogių su- 
maigytas”, “mirė miške sužalo

tas”, “moksleivis, vežant Sibiran, 
bėgo ir su. peršautu pilvu baisiose 
kančiose mirė vagone, nes pagal
bos negavo”, “ūkininkas, mirė 

‘nusimaitinęs, nes savo maisto da- 
ivinį atiduodavo vaikams...”

Knyga vaizdi ne tik žodžio kū
ryba, bet ir savo iliustracijomis iš 
Sibiran išvežtų lietuvių gyvenimo. 
Tiesa, vienoj kitoj vietoj autorė 
tercina tokį saldų sentimentalu
mą, bet moters rašte tai iš dalies 
suprantama. Vis tiek, knyga labai ■ 
vertinga joje pateikiamąja istori
ne medžiaga, patraukli savo leng
vu stiliumi; skaitytoją paveikia di
deliu nuoširdumu ir palieka neiš
dildomą įspūdį aprašomų išgyve
nimų, gilumu. J. Pr.

B R I G H T O N
SAVINOS AND LOAN ASSOC1ATION

HOME

LOANS

SAVINGS

INSURED

PO ŠEŠIOLIKOS TREMTIES 
METU SIBIRE

turėjo šiokį tokį politinį atspalvį, 
tremtinys buvo nuteistas 8 me
tams kalėjimo. Iš tardymų tremti- j 
niai grįždavo su išmuštais danti- į 
mis, o daugeliui dantys išbyrė
davo dėl stokos vitaminų. Mo
kykloje pirmas klasėje mokinys: 
per egzaminus sukertamas tik to-J 
dėl, kad nenorima tremtinio vai-J 
ko įleisti į universitetą.

Tiek tremtyje iš bado ir sunkių 
sąlygų žuvusių žmonių, kad mies
to dalyje, kur anksčiau buvo pri-j 
verčiamųjų darbų stovykla, kur 
tik kasa, dabar vis iškasa žmogaus 
kaulus ar kaukolę. Siuvimo artelė

Servlng the Llthuanlan Communlty 
57 years wlth personai attention.

4071 Archer Avė. (West oi Californla Avė.)
Chicago, Illinois 60632 Tel. LA 3-8248

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I logą, stengdamasi visur būti ob- 
LAISVĘ. Sibiro tremtinės užrašai, jektyviai tiksli. Todėl jos stilius 
II dalis. Mecenatas Amerikos Lietu- gyvas, knyga intriguojanti, skal
vių tautinės sąjungos St. Louis sky- tytj nenucbodi, perteikianti gau- 
rius ir jo nariai. Išleido Viltis, 1970. sjaj jnformacJjų jr skaitytoją per- 
526 psl. Kaina $5, kietais viršeliais ke]i{jnti - toHmus Azijos j

„ B bent jo mintį laikinai ištremdama
. ». ... .... iš laisvojo pasaulio i komunistųŠešiolika metų juodas ir skur- - 1 ", * i i,v. . . . c. diktatūros sudarytą košmarą, ku-dzias tremtines dienas leidusi Si- . , , , . .bire, o dabar pasiekusi Ameriką, ™ knygą užskleidus, verčia giliai Sibire uz suknutes Pasiuvimą eme 

buvusi mokytoja Stefanija Rūkie- P^enant gilų nuo užsakytojos po 40 rublių, o ją
graudulį dėl Sibiro kankinių ir j pasiuvusiai tremtinei uz tai mo- 
daug tvirčiau ryžtantis veikti prieš kėjo po 8 rublius — koks šiurpus 
tą mūsų amžiaus genocidišką ver
giją, kurią tautoms atnešė komu
nizmas.

nė šiame stambiame veikale su 
dideliu: vaizdumu perteikia j Azi
jos taigas nublokštų lietuvių kan
čias. Nei kietasai caras, nei kori
kas Muravjovas nėra tiek gausiai 
lietuvių išvežęs j genocidišką mir- »
tj, kaip okupantai bolševikai.
Daugelio nelaimingųjų kruvina Rokiene liudija, kad per pir- radusi sugrįžusi
kančia amžiams nuskendo Sibiro m£»l Stalino penkmetį buvo iš-! aprašo M >ra UU .
pusnynuose. Ant pirštų rankų ga- tremta i SibiN daugiau negu per
lime suskaityti tuos, kurie pasie- vlsa canj valdymą nuo pat Petro 
kė laisvąjį pasaulį, ir tik viena S. Didžiojo. Ji pati susidūrė su dau- 
Rūkienė davė taip detalų trem- 8eĮ’u tremtinių rie tik iš Baltijos 
ties vargų aprašymą. valstybių, bet iš Besarabijos, Len

kijos, Rumunijos ir kitų kraštų,
Kieti Sibiro išgyvenimai Rūkie- Kai kurie tremtiniai dėvėjo iš mai

nei įsirėžė giliai atmintin. Ji gera šų pasiūtais drabužiais. Už į ki- 
stebėtoja ir, kaip mokytoja, gera senes įpiltus kviečius, kuriais mo- 
pasakotoja. Ryškiai perteikia žo- tina norėjo gelbėti badaujančius 
dinį vaizdą ir perduoda gyvą dia- vaikus, ji buvo nubausta 5 me-

darbininko išnaudojimas. Tremti
nė Sibire išgyveno 13 metų, nepa
ragavusi obuolio.

Šiame tome Rūkienė detaliai 
prašo ir ką yra radusi, sugrįžusi 

Lietuvon. Kauno Medicinos insti
tuto direktorius Januškevičius, 
matyt okupantų patvarkymu, ne
priima studijuoti buvusių tremti
nių ar kalintųjų, nors mielai pri
ima kad ir silpnus moksle kom
jaunuolius. Gaunami iš užsienio 
laiškai tikrinami, tofografuojami. 
1964 metais Spalio revoliucijos 
šverttėje Lietuvos darbininkų ko
lonos, varomos pro tribūną, išdrį- 

tams kalėjimo. Iš bado mirusį vai-tS0 šaukti: Duonos, miltų! . Kau- 
kritikų (juokinga amerikietiška ką pati motina rogutėmis turėjo ne daugeliui taip sunku gauti bu- 
logika! St. S.). vežti į kapines. Už mėnesį darbo t5»> kad kai kuri°s šeimos Paslstato

O vis dėlto tai yra didingas, Rūkienė gavo 150 rublių, gi 40 PalaPin<? gatvėje ir gyvena, taip 
psichologinis, baisaus režimo svarų miltų (pūdas) kainavo 700 tikėdamos greičiau gauti pastogę, 
filmas. Jis daug geresnis ir me- rublių; pustrečio svaro lydyto Mokyk oSj Lietuvos istorijos ne- 
niškumo atžvilgiu už visus ligi sviesto — 500 rublių. |bėra. Vesdami rusinimo politiką,

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

Laidotuviy D i r e k t o r i a i

Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South Galifornia Avenue

Telefonai: LR 3-0440 ir LA 3-9852 
4605*07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

MAZEIBUEYANS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Poorkdng FceUUIm

' 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. HEpubBc 7-8600

Pianistė Raimonda Apeikytė (kairėje) ir solistė Birutė Reivydaitė-Dabšicnė 
rečitalio mėtų Hollytvoode, Gal. PlateSrilS rečitalio aprašymas tilpo geg. 15 d. 
kultūros priede.

šiol matytus šios rūšies filmus.
"The Confession” palies ir ne 

vieną amerikietį jiems ligi šiol 
svetima logika. Jiems pravers 
akis, kad, buvęs visą savo am
žių komunistas, kovotojas prieš 
nacizmą, žydų kilmės:, galėtų 
būti nuteistas, nes bet kuris žy
das, kuris išsigelbėjo iš nacių, 
turėjo būti kolaborantas (kas 
per absurdas!).

Sykį čia suimtas — jau esi 
kaip ir nuteistas. Ir iš nekalto 
tave padarys kaltu. Neprisipa
žinti — reiškia mirtį. Todėl iš
pažintis darosi beveik neišven
giama.

Costa Gavras duoda savo fil
me platų jausminį rezonansą, 
kuriame revoliucija pasmerkia 
stalinizmą, o stalinizmas pa
smerkia revoliuciją.

Ir labai paprastai, su me- 
lanchc’išku grynumu parodoma, 
kas atsitiko ir dar vis tebevyks
ta.

"The Confession”, parašyta 
abiejų Lise ir Artur London, 
yra labai žmogiškas filmas. Jis 
nepraleistinas ir matytinas vi
siems: seniems — jauniem, ir 
mažiems. Filmas tiek žiaurus, 
kiek žiaurus yra gyvenimas ko
munistinio teroro nužmogintam 
žmogui. Jei jis mažiau supran
tamas amerikiečiui, tai europie
čiui, o ypaš lietuviui, bus lyg 
atspindys veidrodyje jo praeity
je patirtų išgyvenimų.

’ okupantai daugelio lietuvių tėvy- Į 
Už papasakotą anekdotą, kuris nėję nepriima į aukštesnes mo- j

KELIONĖS Į LIETUVĄ
IR Iš LIETUVOS

Walter Rask - Rasčiausko vadovaujamas kelionių biuras prane
ša, kad dar yra vietų keturiose ekskursijose į Lietuvą. Pirmosios 
dvi grupės — gegužės mėn. 27 ir birželio mėn. 16 d. — deja, jau už
pildytos. Norintieji prisijungti prie ekskursijų ir dar šią vasarą ap
lankyti gimines Lietuvoje gali registruotis j sekančias grupes: liepos 
mėn. 6 d. (dar yra kelios laisvos vietos), liepos mėn. 19 d., liepos 
mėn. 26 d. ir rugpiūčio mėn. 9 dieną.

Visos ekskursijos bus Lietuvoje net 11 dienų — Vilniuje, Drus
kininkuose ir ekskursijos po vieną dieną į Kauną ir j Trakus.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo organizuoti keliones į Lie
tuvą ir jau nuvežė virš 20 grupių.,

American TraveI Service Bureau per ilgą eilę metų organizuoja 
Šias keliones'— yra patikima ir patyrusi įstaiga, jų grupės sujungia 
keliaujančius Amerikos ir Kanados lietuvius. Jei nesate dar Ameri
kos piliečiai — mes Jums patarsime ir paaiškinsime apie kelionei 
reikalingus dokumentus ir padėsime juos parūpinti.

Patyrę palydovai lydi kiekvieną mūsų grupę ir rūpinasi vtsari 
keliaujančių reikalais. Mūsų grupės pakeliui atgal dar sustoja Ro
moje, taigi ta pačia! proga ne tik aplankysite gim'mes Lietuvoje, bet 
ir turėsite galimybių apžiūrėti gražiausią Europos miestą.

Nedelskite registruotis — laisvų Vetų skaičius kas dieną ma
žėja, o dalyvių skaičius yrą ribotas. Visos išvykimo datos garan
tuotos — kainos nustatytos ir yra pigesnės, negu bet kur kitur už 
21-os dienos kelionę.

Visais kelionės reikalais ar iškvietimui giminių 
iš Lietuvos kreipkitės į:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 Telefonas 238-9787

įstaigos darbo vaandos: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai, ry
to iki 9 vai. vakaro; kitomis dienomis ir šeštadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. po pietų.

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehšll 6-2345 6 
1410 S. 50th Avė., Cicero TOvvnhalI 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

• PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AV.E, Tel. LAfayette 3-3572

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

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

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 Kast 162nd Street, South Hollaud 

10821 South Miehigan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 4-2228
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Gintaro balius ir debiutantes WASHINGTONO LIETUVES SU JAV 
VICEPREZIDENTO ŽMONA

Chicago Lietuvių moterų klu- žauskienė — dekoracijomis, Kris- 
bas, kaip ir kiekvieneriais me- tina Austin —reklama, Geno-

Šeimos šventės
Penktasis metų mėnuo kasmet 

pražysta skaisčiais pavasario žie
dais, Tai gyvybės ir jėgų pilnas 
mėnuo, kuris iš žiemos miego 
prikelia gamtą naujam gyveni
mui. Su pabudusia gamta ir mes 
dvasiniai atsinaujiname, sielą 
praskaidrinam, skirdami šį mė
nesį Dangiškajai Motinai. Vos 
pražydėjusios pavasario gėlės ir 
degančios žvakės ant Marijos al
torių palaiko gegužės mėnesio 
nuotaiką tyrą ir šventišką. Ge
gužės mėnesio nuotaikoje mes 
prisimenam ir savo žemiškas mo
tinas. Motinos diena tai. brangi 
lietuvio širdžiai diena, nes dėkin 
gumas' ir pagarba gal ir yra vie
nas ypatingų lietuviškos širdies 
bruožų. Iš kitos pusės motina tos 
pagarbos ir dėkingumo yra pil
nai verta, nes ji savo gyvenimą 
yra daugiau pašventusi kitiems, 
negu sau. Štai ir Dievo Motina, 
pati kilniausioji moteris, yra pa
sakiusi: “Štai aš Viešpaties tar
naitė”. Tai reiškia visišką pasi
šventimą kitiems. Neveltui mū
sų liaudies kūryboj motinos var
das yra įvairiausiai išreiškiamas: 
motinėlė, močiutė, močiutė sen
galvėlė ir t. t. Nors savo moti-

STEFANIJA STASIENĖ
Cleveland, Ohio

nas stengiamės dažnai visokiom 
žemiškom gėrybėm apdovanoti 
ir visokiausių malonumų su
teikti, tačiau malda, šv, Mišiom 
ir šv. Komunija gal geriausiai iš- 
reišktume savo dėkingumą.

Šiame gražiausiame mėnesy ir 
vaikučiai ruošiami pirmai šv. 
Komunijai. Tai kita šio mėne
sio tyro džiaugsmo ir skaidrios 
nuotaikos šventė. Tėvelių, sese
lių ir mokytojų didžiausias rū
pestis, kad šios skaisčios žmoni
jos atžalos gyvenime pasiliktų re
ligingi, gerai suprastų šv. Komu
nijos reikšmę ir reikalingumą.

Laukiamoji diena ateina. Baž
nyčių altoriai, skendi gėlėse, “an
gelų” gretos žengia bažnyčion, 
iš jų nekaltų širdžių plaukia gies
mės kartu su nuoširdžiausiais pa
žadais gerajam Dievuliui. Ir koks 
džiaugsmas apima visus tikin
čiuosius. Juk kiekvienas tada pri
simena tą brangią dieną. Šv. Te
resėlė Kūdikėlio Jėzaus yra pasa
kiusi, kad jos gražiausia gyveni

mo diena buvo pirmos Komuni
jos diena.

Tad pasistenkime, kad ši 
šventės šilima ir skaidri nuotai
ka neišblėstų triukšmingos puo
tos sūkury. Aišku, be vaišių čia 
apsieiti negalima.

Tačiau nereikia užmiršti, kad 
tai yra grynai šeimos šventė, tad 
ir šeimos bei artimųjų giminių 
tarpe ją reikėtų praleisti. Centri
nis šios šventės asmuo yra pats 
pirmąją Komuniją gavęs jaunuo- 
lis-jaunuolė. Jiems dera ir tinka
ma vieta prie stalo.

Pats stalo dekoravimas ir vai
šės turėtų tos dienos įgytą nuo
taiką bažnyčioje ir toliau tęsti. 
Stalas turėtų būti baltutėliai pa
dengtas, gėlės (rožės, gvazdikai, 
varpeliai) taip pat derėtų bal
tos, paįvairintos smydrų ar mir
tų šakelėm. Stalo centre balta 
deganti žvakė. Valgiai taip pat 
lengvi, daugiau taikomi pavasa
riui. Gėrimai — šviesūs vynai 
arba gaivinantys be alkoholio.

Tegul mūsų gražūs ir tyri 
tautos papročiai ir šių švenčių 
metu stiprina mūsų šeimos ir 
mūsų tautos gyvybę perduoda a- 
teinančiom kartom.

tais, planuo ja savo metinį Gintaro 
balių, kuris šiais metais bus nau
joje vietoje — Conrad Hilton 
viešbutyje birželio 20 d., sekma
dienį. Jaunos mergaitės, lietuvių 
kilmės, bus pristatytos kaip de- 
biutantės. Debiutančių pristaty
mo idėja kilo Juzei Daužvardie- 
nei, kuri yra klubo garbės pir
mininkė, Dabar ir eilė kitų lie
tuviškų organizacijų pasekė šia 
tradicija ir ruošia debiutančių 
pristatymus Detroite, net Kana
doje ir kitur.

Konstancija Hofer yra šių me
tų baliaus pirmininkė, o jos iš
tekėjusi duktė Viktorija Ather- 
ton yra jos padėjėja. Kitos komi
tete yra: Elzbieta Pilipauskienė— 
pirm., Patricija Traub — baliaus 
sekretorė, Angelą Wacker

vaite Krajicek — reklama.
Debiutantes yra sekančios: Ka

zė Brazdžionytė (duktė Juzės ir 
Balio), Regina Daresk (Onos Si- 
rūtės ir Jurgio Daresh) Denise 
Hattemer (Bronės Leaskytės ir 
Howard Hattermer), Marija Ju- 
zėnaitė (Juzės ir Petro), Marilyn 
Sharko (Gerarld ir Mary Shar- 
ko), Cecilija Strom (Bronės Ži
liūtės ir Gustaf Strom).

Visi tėvai arba seneliai prenu
meruoja “Draugą” ir jį skaito.

IŠ MOTERŲ PASAULIO
— Marija Šarkienė (Mary Shar

ko) ruošia arbatėlę šį sekmadie
nį, gegužės 23 d., savo naujame 
restorane Vilią Parke. Bus pa

rų- gerbtos 1971 m. Gintaro baliaus 
pinasi rezervacijomis, Aldona Gu debiutantes. Jos duktė Marilyn

Pagerbta stalo teniso karalienė
PRANAS ALSĖNAS

Toronto dienraščiai gegužės 5 
d. išėjo pasipuošę didoka nuo
trauka, kurioje matėme Ontario 
provincijos premjerą W. Davis 
spaudžiantį ranką lietuvaitei, 
stalo teniso čempionei Violetai 
Nešukaitytei, įtekus jai pagerbi
mo diplomą už pasiektas aukštu
mas šioje sporto šakoj.

“The Daily Star”' bendradar
bis Jim Crerar rašo, jog paleng
va gyvenimas įeinąs į normalias 
vėžes stalo teniso čempionei to
rontiškei Violetai Nešukaitytei, 
kuri, esą, kilstelėjusi Kanados dip
lomatinio korpuso nuotaikas pra
eitą mėnesį, persverdama didžią
ją kinų sieną ir susitikdama su 
premjeru Chou En Lai.

Raud. Kinijoj Violeta ir kiti 
Kanados stalo teniso rinktinės 
nariai sužaidę serijas draugiškų 
rungtynių prieš kiniečius, su ku
riais žaidę ir amerikiečiai, ang

lai, australiečiai, kolumbiečiai ir 
alžyriečiai.

“Esu patenkinta, grįžusi na
mo”, — Violeta pareiškusi On
tario Sports Achievement A- 
wards suruoštame pagerbime ir 
priėmime. Ji pasisakiusi, jog ka
nadiečiai sportininkai, kaip ir ki- j 
ti, turėję labai ilgą sportinę ke
lionę, kol pasiekė Kiniją.

Violeta ir visa kanadiškoji te-, 
niso rinktinė buvę išvykoj net 
penketą savaičių. Jie žaidę Com- į 
montvealth Gamės Singapūre; 
(IV-toji vieta) ir Pasaulio pir-; 

menybės rungtynėse Nagajoj Ja-, 
ponijoj (kur moterų komanda iš
ėjo 16-tąja). Po to kelionė Kini- 
jon.

Violeta pasiskundusi reporte
riui, jog grįžusi namo neturėju
si laiko nei pasipraktikhoti savo 
pamėgtoje sporto šakoj. Jai atė

Violeta Nešukaitytė, stalo teniso čempionė, priima atžymėjimo diplomą iš 
premjero W. Davis.

Baltimorės priemiestyje Cock- 
eysville geg. 12 d. įvyko iškilmin
gas balius, ruošiamas respubliko 
nų. Jame vadovavo ponia Judy 
Agnew (vice prezidento žmona), 
o programą atliko kitos žinomų 
amerikiečių žmonos. Į labai puoš
nias patalpas Hint Valley Inn 
buvo pakviesta apie 500 viešnių. 
Jų tarpe, prie specialaus stalo, da
lyvavo keturios lietuvės: Elena

Ann yra viena iš pustuzinio šių 
metų debiutančių.

— Gintaro baliaus visos bu
vusios debiutantes, sudariusios 
Jaunųjų Lietuvių lygų, turėjo sa
vo arbatėlę — pagerbti šių me
tų debiutantes — gegužės 16 d., 
sekmadienį, Patricijos Traub na
muose (Orland Parke). Patricija 
yra Bronės ir Stasio Janų (Yanas) 
duktė.

Gintaro baliaus debiutantes su savo motinomis. Sėdi iš k.: Mary Sharko, Anne Daresh, Bernice Hattemer, Bernice 
Strom. Stovi iš k.:'jūžė Juzėnienė, Marija Juzėnaitė, Marilyn Sharko, Regina Daresh, Denise Hattemer, Cecilija Strom, 
Kazė Brazdžionytė ir Juzė Brazdžionienė.

LKMOPS valdybos pirmininke 
lankėsi Chicagoje

musios laiką kalbos, pasikalbėji
mai, priėmimai etc.

Minėtas spaudos bendradarbis 
pabrėžia, jog mūsiškė Violeta Ne 
šukaitytė yra laimėjusi apie 50 
meistriškumo vietų savojoj devyne 
rių metų varžybinėj karjeroj. Da
bartiniu metu ji turinti kanadie
čių uždarą, Ontario viešą ir To
ronto viešą bei uždarą laimėji
mų titulus.

ji praradusi JAV laimėjimą dėl 
to, kad ji tada buvusi Azijoj ir 
žaidime nedalyvavusi.

Čia kalbamam priėmime Vio
leta buvusi parinkta viena iš iš
kiliausių žaidėjų ir jai įteikta Ka
nados žiemos žaidimų vėliava bei 
diplomas.

Prof. dr. Aldona šlepetytė- 
Janačienė, Lietuvių Katalikių 
Moterų Organizacijų Pasaulinės 
sąjungos valdybos pirmininkė, 
tampresniems ryšiams palaiky
ti lankėsi Chicagoje ir turė
jo pasitarimą su lietuvių kata
likių moterų organizacijų pirmi
ninkėmis bei atstovėmis.

Susirinkimo pradžioje trum
pą žodį tarė A. Dumbrienė, LK
MOPS atstovė Chicagoje. Ji 
taip pat pristatė veikėjoms iš 
New Yorko atvykusią valdybos 
pirmininkę. Dr. A. Janačienė 
savo pranešime išdėstė sąjun
gos tikslus ir plačiau sustojo 
ties tarptautine katalikių mo
terų organizacijų unijos veik
la ir lietuvių katalikių moterų

atstovių įnašu ir darbu, nuolat

visur' kitur, kur būtų k\ iečiamos 
dalyvauti, ši atstovybė palaiky
tų nuolatinį ryšį su Liet. kat. 
moterų pasaulinės sąjungos vol- 
dyba. Dr. A. Janačienė, LKMO
PS valdybos vardu pakvietė M. 
Rudienę, A. Dumbrienę ir E. Vi
limaitę imtis iniciatyvos ir ta

keliant pavergtosios Lietuvos j jinkme pradėti darbus .Taip pat
kančias ir Tylos Bažnyčios klau 
simą tarptautinėj arenoj — pa
sauliniuose suvažiavimuose, stu
dijų dienose, per radiją, televi
ziją ir spaudą.

Susirinkimo metu Chicagos

buvo iškeltas Liet. kat. moterų 
org-jų pas. sąj. tarybos suvažia 
vimo Chicagoje klausimas bei 
kiti einamieji reikalai.

Prie vaišių stalo atstovės to
liau nuotaikingai ir išsamiai

lietuvių katalikių moterų orga-I svarstė lietuvių katalikių mote- 
nizacijų atstovės išreiškė prita- j n} , eiklos galimybes. Susirinki- 
rimą šiai patriotinei ir katalikiš- m^s Įvyko A. Rūgytės bute. Ja
kai veiklai ir drauge ieškojo bū ' me dalyvavo M. Rudienė, A. Rū
dų, kaip tinkamiau būtų galima ' įrytė, A. Dumbrienė, E. Vilimai- 
sustiprinti ryšį tarp sąjungos1 tė, J. Valdienė, E. Paliokienė, 

A. Gabaliauskienė, M. Remienė, 
J. Lungienė, O. Gradinskienė.

Intymus šeimos gyvenimas

valdybos ir visų išsibarsčiusių 
skyrių JAV-se. Buvo paliestas 
ir lėšų telkimo klausimas. LKM
OPS valdyba buvo paprašyta su
stiprinti informacinę pusę,tei
kiant daugiau žinių spaudai apie 
veiklą. LKMOPS pirmininkė pa
žymėjo, kad valdyba 3-4 kartus 
į metus leidžia biuletenį, labiau
siai atkreipdama dėmesį į atlik
tus darbus tarptautinėj veikloj

Kiek ilgai užteks 
žibalo atsargų?

| ’r k’ iet.ė vrias dalyvavusias at- 
Seimos gyvenimas yra surištas gų, siaurų pažiūrų, perteikia po- stovės teikti daugiau žinių apie

su eile problemų, o šiame kraš- zityvius intymaus gyvenimo dės- J vietinę veiklą 
te ir su gana gausiais pavojais, nius, pasiremdamas šventraščiu,
Padėtį gali pasunkinti nepakan- krikščionybės nuostatais, prigim- 
kamas šioje srityje žinojimas ar ties įstatymu. Aptaria nusikalsta- 
nepateisinamai griežtas siauru-1 mumo pradus intymiajame gyve
nas. Šituo atžvilgiu gali būti nime, gimimų kontrolę (šiuo at-1 veiktų paskirai 
naudinga naujai išleista Jose de žvilgiu autoriaus pažiūros nebu- tai turėtu gay0 • tinę
v.nck knyga The Virtue of Sex Į tų priimtinos Jos susidarytos jo atgovyb?i kuri reprezentuotų ir

išleido katalikiškų knygų lei-' pr.es Paului. VI paskelbiant nuo- ka,bžt yj Chica^s kataliki
,070 7 oT f’ Mejnard,-status šiuo klausimu). Tohąuau- organizacijų vardu i

Ind. 1970 m., 248 psl., 1 50 dol. tonus duoda patarimų, kaip pa- nčjimuose suvažiavimuo8e bei 
— tai pirma kišeninio iormato siruosti moterystei, išryškina na- _
laida). Į tūralų intymaus gyvenimo ver-j

Puvo prieita išvados, kad bū
tų prasminga, jei Chicagoje 
esančios devynios lietuvių kata
likių moterų organizacijos ne tik

Veikalas pasižymi surinktų in- tingumą, apžvelgia sekso reiški-jmas, kad ryšium su celibatu bu- 
formacijų gausumu ir perieikia- mą literatūroje, scenoje bei ek-1 vo moterystės gyvenimas nepa- 
mų pažiūrų objektyviu platumu, rane, o taip pat ir mene. Svars- grįstai žeminamas. Jis net įžvel- 
iš' klaidydamas mintis, kad mo- to meilės ir asmenybės klausimą, gia tauriai besimylinčių meilės 
tery ė gyvenimas yra kažkas že- pažymi, kad intymus šeimos gy-1 projekciją amžinybėje. Pasisaky- 
mesnio, menkesnio; priešingai, venimas nėra jokia kliūtis tobu- damas iš vienos pusės prieš he- 
išryškindamas, kad Dievo duoto- lumui, priešingai, tai gali drau-į donizmą, autorius iš kitos pusės 
sies ir ymaus gyvenimo galios ge eiti su dvasingumu ir net pa- nusisuka nuo siauro puritoniz- 
moterystėje yra kilnios, plačiai skutinį paragrafą užvardina mo, pabrėždamas, kad tvarkin- 
leistinos, galinčios darytis net do- j “The Virtue of Sex” — inty-
rybe jų gyvenime.

Autorius duoda pluoštą istori
nių informacijų apie seksualinį 
gyvenimą, išsklaido eilę klaidin-

maus gyvenimo do-ybė.
Taigi, autorius pažeria daug

tokių šviesių minčių šeimos in
tymiam gyvenimui, pažymėda-

gas intymus gyvenimas moterys
tėje yra drąsiai leistinas ir pla
čiai pasinaudotinas džiaugsmo 
šakinis, visai suderinamas su do
rybių keliu. J. Pr.

Mokslininkų apskaičiavimu .da
bar laisvajame pasaulyje pože
miuose yra apie 493 bilijonai sta
tinių žibalo. Iki ,990 metų lais
vasis pasaulis sunaudos 465 
mil. statinių žibalo. Taigi, atei
nančioje žmonių gentkartėje bus 
sunaudoti beveik visi dabar žino
mi žibalo šaltiniai laisvajame pa
saulyje. Bet per tą laiką gali bu
ri a t m ■ ♦a naujų šaltinių ar vie
ton ž'balo praplėstas naudojimas

“ftn ’ p’YK

Prievarta televizijoje
JAV Psichiatrų draugija atkrei

pia dėmėsi, kad šaudymai vadi
namuose kaubojų filmuose p: lai
ko mintį, jog prievarta gali būti 
sukontroliuojama prievarta iš ki
tos pusės. NBC bendrovės inicia
tyva jau antri metai pravedami 
tyrimai, kaip prievartos veiksmai 
televizijoje veikia į vaikus. Tai 
studijai pravesti NBC bendrovė 
paskyrė 660,000 dolerių.

PAVOJINGIAUSI VAIRUO
TOJAI — DIVORSUOTI

Surinktais duomenimis 1950 - 
1967 metais JAV keliuose buvo 
užmušta 737,395 žmonės, kas

Mažeikienė, Rūta Penkiūnienė, 
Regina Petrutienė ir G. Genie
nė. Prie kito stalo vaišinosi būrys 
kitų tautybių ponių. Mus visas, 
etninių grupių atstoves, pakvietė 
atsistoti ir pasveikino plojimais. 
Po to net keliomis progomis po
nia Agnew su lietuvėmis pasikal
bėjo ir padėkojo už atsilankymą. 
Taip pat susitikom su kitų aukš
tų pareigūnų žmonomis, kurios 
buvo mums labai malonios ir 
draugiškos. 4

Pietūs prasidėjo invokacija, iš
tikimybės priesaika ir Marylan- 
do valst. respublikonų centro ko
miteto pirmininko, Lanknerio 
žodžiu. Įžanginę programą atli
ko solistė Nan Muntzing. Visos 
arijos buvo iš muzikinės filmos 
“Muzikos garsas.” Sekė buvusių 
prezidentų žmonų inauguracijos 
balinių suknių modeliavimas. Šių 
balinių suknių kopijos buvo pa-> 
siūtos sekant originalias suknias, 
kurioš yra Smithonian muzieju
je Washingtone. Žinoma, jų pa
gaminimas buvo brangus — kiek
viena suknia buvo apdrausta 
tūkstančiu dolerių.

Ši programos dalis vadinosi 
“Pirmųjų damų paradas.” Viso 
pasirodė 20 modeliuotojų. Jų tar- 
pe Vidaus reikalų ministerio žmo 

(na Rogers Morton, ponios Gil- , 
bert Gude ir Lawrence Hogan 
(kongresmanų žmonos), ponios 
Gleason ir Gullett (Washingto- 
no metropolijos apskirčių virši
ninkų žmonos). Ponia Morton 
replikavo prezidento Fillmore 
žmonos suknią iš 1850 metų (ru- 
žavas satinas), p. Gude imitavo 
prezidentienę Cooligde (trumpa 
raudono aksomo suknia), p. H. 
Miller nukopijavo Theodoro* 
Roosevelto žmonos suknią iš fo
tografijos, nes tikra inaguareijos 
suknia buvo sunaikinta. Dabar
tinės prezidentienės inauguraci
nę suknią modeliavo p. Stanley 
Blair (jos vyras buvo kandida
tas Marylando gubernatoriaus 
vietai). Prie gražios geltonos ba
linės suknios čia derinosi trum
pas švarkelis. Modelaivo ir vyras.
Jis parodė drabužius, kokius dė
vės vyras, kai jo žmona bus Ameri 4* 
kos prezidentė... Tik neparodė, 
kaip tada apsirengs ponia “prezi- , 
dentė”...

Visa ši popietė mums lietu
vėms paliko malonų atsiminimą. 
Kai mūsų vyrai kartais sunkiai 
prieina prie aukštų valdžios pa
reigūnų, mes tai lengviau atli
kom su moterimis.

Eugenija Genienė

100,060 gyventojų. Tačiau susi
siekimo nelaimėse žuvusieji di- 
vorsuoti vyrai sudarė 122 šim
tui tūkstančių gyventojų, taigi 
apie penkis kartus daugiau. Di- 
vorsuotų moterų mirčių susisie
kimo nelaimėse buvo 32 tam 
100,000 gyvenlojų.

Labiausiai plintanti knyga
Net 173,478,568 Šv. Rašto kny

gos 1970 metais vien tik Šv. Raš
to platinimo draugijos buvo pa
skleistos tarp žmonių.

Bronė Sadauskienė, viena iš nedau
gelio lietuvių Decatur, III., prie žydin
čios magnolijos. Lietuvišku papročiu 
kiemą apsodinusi gausiomis gėlėmis, 
o į namus sutelkusi gausiai lietuviškų

sudarė 25 mirtis kiekvienamir kitų meniškų kūrinių.
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