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NovelistaL klausykite: kunigas 
apie blogį. 
DaiL Petro Kiauleno darbų 
muziejus Amerikoje. 
ProL Vytautas Vardys apie 
ruošiamą Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą. 
Prano Visvydo eilėraščiai. 
Kun. dr. Antanas Poškus. 
Bažnyčia, nerimas ir 
klaidingi pranašai. 

Moderni Antigoną 
Per ankšti mirusio dailininko 
muziejaus atidarymo proga 

os rožes 

Kertine parašte 
NovelistaL klausykite: kunigas kalba 
apie blogį 

Automobiliui sustojus, pikto
kas Z išlipa. Šaligatviu artėja ku
nigas B su A. 

X (prilaikydamas duris) — Z! 
Pakviesk kunigą B, pavėsime. 

Y — Prašom, Kunige. Tik... ap
linkui šitą bloką. 

Z — Kunige, prašau. Ir aš dar 
važiuosiu kartu. 

X — Juk ka tik išlipai, Z? (Va
žiuojant). Matot, kunige, mes 
šnekėjome apie novelės krizę. Z 
nepatenkintas jos kokybe. Ji be 
blogybių, smurto ir be atvirų 
minčių, jis sako. Y kyštelėjo dak
taro Wertham mintį, kad ne tik 
dvasiškiai, bet ir psichologai su
tinka, jog "blogis gali būti nu
sikaltimas ir popieriuje; jis gali 
tapti keliu, vedančiu skaitanti j 
nusikaltimą gyvenime". Tai kny
goje "A sign for Cain". 

Kun. B. — įdomu, įdomu... 
— Y Kaip Jūs galvojate? Vel

tui nevežtume, kunige. 
Kun. B. — Tas "veltui" keisto

kai skamba. 
X — Skamba su tam tikra 

"prievarta". 
Kun. B — Privertimas bus jau 

smurtas, X. Be to, ekspromptu no
rite atsakymo. Ar nežinote, kad 
nemėgstama dvasiškių kišimosi į 
kūrybą? Blogybė novelėje gali 
būti vien jos dvasinėje nelygsva-
roj. 

Y — Wertham savo knygoje 
yra prieš blogybių vaizdavimą li
teratūroje. Kategoriškai. 

Kun. B — O jei rašte vaizduo
jama blogybė ir po to jos atgaila? 
Kaip Tolstojaus "Prisikėlime". 

Y — Wertham iš viso prieš jų 
vaizdavimą. 

Z — Ar tai ne galas literatū
rai, kunige? 

X — Galvojant, kaip Wer-
tham, kliniškai, mirtis raštui be
veik užtikrinta. 

Kun. B — Tai problema, taip, 
taip. 

X — Ypač rašytojams. 
Kun. B — Bet rašytojai nei jo, 

K. ZOROMSKIS 

§. m. rugsėjo 21 d. Vassia j suradusi savo vietą ir apžiūrėta 
Kiaulėnienė ir duktė Laura jų su ta pačia tylinčia meile kaip 
pačių rankomis suprojektuotame! didžiulės namo balkių sijos, im-
ir pastatytame name atidarė j pozantiškas to namo kaminas ar 
prieš aštuoniolika metų \ e w Į mozaikinio įvairumo stogas. Net 
Yorke mirusio dailininko Pet- j virtuvės indaujos; net virtuvės 
ro Kiauleno muziejų. Kas ten pa-j grindys!.. 
daryta, tą galės įvertinti tiktai j Nieko čia nėra nebaigto, neiš-
tas, kuris apsilankys šiuose na- j baigto ar netyčiomis atsiradusio: 
muose. Jie yra 46 Linden Lane, i kiekviename žingsnyje čia rasi 

nei mano žodžių neklausys, X. Jei 
aš ką Čia pasakysiu, tai vėl bū
tų lyg prievarta, nukreipta į ra
šytojų kūrybinę sąžinę. Jei tokia 
yra. 

Y — Be Jūsų nuomonės ne
sustosime. Laukiame atsakymo. 
Juk Bažnyčia turi ir savo kišimo
si į meną istoriją. Ką ji šiandien 
galvoja? (Baksteli stabdžius ir vi
si išsigandę pasvyra į priekį, su
prasdami: tai smurtas). 

Po nejaukios tylos kun. B — 
Istoriškai Bažnyčia buvo didelė 
menų mecenatė. Iš maldyklų puo
šimo matyti, kad ji buvo estete. 
iš apeiginių rūbų vėl matyti, 
kad ji mėgo aliuziją, alegoriją, 
simbolius. Gregoriniu giedojimu 
ji, galima sakyti, operos pirmta
kė. Asketizme, jei norite, ji pirm
takė modernaus šūkio: forma se
ka funkciją. Juk visi šie dalykai 
yra meno elementai. Kaltinti 
Bažnyčią antimeniškom ten
dencijom —klaida. 

Z — Tai istoriniai pasiaiškini
mai. Jūs pažiūrėjot tiktai iš tei
giamos pusės. 

X — Kaip su šiandienine kri
ze, kunige? 

Kun. B — Šiandien daug blo
gio rašte, filmose. 

X — Pavyzdžiui. 
Po ilgos tylos kun. B. — Jau

čiamas nežmoniškas masto prara
dimas. Šiandien smurtas, seksas, 
žmogaus murkdymas purve ir 
įvairūs vadinami "forminiai" 
kvailiojimai ir įkvėpė d r. Wer-
tham parašyti "A sign for Cain", 
an exploration of human violen-
ce. Tai natūrali jo reakcija. Kiek
vienas, jei turi sąžine, į smurtą 
prieš žmogų reaguoja savaip. 

Z — Bet ar šių dienų menas 
nėra taipgi reakcija prieš šių die
nų žmogaus apkiautimą? Tai mė
ginimas gal pažadinti jį iš jo 
kiauto, vartojant blogybę kaip 
kompozicinį elementą ir kaip 
kontrastą gėriui, kurio vis tiek la
bai pasigendama? Juk ir atgaila-

(Nukelta j 2 psl) 

Farmingville, Long Island, N. Y. 
Tai dviejų moterų kone dešimties 
metų darbas. Žmona ir duktė. 
Jodvi suprato ne tik mirusiojo 
dailininko palikimą, bet ir pa
rodė išimtinai didelę kultūrą jį 
išsaugoti ir šitaip apipavidalinti. 

Jos dabar jau abi architektės: 
Vassia Nicolokaki, jau tada dai
lininko Petro" Kiauleno žmona 
(1938), baigė Ecole Nationale 
Supcricurc des Arts Decoratives 
Paryžiuje 1942. Laura, Petro ir: įvairiakampiai laiptai 
Vassios duktė, ką tik neseniai bai
gė New Yorke Cooper Union ar
chitektūrą, o NYU pasiekė ir in
žinerijos magistrą. Ir va šitų dvie
jų moterų inteligencija ir darbo 

sujungtą ir išmonę, ir išradingu
mą, ir kantrybę. Mes lietuviai tu
rime daug pasakų apie žemaičių 
užsispyrimą... 

Čia, manyčiau, kažkas kitaip, 
kažkas daugiau! Čia užsispyri
mas yra sujungtas su valia; ogi j 
dar ir su tam reikalinga kultu- j 
ra. Tai skruzdėlės darbštumas, i 
tai nepailstančios bitės medausi 
rinkimas į didžiulį korį. 

Grindys, staLa, kėdės, suolai, 
... Kiekvie

nas kampas, nesvarbu, didelis ar 
mažas, kaip įvairiaspalvė mozai
ka, vis su ta pačia preciziškai vis
ką matančia akimi perverti į 
vientisą meno kūrinį, kuriame su 

nebijančios ir nagingos rankos I visa pagarba sukabinti dailinin-
sudėliojo lentelę prie lentelės; ge
ležėlę prie geležėlės, akmenuką 
prie akmenuko. Kur augo medis 
— paliko, kur nebuvo — pasodi
no. Lyg rašytinį rankšluostį, ap
linkui visą sodybą dailiai sukli
juotų lentelių tvora aptvėrė. O tą 
tvorą apsodino krūmais ir gėlė
mis. Net upelį iškasė, kad jų pa
čių pasodinti verkiantieji žilvičiai 
turėtų kur nukarusias šakas su
merkti 

Ar yra kur kitas toks namas 
visam Long Islande! 

Nėra ir, tur būt, ilgai nebus, 
nes nedaugelis šitaip gali išdrįsti 
parodyti užsibrėžtam idealui ši
tiek meilės, šitiek kantrybės; ne
pagailėti šitiek laiko. Tai galėjo 
padarytį tik Vassia Kiaulėnienė, 
kur ne' tik kiekvienas akmenėlis 
ar medelis, bet ir kiekviena žolė 

ko Petro Kiauleno darbai. Rodos,j 
apie penkios dešimtys drobių. Čia j 
taip pat surado sau tinkamą 
vietą viena impozantiška skulp-: 
toriaus V. Kašubos skulptūra ir 
dukrelės Lauros vaikystėje tapy
ti keli darbeliai. 

Privačiam kieme tarp medžių 
ir krūmų pasislėpęs ir privatus 
maudymosi baseinas... 

Eini nuo kampo prie kampo ir 
stebiesi: "Iš kur visą tai!" Ir ne
jučiomis prisimeni seną, seną 
Antigoną... Ko ne trijų tūkstan
čių metų senumo... 

Ši Antigoną ta pati, ogi ir ki
tokia: ši Antigoną ne tik kantri 
ir pasiaukojanti, bet ir moderni. 

— Nagi. kuris arba kuri iš 
mūsų būtume visa tai padarę? 

Net nepatogu sakyti: 
— Gal mes buvome jau net 

užmiršę dailininką Petrą Kiaulė-
ną? O Vassia, va, ir tik dukros 
Lauros tepadedama, ėmė ir pa
rodė, kad buvo dailininkas Pet-

• ras Kiaulėnas ir... kad dar tebė-
ra. 

I 
Pagal tą "Studija-Muziejus" 

I katalogo raštą atrodytų, kad dai-
| lininkas intensyviau tegalėjo 

Viena iš dailininko Petro Kiauleno muziejaus jalių, 46 Luiden Lane, Famungvilie, Long Isiand, N, Y. 

; dirbti tik savo devynerius pasku- j 
| tiniuosius metus. 

O taip: Tai pasitaiko, ir tai ne-
1 retai, kada jau suprantame, ką 
į reikia daryti, bet jau reikia mirti.; 
j Šis paradoksas, gal dalinai, išti-
! ko ir Petrą Kiaulėną: karo me-
; to studijos ir jaunystės jėgos nu
skendo karo meto ir pokariniuo- į 
se nepritekliuose. 1946 metais, i 
atvykęs į šį kontinentą, jau pasi- į 
juto parblokštas nebepagydomos 

I ligos. Va, čia ir įvyko stebuklas, I 
kad, šitai sužinojęs, dailininkas 

j dar surado labai daug moralinių 
! jėgų savo darbui suintensyvinti. 
, Kas jį tada pažino, turėtų prisi-; 

minti jo besišypsančią ir visada ; 

giedrią nuotaiką: tos ligos nei iš: 
jo judesių, nei iš jo veido visai 

' net nematydavai. Ir tai būdavo 
jis, kuris savo linksmomis šneko
mis užimdavo mus, kad mes ne-
sirgtume... Tai , sakyčiau, buvo 
neišpasakyta dvasios stiprybė: 
nugalėti mirtį savo darbo vaisiais. 
Reiktų, tur būt, manyti, kad šitai 
ir buvo pagrindinis stimulas, ku-

I ris diena iš dienos atnešdavo dai
lininkui Petrui Kiaulėnui vis ge
resnę drobę. T u o pačiu, aišku, vis 
pakeldamas gaivalingai bejuo
kaujančio žmogaus nuotaiką. 
Dar tik koletą dienų prieš mirtį 
(Ncu- Yorke) prisimenu jį beta
pantį baltas rožes ir besijuokian
tį dar baltesniais žodžiais iš kai 
kurių žmonių gyvenimo irgi bal
tų istorijų, nors jis jau aiškiai ma-

Į tė, kaip mirtis vis dažniau pasi-
1 rodo jo pirštų galuose 

Tai šitokia, sakyčiau, likimui 
atsidavusi ir nekalta jo paties ta
pyba. Ir dar didesniam paradok
sui, pačiose paskučiausiose bevil
tiškumo dienose toji tapyba pati 
linksmiausia, pati meistriškiausia, 
tiesiog šaukianti: "Ot ir nepasi
daviau, ot ir nenugalėjai!.. 

Kas mus jaudina ir iavi Petro 
darbuose, tai ne vien ta lengva 
ir giedri nuotaika. Juo toliau, juo 
daugiau jis pasirodo jau kaipo 
pilnai subrendęs meistras ir sa
varankiškas tapytojas, tikras tep
tuko menininkas, puikus spalvi-
ninkas. Tomis dienomis jis tapo 
daug Stony Brock peizažų ir gė
lių. Naujojo impresionizmo sam
prata čia ne tik aiški, bet ir iš
kelta iki Piere Bormard ar Othon 
Friasz kvaiiteto. Čia jau perdėm 
reikšmingas kiekvienas jo teptu
ko pabraukimas ar net lengvas 
bakstelėjimas į drobę. Kiekvie
nas teptuko dūžis ar lengvas 
brūkštelėjimas čia jam tarnauja 
dvejopai: ir kaip daikto formos 
ieškojimas, ir kaip spalvinis to
nas. Nieko čia nėra neišgyvento 
ir neapgalvoto. Jeigu ankstesniuo
se darbuose jis dar ne toks drą
sus ar daugiau natūralistinis, čia 
jis jau visai laisvas, lengvas ir 
impresionistinis. Ir kas dar įdo
mu, jo tapyboje nerasime iškeltos 
kokios nors vienos specialios 
spalvos, kaip, sakysim, pas V. 
Vizgirdą žalia; dailininkui Kiau
lėnui visos spalvos vienodai geros 
ir visi spalviniai jų tonai vieno-

(Nukeita j 2 pai.) 
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Moderni Antigona ir dailininko 
Petro Kiaulėno baltos rožes 

Atke l t a iš 1 peL 

dai tarnauja jo menui, nors m a n 
asmeniškai ir įdomesni sakesnie
ji tų spalvinių tonų junginiai. Ne , 
jokiu b ū d u jie nėra dailininko 
vedamieji tonai, nors mano akiai 
ir laimingesniame sąskambyje jie 
sudainuoja. Pirmas įspūdis, ypač 
tarp ankstesniųjų jo paveikslu, ir 
toliau pasilieka prie šiltesniųjų to
nacijos efektų. Kaip pas Bonnard 
ar Friesz taip ir pas Petrą Kiau-
lėną nerasime nei balto, nei rau
dono, ne i žalio, nei geltono pa

veikslo, o tik harmoniją visokiau
sių spalvinių tonų. Tai, sakytu
me, ka ip gėlių darželis... Aš net 
stebėjausi: atidarymo dienoje su
neštos gėlės buvo taip stebėtinai 
apsikabinusios su visais šitais pa
veikslais... 

Analizuojant dailininko Petro 
Kiaulėno paveikslus techniškąja 

i r konstruktyviąja prasme, ra
sime, k a d jis beveik nevartoja li
nijos k a i p piešinio. Tai labai ti
pinga naujiesiems impresionis
tams. Ta ig i jo daiktų formos atsi
randa drobėje išimtinai per spal
vinius tonus ir lengvučius teptu
ko pabraukimus ar nežymius 
spustelėjimus. T u o pat kartu ši
toks teptuko brūkštelėjimas j a m 
yra ir linija, ir spalva. Kartais 
ga lė tume net manyti , kad kons
truktyvųjį linijos elementą dai 
l ininkas Kiaulėnas net visiškai 
atmeta. O tai jau būtų netiesa! 
Linijos konstruktyviojo elemento 
jis pi lnut inai neatmeta. Tai bū
t ų ir ne įmanoma, nes, kur yra 
rodoma forma, ten turi būti ir 
linija. Šitokią formos liniją su
rasti dai l ininkas Petras Kiaulė
nas pal ieka pačiam žiūrovui: ji 
yra pasislėpusi forminėje sintezė
je-

Sakoma, jog Cezanne kompo
nuodavo savo drobėse spalvinius 
tonus pagal t a m tikrą sistemą: 
pradėdamas šviesiausiais tonais, 
vis papi ldydamas tamsesniaisiais, 
pabaigoje naudodamas jau pa 
čius tamsiausius. Kiaulėno siste
moje a t rodo visi spalviniai tonai 
komponuojami iš karto, ir darbas 
užbaigiamas tuo pačiu pradėji
mu , kol dažas dar nesudžiūvęs. 

Šis t apymo būdas yra gan pa
vojingas: reikia turėti labai įgu
dusią akį ir ranką. T a m reikalin
gi ilgesni darbo metai: Petro dar
bo metai nesiekia nei tuzino. 

Taigi šitoje vietoje mes susi
kaup iame ir nuliūstame: " W e n 
das H a u s is fertig, muss man ster-
ben!.." I r l iūdime kaip tik dėl to, 
kad dai l in inkas Petras Kiaulėnas 

mirė. tebedarydamas pažangą, ką 
tik buvo priartėjęs pr ie visiško 
šitos technikos užva ldymo. Už
tenka tik pažiūrėti į jo paskuti
niąsias gėlių puokštes! Bet gailes
čio nepažįstanti leukemija jo ta 
lentingą darbą n u t r a u k ė . N e tik 
nutraukė, bet ir pal iko m u s prieš 
įvykusį faktą, kad j au aš tuoniol i 
ka metų , kai Pet ras nebedirba. . . 
O mi r ė jis ka ip tik t ada , kada 
dail ininkas jau visai subręsta ir 
pradeda rodyti savo geriausius 
kūrinius. Taigi, šitoje vietoje n e 
tekome ne tik labai mie lo žmo
gaus, bet ir t a l en t ingo da i l in in 
ko. Esame pastatyti prieš didelį 
nuostolį. 

Visas dailininko pa l ik imas ne 
siekia nei trijų šimtų drobių : apie 
šimtas jų pas žmones , apie du 
šimtu pas našlę ir dukrą. At ida
rytame muziejuje jodvi ekspona
vo daugiau ka ip penkiasdeš imt 
drobių. 

Muziejus a tdaras savaitgal iais , 
ir žmonės labai mie la i l auk iami 
atsilankant. Šį muzie jų j au gra
žiai pagerbė du didel io s to rumo 
žurnala i : Archi tectural Record, 
1973, Nr . 2 (ketur iuose pusla
piuose) ir Building M a n u a l , 
1973-74 (penkiuose pus lap iuose ) . 

Pagerbkime ir Vass ia Kiaulė-

Dailininko Petro Kiaulėno muziejaus, 4-6 Linden Lane, Farmingville, 
Long Island, N. Y. detalė. 

n i enę ir dukrą Laurą už visa tai , jos abi tebešneka lietuviškai, nors 
ką jos ab i ten yra padariusios! nei viena Lietuvoje niekada n e -
Atsilankiusieji dargi nustebs , kad gyveno... 

Petras Kiaulėnas Natiurmortas 

JAUNŲJŲ MENO PARODA CHICAGOJE 

Pereito savaitgalio, spalio 5 , 6, 
7 dienomis Jaunimo centre, C h i -
cagoje, buvo surengta Jaunųjų 
men in inkų paroda Rengėjai bei 
dalyviai : Akademinio skautų są
jūdžio Chicagos skyrius ASD ir 
Korp! Vytis . Dešimties akademi
k ų buvo išstatyti 66 darba i 

Pirmasis įspūdis. įžengus Jau
n imo cen t ro apatinėn salėn, tai 
veik v isų darbų ribojimasis ned i 
delio formato rėmais. Akį pa 
gauna i r tai, kad nesimato ypa
t ingesnio dinamiškumo spalvose 
i r kompozicijoj. Gal darbų dydis I 
ir teikia jiem savotišką subtilumą. 
o gal ta i diktavo menininko pa 
sirirsktoji technika. 

Jūratės Eidukaitės "mixed m e - ; 
d i a " dary tuos darbuos, pvz. "Avi
žų studija Nr. 3 " , randame labai 
stiprią kompoziciją, nors ir p r i 
slopintą vartojamos technikos. Į 
Kur k a s geriau suderinta kom-į 
pozicija su technika josios " N r . 
6 be p a v a d i n i m o " bei "Chicagos! 
p laka te" . Gražinos Maleckaitės, 
" M e l o n a s " maloniai pagauna 
žiūrovo akį savo Žaismingumu 
bei spalvų, kompozicijos ir tech

nikos pusiausvyra. įdomu grafi-

kinj efektą išgauna aliejuje Vi l i 
ja Eivaitė savo d a r b e "S iek imas" . 

Nemaža i parodoje y ra grafikos, 
metalo, medžio, bei l ino rėžinių. 
Plonos linijos išvystymas ir teks
tūros samprata m a t y t i D ianos 
Gelažiūtės-Kizlaitienės darbuose. 
Rima Krutulytė tebeieško linijos 
ir spalvos derinio i r pasiekia ge
rų rezultatų savo "Kompozici ja 
Nr . 7 " . Skirtingesni D a l ė s Pet re i -

kytės l iaudies motyvais grafikos 
darba i , no r s labiausiai savąjį ta
lentą ji pa rodo d a r b e "Susimąs
tęs s tudentas" . 

Gaus i ši paroda savo meniško-
mis nuo t r aukomis . G in ta ra s P la -
čas bei M i n d a u g a s Gr iauzdė ieš
ko kompozicinio derinio nuo 
t raukų kontras tuos . Paulių Vitkų 
domina d a u g i a u žmonių ekspre

s i jos , sukel tos jųjų apl inkos, kai 

Jaunųjų menininkų parodą atidaro Akademinio skautų sąjūdžio pirmi 
ninkaa fil. R. KoraonM 

tuo tarpu Vacys Garbonkus n e 
ieško kurio nors specifinio objek
to, o užfiksuoja tai, kas lab iau 
limpa prie širdies. 

Įdomios Dianos Gelažiūtės-
Kizlaitienės nuotraukos , kuriose 
neįžiūrimi paskiri objektai, o t ik 
jų detalių tekstūra. Gražina M a 
leckaitė, perdi rbdama p i rminę 
nuotrauką, pasiekia tobulų rezul
tatų, kaip matyt i jos "Alhamb-
ros fontane" . Išskirtinai k r in t a 
akin Rimos Krutuiytės be p a v a 
dinimo nuot rauka Nr . 40, k u r 
medinių monol i tų kompozicija 
paežerės smėlyje yra užfiksuota 
aukštos kokybės darbe. 

Aplamai , šioj parodoj vietomis 
buvo gal ima susiraukti, bet n e r e 
t a i ir pasidžiaugti. Linkėtina, k a d 
studontai-akademikai , giliau p a 
dirbėję ir a t radę savo stiprias bei 
silpnas puses, ateityje tikrai pe l -
nvtu " jaunųjų menininkų" v a r 
dą. A. R. 

U N I V E R S I T E T A S 
S E N I E S I E M S 

Tulūzoje, Prancūzijoje, a t i 
darytas universitetas seniesiems, 
jame 1,000 studentų. Universite
tas pavadintas T'niversite du 
Troisicme Age (Trečio amžiaus 
universitetas) Be kitų dalykų, ja-

; me dėstoma kaip geriau praleisti 
1 senatvę. 

Kertine parašte 
Atke l t a i š 1 psl. 

v imo, kaip gėrio, nebūtų be blo-
Į g i o ? 

X — Ir žmonės skaito, perka 
Į ka ip kurjozą, kažką naujo pama-
| tę, kunige... 

Y — W e r t h a m išveda, kad jis 
j nenorė tų susitikti parko tamsoje 

su užpuolėju, kur is matė ar skai
tė visokias rafinuotas smurto de
tales. Toks žmogus bus žiaures
nis . 

Z — Bet ka ip su smurtu, sek
su, klasta tokiose knygose kaip 
Grušo "Meilė, džiazas ir velnias", 
Kanovičiaus " U g n i s užanty", J. 
Kralikausko "Šviesa lange"? 

Kun. B — Visa tai tose, kny
gose parodyta, be t visa tai ir iš-

j versta ka ip nešvari rankovė, kad 
I maty tųs i blogis. 

Z — Bet parodyta! Ir tai reiš
kia, kad W e r t h a m klysta. Blogy-

j bes reikia parodyti. 

Kun . B — W e r t h a m yra susi-
: rūpinęs to parodymo nesaikingu

m u , blogio rafinacija. 

Z — O gal ka ip tik toj "rafi-
nac i jo j " ir yra meno analizės 
tikslas, gilesnė blogio studija, ku
nige? 

Kun. B — N e v i suomet 
Z — K a d a ? 

Kun. B. — Blogis nedominuo
ja žmogaus gyvenimo. Jis yra tik 
dal is t o gyvenimo. 

Z — Menas gilinasi ir yra ku
riamą iš tų atskirų dalių. 

Kun . B. — M e n a s neturėtų pa
miršt i visumos. 

Z — Bet l i teratūros veikalas, 
novelė , nėra enciklopedija. N o 
velė negal i aprėpti visumos dėl 
t r u m p u m o . Novelė aprašo tik tos 
v isumos vieną dalį. T a dalis, jei 
pas i renkama, ga l i būt i šimtu 
procentų blogis. 

Kun. B. — Tokiu atveju ra
šytojas neturi pamiršt i bent savo 
novelės blogio atsakingumo ir 
nepaleis t i šio blogio visuotinės 
reikšmės vairo iš savo rankų. Bet 
tiek gražių dalykų aprašymui yra 
da r virš blogio ir virš purvo, po
na i . Aš nespėti a listas. Čia netoli 
gyvena vienas kritikas, ten rasy-

1 tojas. Užeikite. Malonu, kad do-
| mi tės tokiais klausimais. Aš lipu 
j čia. Sudie, anoniminia i hierogli-
! fai. 

D u r i m s užsitrenkus, X — Z, 

N E U Ž M I R Š T A M A S PROF. 
J. Z U B K U S 

Chicagoje prieš 20 m. spalio 
26 d. mi rė prof. Juozas Zubkus, 
v ienas iš pirmaujančių lietuvių 
specialistų ausų, nosies ir gerklės 
ligų. M i r ė 1953 m. teturėdamas 
55 m . Buvo gimęs Radvilišky. 
Gimnazi ją ėjo Petrapily ir Rom-
nuose . medicina —Lietuvos uni 
versi tete, kur j au n u o 1925 m. 
buvo pakviestas dėstyti. 1933 me
tais pasiekė med. daktaro laipsnį 
1943-1944 buvo V y t D. universi
te to prorektorius. Vokietijoje bu
vo Pabal t i jo universiteto Pinrte-
berge med. Fak. prodekanas. 
N u o 1948 m. persikėlė gyventi 
į Chicagą. Eilė jo mediciniškų 
studijų buvo išspausdinta Lietu
vos ir užsienio mokslo žurnaluo
se. 

esi sumal tas ir panašus dabar į 
hieroglifą. 

Z — M a n novelė, su blogiu 
ar be jo, svarbu, kad būtų gera. 

A (visą laiką netaręs nei žo
džio) — Aš čia nedaug ką supra
tau , X. Apie ką iš esmės kalbėjo
te? 

X — Klausyk, A. Ar tu iš viso 
ar bent žinias laikraščiuose skai
tai? 

A — Nedaug. M a n neskaitvti J 

ir nesijaudinti yra laisvė. Kai ]ūs 
ginčijatės, m a n dingojas, kad 
tai yra smur tas . Jūs nusikalstate 
nauju "Kryžiaus karu" , gąsdin
dami ir nepal ikdami ramybėje 
kūrėjo, ap ip indami jį varžančiais 
argumentais . M a n atrodo, kad 
čia tik aš nepraradau dvasios ra
mybės, kolegos. 

X — Šitaip? O kokia kūrybine 
laisve naudojosi Jen Thompson , 
s tatydamas " T h e Loves of Jesus 
Chris t" Danijoj? Ar tai ne Die
vo duoto ta len to eikvojimas? 
(Ir kas šį tą pridės šitam pašne
kesiui?) 

P. Mln. 

DR. VL BLAŽYS 
^ L A U Č I Ų IR V I D A I . S L,k»C>.-

2801 We*U «W*rd Str**et 
Kampa* 63-čio» >.r C-fUirornla 

'• - m a d , in trad . . ketvirtad PU 
6 Iki 7:30 vai. v a k a r o 

Se&tad. nuo 2 tkl h:30 vai 
f-ečiad. lr penktad uždarytu 

Ofteo telef. 476-4042 
Rev.ld. tel. WAIbmok 5-3048 

DR. C. K, BOSELIS 
f S K S T Ų I R Š L A P I M O T A K Ų 

CHIRURGIJA 
TeL — 695-0533 

I O X VAIO.EY MCKDICAL CELNTEJ-
860 Summit Street 

Konto 58 — U i f m UUuois 

leL ofiso H E 4-5849, rez. 888-223? 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. pirm. ketv. 1 lkl 7 p o p i e t 

antrad. , p e n k t . 1-5, trec. Ir Sėst. ttt 
susitarus. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perem* 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

3709 West 51st Street 
TeL GR 6-2400 

pagal susitarimą: plrmad. ii 

0R. K. G. BALUKAS 

DR. FANG C. LU 
ik :>-<•;•* ir nioterv Ugo* 
Gtaekolog in£ Chirurgija 

6449 S o Pulaskl Road (Crawforc 
Medicai Building) TeL LU 5-6448 

1007 W 8 3 PL. Justice ŪL—599-0500 
pi-llnia l ipomu* pagal ^usitarims 
'oi nw»»t»iM«,T>t» nkamhint S74-801* 

Vai. 
ketv. 1-
tad. 10 

-4 tr 7—9; 
- 4 . Seetad. 

antrad. ir 
10—S vai. 

pen* 

Ofs. t«L 735-4477 Rez. PR 8-6960 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
8PECIAI,YBfi — VERVTJ IR 

EMOCINES LIGOS 
C R A W F O R D M EDI C AL B U I L D I N G 

6449 So. Pulaskl R o a d 
Valandos pagal sus i tar imą 

Rezid. TeL - GI 8-0873 

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
\ K C S K R I J A IR M O T E R Ų LIGOS 

G I X E K O L O G L \ £ C H I R U R G I J A 
3132 So Kedzie Ave., WA 5-2670 
'a landos pagal sus i tar imą 

atsi l iepia, Bkambinti: MI 
Jei n« 
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DR. A. B. GLEVESKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Straet 

Valandos pagal susitarimą 
Ofiso tel- P R 8 - 2 2 2 0 -

Varna — re iki . — P R o s p e e t 8-6081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Plrmad. , antrad. , ketvlrtad. ir penkt 
n n o 12 lkl 8 vai. ir nito 5 lkl 8 
vai. v a k , fiestad. nuo 1 lkl 4 vai. 

DR. REGINALD C1ENKUS 
TEL. — 788-3980 

GYDYTOJAS C H I R O P R A K T I K A S 
6230 W. Cerroak Rd., Benvyn, RL 
Plrmad. . Antrad., K>tv. ir Penktad. 
9 vai. ryto iki 12 vai. dieną ir nuo 
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Eroprgency te l . — 788 - 3981 

PB 8-3229 

DR. ANKA BALiUNftS 
2858 West 63rd Street 

ARTŲ, AUSŲ. NOSIES IP 
GERKLES LIGOS 

Valandos pagal susitarimą 

Ofa. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 8 

tkl 8 vai. Treč ia* lr sestad. uždaryta. 

DR. K. A. V. JUČAS 
Board Eligible 

American Board of Dermato logy 

SPECIALYBĖ ODOS U G O S 
IR CHIRURGIJA 

6324 North MUwaukee Avenue 
TeL 763-3310 549-5400 

Visi telefonai 852-1$81 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

1407 So. t9th Coort, Cicero 
• ai kasdien 10-12 lr 4-7 Tre<*lad 
*.\*ta<i tik aus: tarus 

DR. NINA KRAUCEl 
KRIAUČELIONAITE 

vKUSERIJA LR MOTERŲ LIGOS 
6132 So Kedzie Ave. 

!>1 WA 5-2670, neatsi l ieptu s k a m 
binti 471-0225 YalandCM pasai «nst-
'arlma 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 
KfTDUtlV IR V A n S Ų IAGV 

S P E O I A I J I S T C 
MKDICAI. BCTi^rN-o 

7150 South Western Avenue 
Talandoa: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
t T p o p i a t Treciad. lr Se&tad. nu-

10 v ryto lkl 1 v. popiet 
Ofteo tt-lef. R P 7-1168 
Re-rid. telef. — 2S»-291» 

>fteo HF. 4-1818. Rez. P R 6 -980 . 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEOlALYBft VTDAC8 LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71-o* Ir Campbel l Ave . k a m p u ) 

Plrmad., antrad. , ketvlrtad. Ir p e n k t 
nuo 8 vai . popiet lkl 7 v. vak. 8e*tad 
nuo 9 v. ry to lkl 11 vaL ryto — tik 
susitarus. 

DR, FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
3618 W 71st St. — TeL 737-514* 

Tikrina a k l a Pri ta iko akinius tr 
'oontact leone*". 

Vai. pajra: susitarimą. Uždaryta trsft. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR PROSTATC 

CHTRURGLIA 
2656 W, 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1 - 4 popiet 
lr ketvlrtad. nuo 5 - 7 vakare 

Ofiso teL 776-2880: rez. 448-554t 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
\dresaa : 4255 W 63rd Stree# 

Ofiso teL RKl ianoe 5-4410 
Reald. ORovehi l l 6-0617 

Valandos: pirm. lr ketv. nuo 12 vai 
Iki S vai. p.p. lr nuo 7 lkl g v. v a k 
antr. Ir p e n k t nuo 12 tkl 2 vai. p p 

ir vakara i s pagal susitarimą. 

DR. 

Tei ofiso ir boto OLvmnie 2-415f 
DR. P. KISIELIUS 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G Ą ^ 
1 4 4 3 S o . 5 0 t h A v e n u e . Cicero 

Kasdien i -S vai tr S-S vai. va* 
ISskyrus trečiadienius. 

$e*tadien!al» 12 lkl 4 vai. popiet 

TeL REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
vai . : plrmad., antrad.. ketvlrtad lr 
enk ta r] o u o 12-4 vai. p. p. 8-8 Vai. 

'a i vak *<•*»?* «» » *«l - n w Į -«.- . . . . . ( 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 tkl t 
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tr kitu laiku pagal susitarimą^. 
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Petras Kaulėnas 

Kai Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas ne už kalnų 

rūpinosi savo specialybėmis sek- j 
cijomis, kvietėsi sekcijų pirminin- Į 
kus. šie gi paskaitininkus. Moks
lo žmonės, nedalyvaują simpo
ziumo centrinėje organizacijoje, 
darė savo pasiūlymus, kurių, ga
lima sakyti, visi buvo priimti. To
kiu būdu prisidėjo dar ir naujos 
diskusinės grupės ir paskaitos. 
Bendriniais forumais rūpinausi 
aša ;. ?seprisimenu nei vieno atsi
sakiusio dalyvauti. Preliminari
nė programa buvo sudaryta jau 
birželio pradžioje. Šį kartą grei
tesni buvo socialinių mokslų at
stovai ir humanitarai. 

Galima taipgi paminėti, kad 
šį kartą turime ne trūkumą, bet 
problemą, kaip visus norinčius 
sutalpinti, nes temos, forumai, o 
taip pat ir patalpos yra ribotos. 
Atrodo, kad dabar teks kai ku
riuo laiku leisti paraleliai posė
džiauti keturias skirtingų temų 
sesijas. Trys paralelės sesijos bus 
kasdieninis reiškinys. Tai reiškia, 

| jog visuomenė turės pasirinkimą. 
Simpoziume pramatome dau

giau kaip šimtą paskaitininkų, se
sijų vadovų, diskutamų. Absoliu
ti dauguma, aišku, iš JAV, bet 
dalyvauja labai gražus ir ryškus 

peizažas J procentas kanadiskiu. Ateis lai
kas, sulauksime svečių gal ir iš 
tolimesnių šalių. Įdomumo dėliai 
galima priminti, kad pirmajame 
simpoziume dalyvavo šešiasde
šimt mokslinės programos vyk
dytojų. Taigi, antrasis — kaip ir 
turi būti — žada būti didesnis. 

— Kokie buvo pirmieji paska
tai ir šaknys surengti po kelerių 
metu ir antrąjį "Mokslo ir kūry
bos simpoziumą" išeivijoje? 

Pranas Visvydas 

VASAROS KRAITIS 

Tie žodžiai prikėlė kelionės džiaugsmą. 
Dangoraižiai nugrimzdo. Užmiršau, 
kad uoste krovėjai Kalifornijos auksą 
neša į laivą, pavadintą "Die Frau". 

Tie žodžiai, lyg EI Hamado smiltys, 
lyg karavanai su Aisčio karalaitėm, 
išėję ir niekur negalėję pritapti 
be gyvo tėviškės kraičio. 

Balti, balti kaip vyšnios viršūnė, 
balti kaip paukščiai, atlėkę iš rojaus, 
baltoj žydėjimo pradžioj balti galiūnai, 
kai sieloj sirpo šlaitų uogienojai. 

Pokalbis su simpoziumo programos pirmininku ir rengimo 
darbų koordinatorium prof. Vytautu Vardžiu 

Lietuviškoje išeivijoje jau buvo 
apsčiai metų, kuriuose visas dė-
mesvs ir pastangos būdavo ski-

— Tam tikras tęstinumas liko 
po pirmojo simpoziumo, įvyku
sio 1969 m. lapkričio mėn. Nors 
su pirmojo simpoziumo rengimo 
idėja buvau susirišęs auo pat tos 

simpoziume, tikimės, gims Lietu- Ii aktvviai dalyvauti lietuviškuo- j i d ė J o s g i m i r a o< konkrečiame pir-
vių Mokslo Talka, mokslinių- į se organizaciniuose darbuose, 1 
profesinių draugijų sandrauga j nors lietuviško vežimo nesikra-

Tie žodžiai neišteko pirklių palangėj. 
Neištekdami ir mes pasauly pabirom. 
Su vėjais Niliūno audringoj padangėj 
bėgom į tolimą laikmečio girią. 

NEVĖŽIO NENDRĖ 

Nežinau, ar šiandien dar mem? 
Mūsų meilė buvo prakilni 
vasaros kelionėj. 

Tu buvai linguojanti Nevėžio nendrė. 
Aš — į sietuvą atklydęs gandras 
tolimoj kelionėj. 

Troškau tik tave kaip pasaką minėti 
ir širdin lyg upe įsilieti 
vasaros kelionėj. 

Ant smėlio, lyg mažoj Saharoj, 
tarp riedančių, šiltų kristalų 
apvaldo kūną glostanti ramybė. 
Ir siela skrenda į saulėtą salą. 

Palauk, palauk, svajone! 
Bent iki vakaro ištverki. 
Dar pasėdėk ant gelsvo molo. 
0 naktį — vandenyne pasmerki. 

ILGESYS 

Iš tolo ilgesys, 
kaip laivo siluetas, 
pranyksta įlankoj, bet neišdyla, 
sąmonės erdvioj paletėj. 

Iš tolo saulė žadina 
pavasario laivyną 
ir veržiasi žuvėdrų klegesys. 

Iš tolo šastos kalno ledas, 
lyg tvaskanti istorijos galia, 
palaimina keleivio žvilgsnį 
ir atima jam žadą. 

Šlaitai, kanjonai, keteros 
ir šimtametės pušys 
iš tolo gilinąs į mūsų 
ilgesio bedugnę 
ir atiduoda laisvę žmogui, 
kad vėl keliautų išdidus 
į tolimus kraštus, 
kurių seniai nėra, 
kunų dabar nėra. 

riamos vienam kuriam išskirti- (ne nauja organizacija ar akade- ; tau. Buvo tačiau man tvirtinama, 
niam užmojui. Tai vis prisimin
tini Dainų švenčių, Tautinių šo
kių švenčių, Jaunimo kongresų ir 
kitokių specialių akcentų metai. 
Šie, 1973 metai, šalia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės kongreso 
pastangos, labiausiai bus atminti 
kaip mokslo ir kūrybos metai. O 

mija) tolesnei organizuotai moks-;jog mano dalyvavimas galėtų 
galėtų linei veiklai koordinuoti, savitar- gas, kad simpoziumas 

py informuotis, naujiems simpo-; įvykti šiais metais, 
ziumams ruošti. 

Lietuviškajai visuomenei jausi- I — Įdomu, Itaip pradėjote tą 
mes atidavę gerą įnašą, jeigu šio visą ratą sukti ir kokie pirmieji 
simpoziumo pačiu buvimu. jo ; patirti įspūdžiai? 
darbais ir pavyzdžiais sudominsi-

nedalyvavau. tad nežinau nei 
simpoziumo tęstinumui tada nu
statytų detalių. Rodos, jog inicia
tyva buvo palikta Amerikos Lie-^ 
tuvių inžinierių ir architektų są
jungai, kuri pajudino organiza- į 
cinį-techninį klausimą. Litu- į 
anistikos Institutas šiais metais į 
nutarė nešaukti atskiro suvažia- j 
vimo, bet ii suiungii su bendri-

šiandien aš esu vienatvės gnomas. 
Tu — prisiminimų knygos tomas 
tolimoj kelionėj. 

PAKRANTĖJ 

Gal būt, gerai, kaip taip išeina — 
kad iš vandens išnyra tolis. 
Bebalsė burė apkabina dainą. 
Sudūzgia kranto želės. 

RYTAS 

Šiandien toks lyriškas rytas. 
Medžių viršūnės nurimo. 
Panas tapnoja per petį — 
ragina lėkti kitur. 

Bet aš jau nenoriu keliauti. 
Žingsniai pavargo. Sustojo 
lėksmas krūtinėj. Man gera 
Šiandien sėdėti pavėnėj 
tarp oleandru ir rožių, 
su peteliškėm kalbėti, 
laukti ir laukti žmonių, 
kuriuos myliu. 

Dieve, ko reikia daugiau. 

tai vis sritvs, kurios mums . kaiplme mūsiškius tėvus labiau skirti — Branduolį asai jau radau,! niu simpoziumu. Prisidėjo ir; 

mažai tautai, labiausiai garan
tuoja išlikimą ir pasaulinio dė
mesio patraukimą. Kol kūrybine 
prasme būsime gyvi kaip lietu
viai, tol bus gyvos ir visų didžių 

dėmesio ir branginti mokslą, jo j 
galimybes, įnašą lietuviškojo ir vi-
so žmogiškojo gyvenimo page- j 
rinimui, jo savinei vertei, nepri
klausomai nuo oolitinių vėių ar '• 

nes minėtosios draugijos jau tu
rėjo savo skirtus programai or
ganizuoti atstovus ir jau buvo 
Chicagoje organizacinio-finansi-
nio komiteto pirmininkas su sa
vo branduoliu. Man teko jų darių mūsų siekimu viltvs. Ir bent : ideologinių varžtų ar cenzurinių 

jau šiemet okupantas, atrodo, dar, žirklių. Lietuvoje mokslas-sociali- į Koord.nuoti ir sinchronizuoti 
per anksti apie lietuviškąrą išei- j nis-humanitarinis ir griežtasis ' T a m 

viją kalba kaip apie nudžiūvusią i bei technologinis — pajungtas 
šaką, kai dar neseniai pasibaigė 
giliai mokslinę dirvą purenęs de
vintasis Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimas Bosto
ne, o dabar su pakiliu entuziaz
mu ir profesiniu r imtumu jau įsi
bėgėjus antrojo Mokslo h kūry
bos simpoziumo, įvykstančio j sau ir parodyti Lietuvos 
Chicagoje lapkričio 21-25 d., pa
ruoša. Darbymečio įkarštyje čia 
užkalbiname prof. Vytautą Var-
dį, pagrindinį šio didžiojo darbo 
rikiuotoją. 

Maskvoje valdančios grupės tiks
lams; jis pavergtas politinei pro
pagandai, valdančiosios partijos 
didžiagalybiniams šovinistiniams 
tikslams, ne paprastų žmonių ge
rovei, ne jų teisių apsaugai. Sim
poziume turime progą priminti 

žmo-

mo rengimo komitetą, suside
danti iš dr. Stepo Mato — tech
nologinių ir architektūros moks
lų programos dalies pirmininko, 
Hr. R. Šilbajorio — lituanistinės 
ir socialinių mokslų dalies vedė
jo, dr. J. Valaičio — medicinos 
mokslu dalies vedėjo, dr. E. Len
kausko — nario specialiem rei-

Amerikos Lietuvių gydytojų są- į 
junga. Simpoziumo rengimas bu- . 
vo taipgi dabar kadenciją bai- i 
giančios Lietuvį; Bendruomenės j 
JAV krašto valdybos rūpesčiu, iri 
toji valdyba ėmėsi ne tik visus, 
suinteresuotuosius jungti. bet 

iniciatyvos reikalą ir pastūmėti,! 
o taip pat prižadėjo finansinę: 
globą. Žodžiu, antrasis simpoziu-i 
mas — tikra prasme kolektyvinis1 

iniciatyvos vaisius. Toks keiekty-1 

vinis susidomėjimas parodo, kad 
simpoziumo idėja yra tikra, ne; 
dirbtinė, kad jaučiamas tikras! 
reikalas suvažiuoti, kad tai ne 
šiaip sau organizacinio ritualo 
reikalas. Tai šviesus spindulys iš

eivijos gyvenime. ! kurios proga išeivija turėtų ture-
- Ar "Mokslo ir kūrybos sim-! * g r a c i j o s permąstyti išeitąjį 

„ , . i i - kelią, pagalvoti apie ateiti, pasei-
pozmmo dienose labiau vyraus; , . . , r ^ ^ , . .c . 

., ,. . , keti kas padaryta, Įvertinti vi humanitarinių ar tiksliųjų moks-
lų temos? Kas ir kokį balansą čia 
lemia? 

įsa 

i kalam, ir inž. J. Jurkūno — or-nems kitokią mokslo sampratos \ . . . r. : . , 
u . j ganr/acines-rinansines komisuos 

alternatyvą- . . . , „. , -, r t 
; pirmininko. Siu kolegų ciektyvu-

Simpoziumas taip pat turėtų m a s b u w t f>ks kad j a u Hirželio 
lietuviškajai išeivijai priminti, ! p r a d ž i o j o t u rėjome preliminari-

— Kokie Uojo 
tikslai? 

kad mūsų jaunimo daug sustoja n c WOKrama Sl l d a u g i a u kaip še-
j vidurkely mokslo siekime, kad š i a s d d U m t pasižadėjusiu progra-

simpozium >. ;žūt hut j a u m m u į reikia suteikti | m o s ^ ^ _ pa skaitininku. 
aukščiausias mokslines bei profe- T a j b u v o padaryta ^ trumpes-

— Šj rudeni įvykstantysis yra 
antrasis simpoziumas. Po šauniai 
suorganizuoto pirmojo (progra
mą tada tvarkė kaliforniškiai dr. 
A. Avižienis ir dr. A. Kliorė, or
ganizacinius reikalus Chicagoje 
tvarkė inž. B. Nainio komitetas) 
jau praėjo ketveri metai. Buvo 
pajustas reikalas sudaryti naują 
progą lietuvių mokslo žmonių su
siėjimui ir susipažinimui, įvairių 
mokslu atstovų suartėjimui, nau
jų mokslinių radiniu ir tendenci
jų pristatymui lietuviškajai visuo
menei, ryšio su tąja visuomene 
atnaujinimui, išeivijos mokslo 
atstovų suartėjimui, naujų moks
linių radinių ir tendencijų pri
statymui lietuviškajai visuome
nei, ryšio su tąja visuomene at
naujinimui, išeivijos mokslo 
žmonių vaidmens lietuviškoje 
bendruomenėje disku>ijai. Siame 

sines kvalifikacijas, kad nereikia 
susitaikyti su laikinėm kai kurių 
jaunų žmonių madom neiti į 
mokslą ar pasiduoti šeimos reika
luose suglebimui, girdi, nėra pi
nigų mokslui, kas tik labai iš
skirtinuose atvejuose tėra tiesa. 
Simpoziumas gal primins taip 
pat, kad reikia organizuoti moks
lus einančiųjų paramą, ypač sri-

nį kaip trys mėnesiai laiką. Or
ganizacinė dalis Chicagoje pradė
jo judėti vasaros metu, tačiau su 
platesne akcija buvo laukta, kol 
Chicagos visuomenė atliks savo 
kitus vasariškus įsipareigojimus ir 
kol praeis kiti didesni lietuviški 
įvykiai, ypač Pasaulio lietuvių 
seimas Washingtone, kad būtų, 
taip sakant, galima reikalus vyk 

tyse, kurios lietuviškajai bend-i d y t i v i e a a ^ k i t o < v i e n i kitiems 
ruomenei labiau praverčia. netrukdant Dėl Šių dalykų teko 

i pakeliauti į Chicagą, rašvti laiš-
— Kas ir kaip Jus prikalbėjo Į k u s s ė d ( k i p r i e teiefono. 

ir galutinai angažavo atsistoti vi- | 
so šio milžiniško paruošos darbo — Kaip huto sukomplektuota 
priekyje ir paimti vadžias į ran
kas? 

visu simpoziumo sekcijų ir jų va
dovų gausa ir kaip žmonės įsi-

T . , j junge į darbą0 Ar risi uzkatbin 
— Lietuviu bendruomenes i ' . .r ... . , . . _ T . , , , , i , , . , , , , . i tieji atsiliepė palankiai? Jei ne, JAV Krašto valdvba. Joje simpo- i 

ziumo reikalais rūpinosi vice- kuo motyvavo savo atsiribojimą? 

tai is šimtmetines perspektyvos. 
Šiųmetinio simpoziumo bendri
niuose forumuose bus stengiama-

— Dešimt individualių moks-! si panagrinėti išeivijos mokslini 
linių sesijų skirtos literatūrai, is- | įnašą į lietuviškąjį bei amerikie-
torijai ir kitiems humanitari- ; tiškąjį gyvenimą, o taip pat su-
niams, socialiniams, filosofi- ! teikti pragos mokslo žmonių 
niams reikalams, o vienuolika se- \ vaidmens lietuviškoje išeivijoje ir 
sijų svarstys technologijos, medi- ryšio su lietuviškąja bendruorne-
cinos ir pan. problemas. Taigi, i ne diskusijai. 
pasidalinimas labai lygus. Bend-j Taigi, bendrąja tema bus 
rinius "forumus imant dėmesin, Į "šimtmetis lietuviškos išeivijos 
galima sakyti, jog mažytę persva- j organizuotam gyvenimui Ameri-
rą turės istorinės ir aplamai so- j k o j e " . Tąja mintimi tikimės tik 
dalinės ir humanitarinės te - ; pradėti išeivijos šimtmeti nagri-
mos. Balansą buvo stengiamasi! n ė t i , o ne tą nagrinėjimą išsem-
išlaikyti, ir tikiuosi, kad finansi- į xi. 
niai bei kitokie trūkumai nesu 
laikys dabar jau mokslinius pra
nešimus mosiančiųjų simpoziu-
man atvykti. Šiaip jau nebūtu 
nieko nuostabaus, jei griežtieji ir 
technologiniai mokslai vyrautų. 

— Kokios simpoziumo sekei' 
jos šiuo metu jau yra visai tik
ras dalykas ir kurios dar su klaus
tuku? 

— Tikros yra tokios (kiek iš 
nes išeivijos specialistu ir akade- v l s o š i a R l a_ l k a i s M 1 &a l i hūtl tlk' 
mfkų didžioji, gerokai didesnė,! r a > : literatūros sekcija, visuome-
dalis priklauso tai mokslu kate- > m m i * mokslų, filosofijos, pedago-
gorijai. Cia būtu kalti ne rengė- &kos> kraštotyros, menotyros. 
jai, bet lietuviai tėvai ir pats jau- ; kalbotyros, istorijos, psichoiogi-
nimas, savo laiku pasirinkę[ Jos- teologijos, medicinos (trys), 
"praktiškuosius" mokslus vieton : chemijos, kompiuterių mokslo, 
"nepraktiškųjų" socialiniu. Rei- j f u d k o s i r matematikos, medžia-
kėtų tuo atveju kritikuoti ne or-i * i r enet^lios technologijos, bio-
ganizatorius, bet visų pirma tėvus į 1 °g i i o s ' ekologijos ir jūros moks-
ir mamas. i Nt lietuviškosios architektūros, 

. . . . . j statybos ir architektūros. Mediči-
- Ar yra pramatyta vr koha nQs i č i a u s į a i b u s k e t u r i o s , ^ 

bendroji atidarymo ar uždarymo t f y s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tema visai simpoziumų publikai? 

— Ateinančiais metais sueina 
šimtmetis nuo pirmos lietuvių 

logijos. 

Šalia tų, bus eilė bendrų foru-
, mu-posėdžių, ne tik atidaroma-rankomis bažnyčios pastatvmo! . . . , . , 

I A V «~«. *^r • u ~ ' t-* i SIS l r uždaromasis, bet vieno va-

. , , - R kur suvažiuoja paskaitininkai? pirm. kultūros reikalams A. Vas- Į 
keh- iŠ Oklahornos rrisiii per u>- į — Atskirų sričių pirmininkai 

Prof. Vytautas Vardys, šiemfl 
programos pirmininkas jr rengimo 

uiio Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
darbų koeramatoriua. 

Nuotr. L. Kanto 

JAV, nors toji ir buvo užregist
ruota lenkti vardu. 1875 metais 
New Yorke įsikūrė grynai lietu
viška Šv. Kazimiero draugija. Be
ne 1879 metais pasirodė pirmas 
lietuviškas laikraštis. Taigi, turi
me \su šimtą metu organizuotos 
lietuviškos kurrūrinės, sočiaIrnės, 
religinės veikli*.. Tai sukaktis. 

karo bendra diskusija (simpoziu
mas) išeivijos mokslo žmogaus 
ryšio su lietuviškąja bendruome-

Į ne (mažąja "b ) klausimu, o 
taip pat dveji bendri pietūs, ku
rių metu turėsime kalbėtojus. 
Prie tųjų dar reikia pridėti Litu-

(Nukalta J 4 puąl,), 

Mt k M M M M •~»~~*~~*++*~* * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * < « * a a * i V U ^ A mJm * m - -ir- fc • • 
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Kun. dr. Antanas Paskųs 
Biografiniai bruožai šitokioms pareigoms ji nei patir- reikš meistriškai ir žodžiu ir raš-

ties nei pasiruošimo neturėjo. 
Tad nelengva buvo nei vadovy
bei, nei auklėtiniams. Dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų kasmet nemaža 
dalis seminaristų sukrisdavo nuo 
fizinio išsisėmimo. 

Antanas Paškus (anksčiau va-
dinęsis Paškevičium) gimė 1922 
sausio 14. Branislaviškių kaime, 
Kurklių valsčiuj. Ten baigė pra
džios mokyklą ir įstojo į Ukmer
gės gimnaziją. 1942 m. pavasarį 
baigė gimnaziją, o rudenį įstojo 
į Kauno kunigų seminariją.. 

Daug jaunų vyrų tada stojo į 
Seminariją. Seminarijos vadovy
bei buvo nelengva atskirti, kurie j jis ir šitose sąlygose 
jaunuoliai suvažiavo kunigystės skundėsi dėl esamų 

Biaurusis Ančiukas 

Su kitais vargo ir Antanas Paš

tu. Kun. A. Paškus nebuvo lin
kęs nei privačiai, nei viešai nieko 
kritikuoti. Atidžiai klausydavosi 
kitų nuomonių, o savosios kitiems 
nepiršo. Visada labai kritiškas bu
vo sau. bet ne kitiems. 

Laurai 

Žinodamas vadovybės nusitei-

' % » * • 

^ ^ 

i C r v*-

kus. Skirtumas buvo tik toks, kadĮkimą savo atžvilgiu, Romoj ilgai 
mažiau į nepasiliko. 1949 m. išvyko į Vo-

sunkumų, | kietiją ir Įstojo į Muencheno uni-
nieko nekaltino. Kažkodėl Kole
gijos vadovybei jis pradėjo atro
dyti įtartinas. Gal buvo suabeio-

versitetą. Studijavo psichologiją ir 
filosofiją. Parašė mokslini darbą 
apie Milano (garsiojo A. Gemel-
li) psichologiją "Die anthropo-
logische Wende in der Mailaen-
der Schuie" ir gavo daktaro 

idealų vedini, o kurie vien dėl to, 
kad išvengtų vokiečių pinklių, ku
rie tada gražumu viliojo ir prie- j 
varta gaudė jaunus vyrus, jei ne į ta jo pajėgumu tęsti studijas, ar 
į Rytų frontą, tai darbams į vo- j tikimu kunigystės pareigoms. O 
kietiją. Seminarijos vadovybei į gal vien dėl to, kad jis atrodė 
greičiausiai nebuvo labai aišku, į neįteipąs į iš anksto nustatyto | laipsnį 1952 m. Po to porą me-
kokiais sumetimais šis kresnas, vi- į "normalaus" klieriko šablono re-j tų kapelionavo Vasario 16 gim-
dutinio ūgio, apskrito veido, tam-į mus. Kokios iš tikrųjų buvo va-jnazijoj, paskui dirbo lietuvių Sie
stų, garbanotų plaukų jaunuolis j dovybės racijos ir kuo pagrįstos j lovados centre, Muenchene. 1957 
atvyko į seminariją. O jei kas, iš! abejonės, tai viešai nebuvo skel- m. atvyko į JAV. Xorwieh vys-
šalies stebėdamas, būtų bandęs biama. Tik kai Antano kurso ' 
tai įspėti, nebūtų lengvai sura 
uęs atsakymą. Antanas savo nuo
monių bet kam nemėtė, juo la
biau savo vidinių išgyvenimų, 
nusiteikimų ar ateities planų vie
šai neskelbė. 

Mokslo dalykuose Antanas ėjo 
su pirmaisiais. Seminarijos tai
syklių vykdyme neprasikišo nei į 
vieną, nei į kitą pusę. Tvarkingas, 
stropus studentas. Nebuvo nei 
užsidaręs, nei vienišas. Su kitais 
mielai bendravo, bet artimus bi
čiulius labai atsargiai rinkosi ir 
tik tokiem atsiverdavo. Šiaip gru
pinėj veikloj ar sporte mielai da
lyvaudavo, o spontaniškose imty 

draugai buvo ruošiami lemia
mam žingsniui i kunigystę — 
subdijakonatui, jis buvo išskirtas, 
jam nebuvo leista šio šventimų 
laipsnio priimti. Tiesa, jis nebu- j chologijos studijas Golumbia 
vo išmestas iš Kolegijos. Bet iš 
tikrųjų nebuvo už ką ir išmesti. 
Niekuo nebuvo nusikaltęs, nieko 
blogo nebuvo padaręs. Jo kaltė, 

kupiją. Connecticut. Pavikaravęs 
trejus metus, išvyko profesoriauti 
Į Gannon kolegiją, Erie, Pennsyl-
van-ia. Po trejų metų, 1914, išva
žiavo į Ne\v Yorką ir gilino psi-

ir 
Fordham universitetuose. Gauda
mas klinikinės psichologijos 
magistro laipsnį. Tuo pat rnetu 
pradėjo dėstyti psichologiją šv. 

Kun. dr. Antanas Pasklis, kuriam šiemet suėjo 25 metai kunigystės 

eigos siekių ir tikslų. Jo negąsdi-lšv. Dvasios veikimo dar reikalin-
atrodo, buvo tame, kad jis buvo; Jono universitete. T e n dirbo iki į n a n e i Bažnyčios reforma, nei 
truputį kitoks negu kiti. Ir dėl to 
"biaurusis ančiukas" turėjo būti 
išskirtas iš "gražiųjų". lik vė
liau, kitų žmonių intervencijos 
įtakoj, šis vadovybės sprendimas 
buvo atšauktas, ir Antanas Pas
kųs, nors ir pavėluotai, nors ir 

gas intelektualinis 

nėse greit pasirodė kaip kietas rie- i ne kartu su savo kurso draugais, 
šutas, su kuriuo patys didieji ne- buvo įšventintas kunigu. Tai įvy 
drįsdavo susikibti be pavojaus 
pralaimėti. 

/ platų pasaulį 

1944 m. rudenį A. Paškus su 
nemažu Kauno ir kitų seminari
jų auklėtinių būriu atsidūrė Vo
kietijoj. Eichstaetto seminarijoj, 
kartu su kitais badaudamas, tęsė 
studijas, o 1945 m. rudenį buvo 
pasiųstas tolimesnėms studijoms 
i Romą. 

Nelengvos tada buvo dienos ir 
Romoj. Pirmaisiais metais nebu
vo net savos pastogės. O suvažia
vo apie dvidešimt klierikų ir pa
našus skaičius kunigų. Visus rei
kėjo apgyvendinti ir pamaitinti. 
Kunigai buvo šiek tiek pajėgesni 
finansiškai. O seminaristams ne 
tik mokslinio ir dvasinio ugdy
mo sąlygas sudaryti, bet taip pat 
ir kitus elementariausius gyveni
mo reikmenis parūpinti buvo Ko
legijos vadovybės atsakomybė. O 

ko 1948 m. kovo 27 d. Romoj 

Primicijos 

Šv. Kazimiero kolegijoj primi
cijų diena būdavo ta proga, kai 
po pirmųjų Mišių pietų metu jau
nasis levitas tardavo savo pirmą 
viešą žodį, kurį ne tik draugai, 
bet ir vyresnieji išklausydavo. 
Paprastai būdavo padėkos žodis. 
Dėkojo ir naujas kunigėlis Anta
nas. Prisiminė visus, kurie buvo 
jam padėję kelyje pasiekti užsi
brėžto tikslo. Dėkojo taip pat ir 
Kolegijos vadovybei, kurios atsa
komybė buvusi labai didelė ir ne
lengva. Auklėtiniams ji turėjusi 
ne tik kunigystės idealo grožį 
pristatyti, bet taip pat ir batams 
raištelius parūpinti. Klausytojai 
pasižiūrėjo į kalbėtoją, vieni į ki
tus. Kai kam gal net atrodė, kad 
tai kritika. O iš tikrųjų buvo tik 
truputį sukoncentruotas realybės 
pavaizdavimas, kuris vėliau pasi-

1969 m. Tada kviečiamas vėl 
grįžo į Gannon kolegiją, kur ir 
dabar dirba. 

Iš ančiuko išauga gulbiukas 

Jei būtų apsiribojęs tik dėsty
mu mokykloj, kaip daugelis kitų, 
greičiausiai būtų likęs mažai ži
nomas lietuvių visuomenei. Bet 
jis šalia savo tiesioginio darbo, 
surado laiko, noro ir energijos pa
sidalinti savo mintimis ir su sa
vaisiais. Nuo 1968 m. pradeda 
įdomiai ir patraukliai reikštis lie
tuvių spaudoj. Pradžioj daug ką 
nustebina naujas vardas, o kar
tais ir naujos, originalios mintys. 
Dabar jau jo vardas pažįs
tamas, ir bet kokiu svarbesniu 
klausimu yra laukiama jo nuo
monės. O minčių ir idėjų, atro
do, jam netrūksta. Tiesa, jis nei
na, kaip kai kurie mūsiškiai, į 
svetimus, jiems mažai pažjstamus 
laukus, kuriuose jie lengvai pa
siklysta. Jis rašo apie tai, ką žino. 
Tačiau filosofijos — psichologi
jos rėmuose jis paliečia ir socia
linius, ir tautinius, ir religinius 
dabarties ir ateities klausimus. 
Jis į juos žvelgia giliau ir nūdie
nėj maišaty ieško tikrosios pras
mės — dabarties apraiškas iššau-

pasi ruošimas 
mokslo pažanga, nei jaunosios j ir egzistencinis tikėjimo liudiji-
kartos nerimas. Bažnyčioje jis ma- ! mas". Iš kitos pusės, "nors išsi-
to atsinaujinimo šviesą, o ne 
griuvimo tragiką. Teilhard'o mis
tinėj evoliucijoj mato ne nutoli
mą nuo Dievo ar jo paneigimą, 
bet artėjimą prie aukščiausios ir 
galutinės Omegos. Jaunimo 
f-iukšmavime — tą kiekvienam 
žmogui bendrą nerimą, kurį šv. 
Augustinas aptarė kaip žmogaus 
nenumaldomą ilgesį savo pilnu
tinio išsiskleidimo aukščiausios 
Laimės Šaltirfy. 

Nenorėdami per daug išsiplės
ti, nesileisime nei į citatas, nei į 
platesnį jo minčių nagrinėjimą. 
Tikime, kad šia proga tai pada
lys tų sričių specialistai. 

Kadangi kunigystės sukaktis 
buvo šių eilučių priežastim, tad 
jas norėtume užbaigti žvilgsniu 
Į dr. Paškų kaip kunigą. Kas ii ar
čiau pažįsta, be abejo, pastebėjo, 
kad visame jo darbe — ir pasto
racijoj, ir mokyme, ir rašyme — 
aiškiausiai matyti ir labiausiai iš
kyla kunigiškumas. Jam kunigas 
"turi būti ne tik sakramentų tei
kėju, bet ir mokytoju... ir Dievo 
žodžio aiškintoju. Tikėjimo skel
bimas yra kilni, šventimais duo
ta ir ant jo pečių užkrauta pa-

mokslinimas, pasiruošimas, iškal
ba yra svarbios Dievo žodžio 
skleidėjo savybės, tačiau nepaly
ginamai svarbesnė yra jo ištiki-

Bažnyčia, nerimas ir 
klaidingi pranašai 
PREL. L. TULABA 

Neturėjau ir neturiu jokio no- j žemišką buvimą, ir taip kritikuo-
ro leistis į polemiką. Vis dėlto; ja ir priekaištauja, kaltindamas 
kun. A. Rubikas jos ieško. Todėl; net monofizitizmu. Bet tai yra 
esu verčiamas padaryti keletą pa- j donkichotiška kritika, kova su 
stabų dėl jo poleminio straipsnio, j vėjo malūnais. Bažnyčia savo es-
titpusio "Draugo" kultūriniame į me yra šventa ir dieviška. Ji juk 
priede Nr. 135, 141, 147/73. j yra .pašaukta pašvęsti ir vesti prie 

1. Nežinau, ar kun. A. Rubikas j Dievo ir prie išganymo žemės 
j neįsiskaitė į mano pareikštas j žmogų. Kaip ji galėtų atlikti šią 
mintis apie Bažnyčią, ar ieško j savo misiją, jei nebūtų šventa ir 
tik poleminio efekto, prikišdamas j dieviška? Vis dėlto Bažnyčia, nors 
man tai, ko aš nesakiau, ir kri- į ir nėra iš žemės, bet yra žemėje; 

i ūkuodamas ne mano, bet savo Į nors ir yra šventa, bet yra pašauk-
j suformuluotus ir man priskiria- j ta talpinti savyje ir tuos, kurie 
f mus teigimus. Nežinau, kodėl Į nėra šventi, bet kurie yra pašauk-
Į kun. A. Rubikas nekreipia dėme- ti būti šventais ir nesuteptais (Ef 
Įsio į mano daromą skirtumą tarp j 1, 4 ) . Bažnyčia taigi turi dvejo-
į Bažnyčios savo esmėje ir jos bu-j pa veidą: dangišką ir žemišką, 
l vimo bei reiškimosi žemiškame j dievišką ir žmogišką. Būtų per il-
j gyvenime. Ten, kur aš kalbu apie j ga plačiau dėstyti čia mintis apie 
j Bažnyčios esmę, jis supranta ir J Bažnyčią, leidžiantis į tuščią <po-
į aiškina, lyg aš kalbėčiau apie josi lemiką su kun. A. Rubiku, kai jis 

tenori matyti tik žmogišką Baž
nyčios veidą. 

2. Kun. A. Rubikas prikiša, 
man, kad aš neva pavartojęs as
menišką argumentą įprieš jį, kai, 
pasisakydamas dėl tariamo neri
mo Bažnyčioje, pastebėjau, jog, 
kas išgyvena nerimą savyje, tas 
jį mato ir jo ieško visur, net ir 
Bažnyčioje. Sį priekaištą atmetu. 
Ne kun. A. Rubiką anuo teigi
mu aš turėjau mintyje. Nema
nau, kad kun. Augustinas, nors 
ir gabus, bet pakankamai kuk
lus, galėtų laikyti save tiek svar
biu, kad reikėtų jam skirti išti
sus straipsnius. O iš savo pusės, 

(Nukelta j 5 pusi.) 

I skelbimas bus pilnas ir veiksmin
gas liudijimas tik tada, kai skel
bėjas, kitus ragindamas į išgany
mą, bus ir pats jį padaręs veiks
mingą savam gyvenime". (A. 
Paškus, Praeities stagnacija — 
dabarties krizė, 1972 Aidai 224 
p.). 

Toks kunigas yra jis pats. Tai 
spindi iš jo raštų, iš jo pamokslų 
ir paskaitų, tai matyti jo gyve
nime. Užbaigdami norėtume kun. 

mybė Tam, kurį jis skelbia. Net ir j Antanui palinkėti ir toliau augti 
gilus apreikštojo Žodžio suprati- |šj a linkme — pačiam degti Jo 
mas ateina ne iš žmogiškos ėru-! ugnimi ir tą šviesą skleisti kitiems 
diciios, bet iŠ tikėjimo ir meilės Į gyvenimu, žodžiu ir ypač raštu. 
dorybių... Nūdien Evangelijos' P. G. 

kusių priežasčių ir šių apraiškų reiga. Jai deramai išpildyti šalia 

Kai mokslo ir kūrybos simpoziumas 
ne už kalnų 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

anistikos instituto ir architektų 
bei inžinierių draugijos atskirus 
pilnačių posėdžius ir ta ip pat at
skirą diskusiją tolimesnės moksli
nės veiklos organizavimo klausi
mu. 

Pati netikriausioji sesija — 
baigiamasis posėdis. Toks, be 
abejonės, įvyks, bet šio rašymo 
metu dar tebėra atviras klausi
mas ar pavyks ten panagrinėti 
išeivijos Šiaurės Amerikoje įnašą 
į lietuviškąjį ir tarptautinį moks
lą per pastaruosius šimtą metų. 

— Ar ijra numatyta bent dau
gumą skaitytų paskaitų vėliau 
išleisti ir atskiru leidiniu, ar hus 
pasitenkinta tik periodinės spau
dos aprašais? 

— Paskaitų išleisti nėra nu
matoma, nors Lituanistikos ins
titutas, atrodo, dar nėra atsisakęs 
minties išleisti lituanistinių dar
bų tomą, L y. darbų, kurie bus 
skaityti Chicagoje. Žinoma, su
važiavimų darbų leidimas yra 
gražus dalykas, jeigu tam turima 
pinigų. Jeigu pinigų nėra arba jei
gu darbams Htcati reikalingus 

reikia 
nuo 

keletą tūkstančių dolerių 
susiskolinti ar nutraukti 
biudžeto, kuris simpoziumą išvis 
tepadaro galimu, apie darbų lei
dimą reikia pagalvoti dukart. 

daug informacijų apie simpoziu- žmones JAV ir Kanadoje. Per 
mo dalyvius. Jį bus galima paro- | trumpą laiką mes šioje srity pa-
dyti ir nelietuviams kaip lietuviu siekėme labai nedaug, 
mokslo žmonių vizitinę kortelę 
Šiaurės Amerikoje (JAV ir Kana
doje). Tokio turinio programai 
išleisti jau turimas ir mecenatas, 
kuris bus paskelbtas savo laiku. 

juoba, kad mūsų žurnalai bei 
kultūriniai leidiniai ir periodika 
labai dažnai neturi mokslinės li
teratūros. Taigi, žurnalai neturi 
ko spausdinti, o mes leidžiame 
suvažiavimų darbų knygas. Asai 
pritariu jų leidimui, jei turima 
specialių tam tikslui pinigų. II 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
pinigų neturi, todėl darbų neleis. 

Mes tačiau išleisime du labai 
reikalingus ir naudingus leidi
nius, kurių neturėjo Pirmasis 
simpoziumas. Vienas iš jų bus 
paskaitų santraukų (abstraktų) 
leidinys, paruoštas iš anksto. Jį 
bus galima įsigyti simpoziumo 
metu Chicagoje. Jis padės orien
tuotis programoje, o taipgi išliks 
simpoziumo mokslinės dalies do
kumentu. Antrasis leidinys bus 
mokslo dalyvių biografiniais ir 
bibliografiniais duomenimis pa
pildyta programa, kurią taipgi 
galima bus pasilaikyti kaip sim
poziumo dokumentą. Jisai teiks į 

— Ligšiolinėje įvykio paruo
šoje kas Jus labiausiai džiugina 
ir kas kelia rūpestį? 

— Džiugina greitas ir gyvas 
organizavimasis. Rūpesčio kelia 
tai, kad tokius palyginti didelius 
dalykus darome gana greitomis. 
Šis simpoziumas savo visoje pil
numoje, t. y. jo mokslinė dalis, 
prof. Jakubėno sukaktuvinis kū
rinių koncertas su choru ir orkest
ru, leidiniai ir t. t., suorganizuo
ta per septynis mėnesius. Pirma
sis programinis bei organizacinis 
posėdis įvyko bene balandžio 8 
d. ar panašiai. Toks greitas dar
bas neleidžia sistemingo plana
vimo bei sąmoningai parinktų 
temų išvystymo. Todėl, pavyz
džiui, šiuo metu dar per ankstį 
sakyti ar išeivijos mokslo Įnašui 
nagrinėti skirtoji dalis pasiseks, t. 
y. ar bus pilnai išpildyta. 

Yra taip pat atėjęs laikas, aukš
čiausias laikas, susirasti anksty

vesniųjų kartų lietuvių mokslosjpažinimo v.ente. 

— Ko labiausiai pageidautu
mėte iš mūsų periodinės spau
dos ir iš visos lietuviškosios vi
suomenės "Mokslo ir .. kūrybos 
simpoziume" paruošos .. mėne
siuos bei savaitėse ir pačiose sim
poziumo dienose? 

— Spaudai dėkosime už infor
maciją, už pastangas konkrečiai 
pažymėti mokslo žmonių darbus. 
Visuomenei dėkosime už lanky
mąsi i simpoziumo darbus ir pa
rengimus, pradedant susipažini
mo pobūviu Tautiniuose Na
muos* trečiadienio vakare. Sim
poziumo posėdžiai vyks Jaunimo 
centre Chicagoje, nuo ketvirta
dienio iki sekmadienio. Penkta- Į 
dienio vakare vyks prof. Jakubė-į 
no kūrinių koncertas, rengiamas 
specialiai šia proga, gi šeštadie
nio vakare — tradicinis banke
tas su netradicine programa. Sek
madieni įvyks specialiai simpo
ziumui skirtos pamaldos. Tiki
mės, kad ne tik čikagiškiai, bet ir 
jų artimesni ir tolimesni kaimy
nai suvažiuos į šią retai atetnan-
ia. bot laba: išpopuliarėjusią su-

kbr. 
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(Atkelta iš 4 pusi.) 

aš jį, savo buvusį mokinį, gerai 
pažįstu ir žinau, kad visos tos idė
jos, kurias jis skelbia apie Bažny
čią, nėra jo paties kūryba, bet 
veikiau kitų įkvėpta ir jo be gi
lesnės kritikos pasisavinta. 

Savo straipsniuose turėjau min
tyje kitus nerimautojus, kurie 
nerimo ir Vatikano II Susirinki
mo metu; kurie nerimsta ir po 
Susirinkimo, keldami nepasiten
kinimą ir skleisdami klaidingą 
mokslą. Šie nerimautojai yra tie 
patys, kuriuos vadinu klaidingais 
pranašais. Jie yra įvairūs: Char
les Davis, John McKenzie, Hans 
Kueng, Haag, Schilebeecks, 
Iljich ir V\. 

Šieji klaidingieji pranašai skel
bė ir skelbia, kad Bažnyčia esan
ti tik paprasta žmonių bendruo
menė: taigi klaidinga ir nuodė
minga, reliatyvi ir esminiai kin
tanti, demokratinė ir ne teokrati
nė. Gal klystu, bet man norisi 
manyti ir teigti, kad kaip tik šių 
klaidingų pranašų įtakoje kun. 
Rubikas ėmė kalbėti ir rašyti 
apie nerimą Bažnyčioje, apie 
žmogišką Bažnyčios veidą, apie 
demokratiją Bažnvčioje, apie mi
tologiją Biblijoje. 

3. Kun. A. Rubikas, ironizuo
damas, klausia: "Ar Vatikano II 
Susirinkimas buvo klaidingų įpra 
našu auka 

i Bažnyčios skelbtuoju mokslu. Va
tikano II Susirinkimas nurodė 
naujus kelius nešti visada seną 
ir visada naują, t. y. visada tą 
pačią, bet visiems laikams tin
kančią, Evangelijos šviesą. 

Klaidingieji pranašai, neprave-
dę savo idėjų Vatikano II nuta
rimuose, griebėsi tuojau pačius 
nutar imus savaip aiškinti, iš jų da 
ryti išvadas, kurios yra klaidin
gos ir pragaištingos. Nesutikti su 
klaidingais Vatikano II nutarimų 
aiškinimais, nereiškia nesutikti su 
pačiais nutarimais . Priešingai, tai 
reiškia vertinti Vatikano II nuta
rimus ir juos saugoti jų mokymo 
grynume ir autentiškume. Šitai 
daro pats aukščiausias Mokančios 
Bažnyčios Autoritetas kaip priva
čiais įspėjimais, taip ir oficialiais 
pareiškimais (Act. Ap. S. vol. 
LXV N. 7, 1973). 

Po Vatikano II susirinkimo pra
dėtieji vykdyti kai kurie pakeiti
mai, liečia liturgiją ir išorinę 
Bažnyčios gyvenimo bei veikimo 
santvarką, .neįeina į tikėjimo sri
tį, o priklauso išorinei disciplinai. 
Šiais klausimais todėl kiekvienas 
yra laisvas turėti savo kritišką 
nuomonę, vis dėlto išorinė dis
ciplina jį įpareigoja paklusti po
tvarkiui. Nenuostabu todėl, kad 
kartais girdime balsų, kurie pa-

Vaikšnoras nenuėjo, labai sai
kingai naudodamasis visomis jų 
teikiamomis galimybėmis, tačiau 
neprarasdamas ir savo, kaip dai
lininko, individualybės, viską 

Kinijos archeologinių 
radiniu, paroda 

Jau buvo rašyta, kad britai 
į ruošiasi Londone suorganizuoti 
; cHdelę muzulmoniškojo meno 

persunkdamas jam labai būain-, p a r o d ą k s u t r a u k t i j o s paSįžįūrė-
ti tūkstančių tūkstančius žiūrovų. 
Bet tai dar negreit bus. 

BAIGIAMOS SPAUDAI 
RUOŠTI NAUJOS KNYGOS 

Stasys Yla baigia ruošti antrą 
tomą veikalo "Šiluva Žemaičių 
istorijoje". Kun A. Grauslys, pa
skatintas pasisekimo knygos "Ieš
kau Tavo veido", kuri jau išpirk
ta, dabar ruošia naują religinį 
veikalą — "Didžioje šviesoje". 

Tuo tarpu Ivg yla iš maišo iš-' Kun. I Burkus dirba nrie knv-Vaiksnoras dar šiemet dalyvavo: ,. , ,. . f. j , . Z t i «J" D U , K a b , ' D d P n e " 9 
i "nuo didele paroda, kuri užtruks gos "Dvasių pasaulis". Visus šiuos 

Fratermtas Lnhuanica skelbta- į ketvertą mėnesių (1973 m. rug- j veikalus planuoja leisti Krikščio
nie Kudirkos — Kalantos temos, sėjo 29 d. — 1974 m. sausio 23j nis Gyvenime. 

d.). Tai kiniečių archeologinių j 
ra-iiniu paroda, ji ruošiama Ka- i """"^^———————- — 
raiiškosios akademijos pataiposei""' ; 'im '•-'•"•i«.»"^:»u„!,«ii„ui,H! 

Londone. 

ga lyriška nuotaika. 

Prisimintina taipgi, kad AJ 

dailės konkurse, už savo paveiks
lą "Vidinė vizija" laimėdamas 
premiją. Antano Juozo Vaikšno-
ro per ankstyba mirtis yra didelis 
nuostolis laisvojo pasaulio lietu
vių dailei. 

kbr 

A. J. Vaikšnoras "Praeities portalas' 

Amerikoje gavo naujo impulso. reiškia abejojimų dėl kai kurių 
Atsakau kitu ' 'pakeitimų aktualumo ir naudin- j pokario metais čia atvykus dide-

klausimu: "Kas kada ir kur tei- i guano. Ir aš pats esu ipareiškęs ir liam skaičiui vyresnio ir jaunes-
gė, kad Vatikano II Susirinkimas dabar pareiškiu, jog nesu entu- nio amžiaus dailininkų. Iki to 

ziastas dėl kai kurių pakeitimų | laiko Amerikoje gimusieji arba 
liturgijoje ir išorinėje Bažnyčios bent čia subrendę ir mokslus iš-
santvarkoje. Pats Popiežius Pau
lius VI viena proga viešai yra 
pareiškęs abejojimą, ar buvo nau
dinga išmesti iš Krikšto Sakra
mento formulės ekzorcizmo mal-

yra buvęs klaidingų pranašų au
ka?" Aš Vatikano II nutarimų 
niekada nekritikavau. Priešingai, 
juos visa širdimi priėmiau. Jais ir 
savo straipsniuose rėmiau savo 
teigimus, kalbėdamas apie Baž
nyčią. Jei kas kritikuoja Vatika
no II nutarimus, jei kas yra nu
ėję kur kas toliau už Vatikano 
II nutarimų, tai jie yra kaip tik 
iš anų klaidingųjų pranašų ir jų 
sekėjų tarpo. 

Suminėtieji vadinamieji "klai
dingieji pranašai" buvo anie "ak
tyvūs teologai", kurie Susirinki
mo metu veikė Romoje, siekdami 
paskleisti savo idėjas Susirinkimo 
Tėvams, kad jie jas įneštų ir pra
vestu Susirinkimo nutarimuose. 

NETEKOME DAIL ANTANO 
JUOZO VAIKŠNORO 

Mūsų dailės gyvenimas Šiaurės ramikas. grafikas ir taikomosios; 
dailės projektuotojas. Vis dėlto ! 
labiausiai žinomas kaip tapyto- i 
jas, šioje srityje pasiekęs bene pa- \ 
čių geriausių rezultatų. 

ėję lietuviai menininkai buvo 
beveik suskaičiuojami ant pirštų. 
Vienas tų retųjų buvo ir Antanas 
Juozas Vaikšnoras, gimęs 1918 
IX.5 Du Bois, Pa. ir miręs 1973. 

das. Ir pati praktiškoji patirtis ro- IX. 28 Clevelande. Nors gimęs ir 
do, kad pakeitimai ne tik nepa- j išsimokslinęs Amerikoje, A J. 
gerino apaštalavimo sėkmingu-i Vaikšnora nuo čionykščio lietu-
mo, bet daug kur davė aiškiai į vių kultūrinio gyvenimo niekada 
neigiamų rezultatų. Tačiau, ne- nebuvo atšokęs. O naujiems atei-
žiūrint kaip kas manytų ir kaip 
pakeitimus vertintų, visiems yra 
privalu pakeitimus vykdyti, kaip 
tai yra įsakęs atit inkamas Bažny
čios Autoritetas. 

Manau , kad šis mano 'pareiški
mas įtikins kun. A. Rubiką, kad 

Reikėjo stebėtis ne tik jų veiklu- j aš nesu prieš Vatikano II Susi
mu, bet ir gausiomis propagandos rinkimą, kad visus Susirinkimo 
priemonėmis, kurias jie naudojo, i nutar imus nuolankiai pri imu ir 
Kas nors juos stipriai rėmė finan- i ištikimai vykdau. Tikiuosi, kad ir 
siškai. Kas nors buvo suinteresuo- j jis yra tokios pačios dvasios ir nu-
tas, kad jie įneštų į Susirinkimą į siteikimo. Tur i tačiau apsižiūrėti, 
idėjų, kurios nebuvo iš Dievo, ir j kad visame ir visada paisytų tik 
kurios galėjo pasirodyti tikrai pa- i Susirinkimo nutarimų, o ne klai-
vojingos. Šv. Dvasia tačiau budė- Į dingų pranašų peršamų idėjų, kū
jo ir veikė į Susirinkimo Tėvus j rios nesiderina su Susirinkimo 
taip ir tiek, kad jie mokėjo at- | nutarimais, o kartais jiems yra 
skirti grūdus nuo pelų; atrinkti j aiškiai priešingos. Susirinkimas 
geras idėjas nuo blogų ir priimti į Bažnyčią laiko šventa — "Dievo 

A. J. Vaikšnoros kūrybai nėra 
svetimos kone visos gyvosios da
barties meno srovės nuo realiz
mo iki abstraktizmo. Bet nė vie
noje šių srovių į kraštutinumus Antanas Juozas Vaikšnoras 

viams pabirus po senąsias lietu
vių kolonijas ir prasidėjus orga
nizuotai ir parodomis gausiai 
lietuvių dailininkų veiklai, A. J. 
Vaikšnoras nuoširdžiai pritapo 
prie naujo lietuvių dailės pulso 
šiame krašte. Nežiūrint to, kad 
buvo jau išsikovojęs vardą ame
rikiečių meno galerijose, A J. 
Vaikšnoras nevengė ir lietuviš
kųjų galerijų, jose rengdamas sa
vo individualias parodas ir daly
vaudamas bendrinėse lietuvių 
parodose. 

A.J. Vaikšnoro, kaip dailinin
ko, reiškimosi kryptys buvo ga
na įvairios ir gana šakotos. Jis 
buvo tapytojas. skuLptorius, ke-

A. TVERAS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 

Pardavimas ir tauynut<-
2646 W. 69th SU, TeL KEpublic 1-1S41 

E S ssmmm-mam:-

FRANK'S TV and RADIO, INC. 
3246 SO. HALSTED STREET TEL. CA 5-7252 

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADK) 
'H STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAL 

Parodai atgabenta iš Kinijos 
arti 400 eksponatų ir vis rinkti
nių ir iškastų daugiausia paskuti-

i niaisiais metais (kas anksčiau bū
davo iškasama, tai tuoj patekda
vo į užsienio rinkėjų ir muziejų 
rankas). Spėjama, kad Kinijos 
žemė tebeslepia dar daugybę me
no turtų iš jvairių laikotarpių, 
nes patys kinai giriasi, kad jų ci
vilizacija yra pati seniausia pa
saulyje, taip pat ir kai kurie va
kariečiai linkę pritarti tokiai pa
žiūrai. 

Parodai eksponatus padėjo iš
sirinkti j Kiniją nuvažiavęs Lon
done universiteto prof. W. Wat-Į 
son, kinų meno žinovas. Atga-i 
bcnta gražių dalykų apie 3.500 į 
metų senumo, bet stengtasi taip] 
parinkti, kad būtų iš įvairių lai
kotarpių ir dinastijų. 
IlililIlillIlUIIIMIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlllltlH j 

LAIDOJIMO APEIGOS 
Naujai išleistos 

A.L.R.K. Kunigu Vienybės 
Laidojimo apeigų knyga nurodo 
jvairias šv. Mišias už mirusius. 
Šį vadovą laidojimams kiekvie
na parapija gali naudoti, nes ji 
turi visus bažnytinius užtvirti
nimus. 
Kaina 50 centų. (25 centai paš to ir 
mokesčių išlaidoms). 

Užsakymus siųsti: 
D R A U G A S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, I1L 60629 

DR. JUOZAS JAKŠTAS sako, 
kad Vincas Liulevičius vie
nas iš pirmųjų pasišovęs eiti 
į šaltinius, parašydamas mo
numentalų veikalą 

Lietuviu švietimas 
Vokietijoje. 

Knyga gaunama "Draugo" 
administracijoje. 

Kaina $12.00. 

iiiiiiHimmmiiHiimimiiiiiiimiiiijiiimi! 
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.nutarimus, kurie yra visiškoje 
harmonijoje su visais laikais 

buveine su žmonėmis", o ne pa
prasta žmonių bendruomene. Su-

I 
Philomena Says 

sirinkimas pripažįsta Bažnyčioje 
teokratinę-hierarchine, o ne de
mokratinę santvarką. 

Klaidingieji pranašai, kaip jau 
esame suminėję, nūdien yra nu
ėję toli už Susirinkimo nutarimų, 
toli už Katalikų Bažnyčios auten
tiško .mokymo ribų. Jie abejoja 
gimtąja nuodėme, atmeta ant
gamtini Kristaus gimimą, neigia 
angelų ir piktų dvasių buvimą, 
abejoja dėl realaus Kristaus bu
vimo Eucharistijoje, neigia sakra
mentalinę kunigystę, reiškia abe
jojimų dėl Bažnyčios neklaidin
gumo, kelia abejojimų net dėl 
Kristaus prisikėlimo iš numirusių
jų ir pan. Dėl šių visų klaidų ir 
Schilebeecks, ir Haag, ir Kueng, 
ir Ilijch buvo ir asmeniškai įspė
ti Mdkančios Bažnyčios aukš
čiausio Autoriteto ir viešai bei 
oficialiai jų mokymas atmestas. 
Charles Davis ir Ilijch nuėjo į 
altorių šešėlį, o su jais ir daugelis 
kitų "didžiųjų reformatorių". Ne
manau, kad kun. A. Rubikas ga
lėtų nesutikti su manim, kai aš 
anuos "reformatorius" vadinu 
klaidingais pranašais. Jie tokie 
yra, ir jų reikia saugotis. Atsi-
mintina yra Kristaus įspėjimas. 
Jėzus sakė: "Daugelis man sakys 
anoje dienoje: Viešpatie, argi ne 
tavo vardu mes pranašavome? Ar j 
ne tavo vardu išvarinėjome vel-
aras? Ar ne tavo vardu darėme! 
stebuklus? Tuomet aš jiems pa-' 

je. vakar. Paroda uždaroma spalio 21 d. Galima lankyti savaitės dieno- reikliu: \ iekada aš jūsų nc^azi-
mis nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. vak., šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 11 nau. Eki te Šalin nuo manęs, jus 
vai. ryto iki 9 vai. vak. i piktadariai!" (Mt 7, 22-23). 

CHICAGO SAVINGS 
IS N0W PAYING 

5.39% 5.92% 6.003% 

Alfonsas Dargis Kompozic i ja (a l i e jus ) 
Iš A. Dargio darbų parodos, a t i d a r y t o s Čiurlionio galer i joje . Chicago-

AnnuolYMd 
o n 

S'/.•/. 
Pouboofc A«ount« 

0o.)y Interert 

AnntKifYMd 
on 

90-Doy Notk* 
Accou^tt 

S 1 0 0 M « ū « m i m 

fi R1% 7 08% 
V . U 4 /O • «ww /u Annuot Y*<<J 

*%% 
On* Y«»or Sovmq« 

Cartifkote 
$ 1 , 0 0 0 Mmmum 

on 

C*rtrf#catr 
$ 5 , 0 0 0 MmimufTi 

AnnuoiY«M 
on 

w% 
9 0 - D e y Savings 

Ctrtifkat* 
SI.OOOMimmum 

7 W/~ 
Armuo! Ytetd 

7 . 0 0 % 
Four Y«OT Savings 

Certifkotes 
$ 1 . 0 0 0 Minimom 

7 % 7.827 
on Four Vear Saving*. 

Certificatc-
$10,000 STinimum 

Annual Yield 

For 49 years, sovers at necr-$100 miilion 
Chicago Saving< have become aceustomed to 
the highest rates permitted by iaw. lt is 
possib'e to offer the above yieid where earn-
ings remoin undisturbed and are com-
pounded tor a year or more. 

CHICAGO • • • • 

sav ings a n d loan as soc ia t ion 

6245 sdutri wes įem¥ven | ie '"470-7575 

P a s s b o o k S a v i n g s E a r n F r o m D a y 

of Depos i t to D a y of VVithdratval 

U2SISAKYKITE DABAR 

TIK PER INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 

GERIAUSIĄ D O V A N Ą 
SIUSTI 

Į LIETUVĄ 
dabar, kaip niekad anksčiau 

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI 

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė. 

Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gautį 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat, kai įeiti į krautuvę su 
100 dol. ir už juos gauti 200 
doL ar 300 doL vertės prekių, 
o gal net daugiau. 
INTERTRADE EXPRESS 
CORP. mielai jums nemoka
mai prisius jrodvmą. Specia
lių rublių pažymėjimu^ galima 
paversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu. 

SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS 
Pažymėjimai pristatomi maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec rublio kursas yra $2.70. 

TAS KURSAS APIMA VISKĄ. 
NĖRA JOKiy KITŲ 
MOKĖJIMU. 

REIKALAUKIT MCSŲ NE. 
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO 

Užsakykite I>abar. 
Užsakykite tik peT 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 E a s t 23rd Street 
Penktas aukštas 

New York, N. Y. 10010 
Tei.: 982-1530 

LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI 

Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas 

Pasirinkite iš šių modelių 
ZHIGULI VAZ 2101 

US $3627.00 
NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103 

US $4155 00 
ZHTGULI VAZ 2132 
STATION 

US $3997.00 
FXPORT MODEL 
MOSKVTTCH 412 IE 

US S3677.03 
MOSKVITCH 408 IE 

US $3381.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 

US $2318.00 

REIKALAUKIT 
SPECIALAUS BIULETENIO 
SU AUTOMOBILIŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APVRTM^VTAIS. 
NAUDOTOM RCBVS 
SVEČIAMS IS LSSR 
REIKALAUKITE MCSŲ 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ. 
KSS TVKIM 24 MKTV 
PATYRIMĄ 
SIAME mZN'y.IF. IR 
TAIP PAT TURTU 
TfKSTAV^M'S 
PATENKINTŲ KLIENTU. 

file:///iekada
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Gaivi Laimos Rastenytės vaidyba 
Chicagos teatre 

Šiuo -metu Hull House teatre. Pastatymas vyksta šį vakarą ir; 
32L2 H. Broad\vay, Chicagoje. dar vyks visus kitus spalio mene- ' 
vyksta penkių trumpų skičų ir sio savaitgalius — penktadieniais j 
dviejų vienaveiksmių pastatymas, j if šeštadieniais. Tie, kurie nueis, j 
Jų autoriai yra lonesco, Pinter. mainau.-nesigailės praleisto laiko, 
McNally ir Melfi. Šių vaidinime- steurru Laimos Rastenytės-mesaą. 
lių išpildymas sceniniai ir varei;. - Nijolė Martinaitytė 
biniai yra gana žemo lygio, išsky-
rus .paskutinį vienaveiksmį — ' Red pastaba. Išskirtinai puikią 
Leonardo Melfi "Birdbath" Tai į Laimos Rastenytės šiame spektak- j 
dviejų jaunų, -pasimetusių žmo- j lyje vaidybą pabrėžė ir amerikie- į 
nių gyvenimo įvykis, kuriuos m- j čiai recenzentai "Chicago Ulini" | 
terpretuoja amerikietis Stigler ir j rugsėjo 24 d., "Hyde Park He-1 
lietuvaitė aktorė Laima Rasteny-i rald" spalio 3 d. ir penktasis tė
tė. Jas dėka šis pastatymas siekia | levizijos kanalas rugsėjo 24 d. 
aukšto profesionalinio iygio. 

Vaidinimo tema liečia medrą-
sią mergaitę, gyvenančia agresy
vioj aplinkoj, kuri veda ją trage
dijom Šį disonansą tarp 'žmogaus 
ir jo aplinkos Rastenytė intelek
tualiai supranta ir emociniai pil
nai jį išgyvena, visa tai meistriš
kai perduodama žiūrovams. Cha
rakterio augimas ir vidinė įtam
pa Rastenytės interpretacijoj išsi
vysto sklandžiai ir logiškai. Jos il
gi monologai pikti intensyvumo 
ir teisybės. Totalinis interpretaci
jos efektas — tai drugelis audro-
je-

Šis vienaveiksmis yra tikrai 
veltas visiems teatro mėgėjams. 

,tkiis duetas, taip šauniai susišo- Į me. dalyvaujant prof. St. Ylai, 
, kęs, kad reaguoja kaip vienas j j prof. S. Sužiedėliui, prel. V. Bal-
jkiekviena choreografini ^niuansą, i čiūnui ir Lietuvių katalikų moks-

Akinančiai puikus Nureyev šo- j lo akademijos pirm. kun. prof. 
j kis yra "Miegančioje gražuolėje". į A. Liuimai bei akademijos rei-
:Nors Nureyev labiausiai pamilo; kalų vedėjui kun. R. Krasauskui, 

klasiškąjį baletą, bet jis nesibai
do ir modernių formų. Vienas to 
kių yra ""Lauko figūros", sukur

iamas akademijos centro valdy
bos posėdyje spalio mėnesį. Kun. 
dr. J. Gutauskui dėl sušlubavu
sios sveikatos pasitraukus iš Krikš
čionis Gyvenime pirmininko pa
reigų, jas perėmė prel. V. Bal-

Buvo pareikštas nusistatymas įsi- I čiūnas. Krikščionis Gyvenime 

| tas Glen Tetiey. Čia Nureyev 
j pasireiškia nepaorastai kompli- į 
j kuotame solo šoikv. 

Iš filminio pasakojimo sužino- •; 
Į •me, kad Nureyev- yra totorius.; 
I yra įpratęs į klajoklišką gyveni- j 
Į mą. Jis pats juokaudamas pasisa- j 
į ko, kad nežino, kur jo namai , ; 
jam vienodai "namie" yra Lon- ' 
done, Paryžiuje, Romoje a r kitur, 

; nes jis gyvena "iš lagamino". 

jungti į LKM akademiją. Forma
lus Krikščionio Gyvenime įjun
gimas į LKM akademiją numa-

Laima Rastenytė ir akt. Stigler Leonardo Melfi vienaveiksmyje "B'rd-
bath" Hull House teatre. Chicagoje. Nuotr. fc.lchij.rd Siromberg 

sukėlė pragaro šokį gastroiiuojan-, kaip labai rimtas, pasišventęs 
čių "kolegų" tarpe, Rantkomis ir I menui šokėjas. Jis filme rodomas 
kojomis mosikuodami jie šaukė f visai kuklus savo šokėjų klasėje 

ir labai atsakingai, sakytume, tie
siog pasiaukojančiai ilgai ir nenu-

LEIDVKLA ĮSILIEJA Į 
MOKSLO AKADEMIJĄ 

Krikščionis Gyvenime serijos 
knygų leidėjai posėdžiavo Putna-

Rimu įvairumai 
Iš Sovietijos pabėgusio 
gyvenimas ekrane 

STASĖ SEMĖNIENĖ 

R-udorf !Nureyev (greičiausiai tučtuojau užtikrintą garbinimą 
Nwejev) , tokia įsipilietmusia pa-:ir panegiriką, o taipgi pripažini-
varde Amerikos spaudoje, nuo-J mą pasauly geriausio šokėjo nuo 
latos minimas ir jo vardas daž-lNijinskio laikų vardą. Šioji susi
nai mirguliuoja amerikiečių laik-įdariusi nuomonė greičiausiai bu-
rasčių puslapiuose. Jis iškilo į vie-»vo pagrįsta politiniais • sumeti-
šueną ir jos viršūnėse laikosi nuo ; marš, o n e jo meniškais sugebė-
1961 m., kai išdrįso padarvti dra-j jMmais. 
matišką šuoH į laisvę - Vakarų į Tačiau, jei Nureyev pradžioje, m e t ų u 

savo populiarų jų "Niet, niet". 
Atskiri amerikiečių .itohmmis-

tai nepasigailėjo išreklamuoti su
kilusį erzelį, visokias derybas, ei
nančias į kompromisus su atvy
kusiais raudonaisiais baletmin-
kais — komunistų įrankiais. 

Nureyevo žavingieji kerai ne-
siriboįa vien tiktai scena. Visai 
neblogai peevyke ir ištisame spal
votame dokumentiniame filme 
"I Am a Dancer", kuriame save 
patį -vardina 'Nureyev. Chicagoje 
filmas rodomas Esq u rre teatre vos 
trejetą savaičių ir skiriamas ma
žiems ir dideliems. 

Filme jautriai išstudijuotas ba
leto žvaigždės dabartinis kasdie
ninis gyvenimas. O šis susidaro 
iš nežmoniškai sunkaus fizinio 
darbo, nepaprasto susikoncentra
vimo, ilgos treniruotės ir nepa
liaujamos pastangas siekti ir išsi
kovoti tobulumo. Tai galėtų iš 
dalies būti filmas iš <bet kurio ki
to šokėjo gyvenimo, bet kas gi 
yra labiau pasiekęs garsumo už 
Nureyevą? 

Gyvenime, tai yra spaudoje, 
•apie Nureyevą rašoma, kad jis 
yra arogantiškas, labai tempera
mentingas ir net rambokas. Fil-

pasaulį S sovietiškojo "rojaus" — i sutraukdavo didžiules minias -
Leningrado Krrovo baleto. Tuo : naująją publiką, net ir ne per1 

labiau buvo komentuojamas jopferug mėgstančią baletą, vien tik, 
"laisvės Šokis", kad jis buvo so- į šakojo karo mintimis norinčiai 
vietiškojo elito narys — komunis- j jį paremti, tai jis sugebėjo juosį 
tų išgarbintų ir aukštai kelktmu '• nuolatinai pasilaikyti savo gerbė-
menininikų numylėtinis. Žodžiu, | jais, nes jis iš tikrųjų ysa, jei ne 
globojamas, propaguojamas —Į sensacingas, tai labai .įspūdingas 

Cia jis žiūrovui pristatomas 

ilstamai repetuojąs. 
Asmenys, kurie mėgsta baletą 

ar aplamai šokį, galėtų tikrai pa
sidžiaugti šiuo filmu, kuriame 
pats Nureyev šneka su didele 
meile apie atskirus šokius. 

Ar šokdamas solo ar su savo 
partnerėmis — viena kuria nors 
iš keturių pasižymėjusių balerinų 
(Margot Fonteyn, Carla Fracci, 
Lyrm Seymour, Deanne Bergs-
ma), jis yra žavus. Jo kiekvienas 
judesys sukelia aplodismentus 
publikoje. 

Ekranas yra tuo atžvilgiu irgi 
dėkinga "scena". Gali šokėją ste
bėti lyg iš geriausios ložės vietos 
£ arti, ir kiekviena baletinė 
smulkmena neprabėgs pro salį 
nepastebėta. 

B baleto numerių matome iš
traukas rš klasiškojo -baleto "La 
Syiphide". 

Iš laikraščiu iškarpų mes žino
me, o taipgi čia filme Nureyev 
prasitaria, kad jo mėgiamiausia 
partnerė yra Margot Fonteyn, Ji 
pati kalba filme apie Nureyevą 
ir taip pat šoka su juo balete 
"Marguerite and Armand", Fre-
dericko Ashtcn-> baletinė versija 
iš "Camille" (Dama su l i i im i i 
ja). Nureyev ir Fonteyn yra rink-

WAGWER & SDKS 

Typevrrtters, Addins Macfainea * 
Ch.eckwriters 

Nuomoja — Parduoda. — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS 

Vtrš 50m. patikimas patarnavimas 
5610 Sotrth Pulaski Boad 

Phom — 581-4111 

K O N C E R T I N E S 
Y P A T I N G A S 

G I T A R A S 
IK 

KANKLES 
DARO PAGAL UŽSAKYME 

IR 
TAISO STFGINTUS 

MLZIKOS INSTRUMENTUS 

KVIR!N£S R'JNIMAS 
4914 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILL. 60650 

TeL _ 652 - S200 

vra nusistatęs išleisti bent 
nauiu veikalu kasmet. 

du 

RO0SEVELT PICTURE 
FRAME 0OMPANY 

Manufaeturers 

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai, pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai. 
3400 So., Oakley Ave., Chicago 

TeL Vliginia 7-7258-59 J 

MA«QUETTE PHOTO 
StJPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MEGfiJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų 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. 

3314 West S3rd Street 
Chicago, Illinois, 60629 

Tel. PRospect 6-8988 

ŽIEMOS EKSKURSIJA | LIETUVĄ 
Išvyksta 1973 m. gruodžio 21 dieną — 

grįžta 1974 m. sausio 4 dieną. 
15 dienų 

(Vilniuje 5, Kaune 1, Rygoje 5, Leningrade 2, ir Helsinkyje 2 d. d.) 
Iš BOSTONO IR NFW YORKO * 

Kaina tik $696.00 

Vykstantiems iš Chicagos $180JO ir iš Clevetemdo 174.00 daugiau. 
Grupėje dalyvių skaičius ribotas — NESTVĖLUOKITE! 

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j : 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas. (617) 268-8784 

Savininkė: Aldona Adomonienė 

tik -įgyvenk ir džiaukis raudonojo 
gyvenimo gėrybėmis. 

O vis xJėlto visa t a i pamynės magnetiškai u 
po savo Smlklmsto baletininko 
kojomis, jis pasirinko nežinomy
bę, abejingą ateitį ir rriefco jam 
nežadančią terjerą. Jis panorė
jo <jtraukti tyrą laisvės orą į pri
smilkusius raudonojo siaubo pu
čiamais dūmais plauČMrs. 

Anas istoriškasis šuolis rarmė-
jo jam demokratiškame krašte 

šokėjas. Jo visa asmenybė, kaip 
šokėjo, yra tikras unikumas — 

Visas Vakarų pasaulis pamilo 
šį pabėgėlį iŠ Sovietijos. Vieni ne- !j 

i jam "genijaus" titulo, kiti 
meiliai ji vadina "Rudi". 

Gi jo buvusieji garbintojai tė
vynėje spiaudosi neapykanta. 
Kai Bolšoj teatras gastroliavo 
JAV-ėse (neigi Chicagoje), vien 
tik Rudi nuotrauka programoje s 

N u o 
1 9 1 4 M e t u 
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame J'uns už mums 
parodytą pasitikėjimą 
Mes norėtum būti Jum« 
naudingi ir ateityje 
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00 

JEI JŪS NORITE SIUSTI SIUNTINIŲ DOVANAS! LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EX?RESS & TRAVEL AGENCY, INC 
(LICEN'SED BY VNESHPOSYX.TORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA; 1776 BROADWAY, >*EW YORK, N. Y, 10019 TeL — 681-6590: 581-7729 

Siuntinių pristatymas 

S 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių vra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui {vairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

PACKAGE EXPRE8S & TRAVEL AGENCY, INC. 
Affiliated with PODAROOIFTS, INC. 

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje Įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet 

. 

A 

R A N E S A V I N G 
A N D L 0 A K A S S 0 C I A T I 0 N 

B. R. PBETKIEWICZ, Prez. 
2555 West 47th Street Tel. LR 3-1083 

PLENTY OF FREE PARKING SPACE 

7% 6V2% 
Mokamas už 4 m. mokamas už 1 m. 

certifikatus. certifikatus. 
Minimum $3,000 Minimom $1,800 

5V4% 
Mokoma? už 
investavimo 

sąskaitas 
PINIGAI PIEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai. 

VALANDOS 
A_NTRAD. Ir PENKTAD 
SEdTAJD. 9 T. r. Ik! 12 T j 
PIRMAD. IR KJ5TVTRTAD 

9 v. r. iki 5 v. • . 
Trečiad: uidaryta. 

9 v. r. iki 9 v v 

CHRYSLER — PLYMOUTH — MPERIAL - VALIANT 

BALZEKAS MOTORS 
4030 Archer Avenue Tel. VI 7-1515 

MOSU SKYRIAI 

SAV!Mn All'fc^ 

AND LOAN ASSN. 
4O40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILL. 60632 

PHONE 234-4470 

Ali acconntn eoni-
pounded datly — 
Pa.«*book Sa\1i»ir« 

pjud quarterly. 

r 
4 Years Savines 

rvrfT'ifat«M» 
(Ifinimum S5.000) 

Allentown, Pa. — 128 Ttlghman Street „. 
Baitimo?e 31, Md. — 1900 Fleet Street 
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue . 
Chicago 22. ni. — 1241 No. Ashland Avenue 
Chicago, m. «0«29 — 2608 West 69 Street " " 
Chicago, m. W&& — 1855 West 47 Street „,_." 
Cleveiand 18, Ohk» — 1028 Kenlhvorth Avenue ""!ZZ" 
Detrolt 12, Mich. — 11601 Jos Campau Av*enu« . r 
Farmingdale, N. J. — Freewood Aeres Rt. 9 
Hamtramck, Mteh. — 11.1S9 Jos Campau Avenue 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hilbide Avenue ......„..„„ 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ...Z„_."I 
N*ewark, N. J. — 378 Market Street n 
New York 3, N. Y. — 78 Secend Avenue ...1..1..." " 
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ._ i r t 
PhfkKlelphia 23, Pa. — 6S1 W. CHrard Avenue 
Rahwav. N. J. — 47 East Mllton Avenue 
South Rlver. N. J. — 41 Wh?tphead Avenue 
Svracuse, N. Y. 13264 — 515 Marčėnu* Street 
Trenton 10, N. J. — 1132 Deut* Avenue 
UttaL N. Y. — 9*S Bleeker Street 

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
S63-U4A4 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-or?o« 
732-7476 

Now . A New Service From Balzekas! 

AUTO RENTAL S T $6 Day 
NEW PLYMOUTHS: Eates start at $6 Dav, 8c Mue 

For Rantais Cail Mike Kool at VT 7-15L5 

Nauji IS73 PLYMOUTH, 2 ėr. DHSTER $ 2 ^ 7 6 ^ 
Nauji 1973 CHRYSLER 4 durų — nuo $3395.00 

Daugumas automobiliu turi Air Conditioanig. 

Yra likę keletas nauju 1972 metu 4 durų 
PLYMOUTH tik už S1384.00 

VARTOTI gerame stovyje AUTOMOBILIAI parduodami 
URMO KAINA. 

Turime nauju ir vartotų STATION WAGON. 

Seniausias CHRYSLER prekybininkas Chicagoje 

i M M i mnĖĖš—mm M U M 

http://fc.lchij.rd
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Du sekmadieniai skirti Vilniaus 
jubiliejui Chicagoje 

Vilniaus, k a i p sostinės, 650 
metų jubiliejus jau eilėje laisvo
jo pasaulio l ietuvių kolonijų pa
minėtas į spūdingomis akademi
jomis, koncer ta i s ir pan. Chica
goje sostinės V i ln i aus jubiliejui 
skirti n e t du sekmadienia i : spalio 
14 ir spalio 2 1 . 

Ypač džiugu, kad Chicagoje šį 
karta išsimušta iš įprastinio tokių 
minėjimų t rafare to , jubiliejų pa
verčiant ne t ik kalbiniu , bet ir 
kūrybiniu. 

Sį sekmadienį (spalio 14 d.) 
Jaunimo cen t ro didžiojoje salėje 

ronte surengtame Vilniaus m i 
nėjime vienoje iš miesto centro 
salių lietuviškoji publika vos b e - , 
sutilpo — jos susirinko arti 1,500. 
Ar apaileis pasaulio Lietuivių sos-i 
t inę apsisauikusi Chicaga? Ar ji 

j užpildys Jaunimo centro salę, 
i m inėdama lietuvių tautos sosti-
| nė s Vilniaus 650 metų jubiliejų? 
! Kiekvienu atveju, šie d u sekma
dieniai bus įdomus barometras , 
rodantis mūsų visuomeninio ir 
kultūrinio intereso sąmoningu
m o laipsnį. 

Mirė aktore Z. Arlauskaite-
Mikšiene 

Spalio 2 d. Detroite mirė žy
mioji mūsų teatro veteranė Z . 
Arlauskaitė-Mikšienė. Velionė 
kurį laiką, jau sunkiai sirgo. Ji
nai ilgus metus kūrybingai reiš
kėsi nepriklausomos Lietuvos te-j 
a t re , o išeivijoje, kaip režisierė ir] 
kaip aktorė, taipgi nepaliko sce
nos iki pat gilios senatvės. Z. Ar
lauskaitė-Mikšienė mirė , e ida
m a 85-tuosius metus. Ne t rukus 
" D r a u g o " kul tūr iniame priede 
apie velionę rašys Stasys Pilka. 

ŠV. RAŠTO S T U D I J A 
Kun. Antanas Rubšys, buvęs 

San Diego kunigų seminarijos 
profesorius, vėliau perėjęs dėsty
ti Ne\v Yorko Manha t t an kolegi-
jon, ruošia spaudai įvadą į Šv. 
Raštą. Išleis Krikščionis Gyveni
me. 

n ė kolegija: D. Mackial ienė, Pr . 
Ga?paronis , V. Prižgintas, Alf. 
Milukas . Leidžia A. Skirius. Ad
minis t ruoja G. Rukšėnas. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
4354 Sunset Blvd. Holly\vood, 
Calif. 9029. Metinė p renumera 
ta 9 dol. 

Sis naujas žurna lo n u m e r i s 
t iek savo straipsniais, tiek gaus io
m i s nuotraukomis yra dedikuo
tas Australijos lietuvių v isuome
n i n i a m ir kul tūr iniam gyveni
m u i . 

MIRĖ U N I V E R S I T E T O 
P R E Z I D E N T A S 

Southern Il l inois universi teto 
(Carbonda le mieste) prez identas 

C h . F. La y, 78 m., mi rė Lake-
lande, Fla. 

LS MODELINIV NA.MV BALDAI 
m°7f i k i 5 0 ^ f nuo la ida 

Galima pirkt dalimis ir išmokėtinai 

SOCTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. H>stern - Tel. G K 6-4421 

•OKYTOJU DĖMESIUI ; 
Dr. A. šešplaukio oarašyta LIETU

VIŲ KALBOS GRAMATIKA ir SINV 
TAKSE, pritaikyta išeiviios mokyk
loms ir kaina tik 3 do!. Pripažinta LB 
švietimo tarytos kaip labai tinkama 
šių laikų mokykloms. Pridėkite 50c 
paštui ir mokesčiams. 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
SIUNT IN IA I i LIETUVĮ 

Jeru pi'fclu 1i<1<'!l.» i)H<irinkinia* Au 
'omohiliai Šaldytuvą* televizijos. Jo 
l»r ~ertirlknt»»l mni«ia». akordeonai 
M M W c,»ii. Ql (MeaBa Ui *n*-i%. 

v 
i S š S a i i i - * * ^ - ; ^ ^ . - >. - . . . . . . . • • — . . i ; ^ __ . • * . _ . . . . 

Rapolas Jakimavičius (1893-1961) Lietuvių kariuomenė Įžengia i Vilnių 

Dievas šiandien ir kultūrinių 
penktadienių vakaronėje 
T ę s i a n t ku l tū r in ių penk tad ie 

nių tradiciją, a te inančios savaitės 
penktadienį (spalio 19 d.) 8 vaL 
vak. J a u n i m o centro kavinė je pa
šnekesį apie nesenia i išėjusią kun . 
J. G u t a u s k o knygą " D i e v a s S a n - j 
d i e n " praves kun . J. P r u n s k i s , 
pokalbyje užgriebiant D ievo 
sampra tą ir jo buvimą, ž m o g a u s ; 
su D i e v u ir be Dievo likimą. 

Hauji i MMsi 

Taip pat labai vertinga knyga 
Liuleviėiaus LIETUVIŲ ŠVIETIMAS 
VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE 1944-
1950 metais, 740 psl. su daugybe nuo- j 
traukų mokytojų ir mokinių bei abitu- į 
rientų ir kaina uk 12 dol. Pridėkite 
$1.00 paštui ir mokesčiams. Siųskite 
užsakymus: 

D R A U G A S 
4 M 5 W. 63rd S t r e e t 
Chicago, J3L 60629 

MAMŲ APŠILDYMAS 
fv.sai. senus- u įdedu aau jus y& 

• iu* P ig ia i t fcvslau ir d y v t n i u s p**r-
i i rb l i iė- i ' l l l j I i iMli /«inrif>Ti.- S-,-
lvt i jvn« 

A. B A > Y > t4?-««Ut> 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS 
1973 m. spa l io mėn. , Nr . 9. Reli
ginės ir t a u t i n ė s kul tūros žurna
las. Redaguoja Juozas Vaišnys, 
SJ, t a l k i n a m a s redakcinės kolegi
jos. Redakcijos ir administracijos 
adresas: 2 3 4 5 W . 56 th St. C h i 
cago, UI., 60636. Met inė prenu
m e r a t a 5 d o l . 

Didžia savo medžiagos ir ilius
tracijų dal imi numer i s skirtas 
Vilniaus, ka ip sostinės, 650 metų 
jubiliejui. T a t ema parašytas re-

! dakoijos vedamasis ir Vincento 
! LiuleviSiaus, dr . Jono Puzino ir 
: Jono Miškinio straipsniai . 

• L I E T U V I U D I E N O S , 1973 
m . rugsėjo m ė n . N r . 7. Redakci-

t o * - zo<& — JOct p ig iau mokfcHi 
•j± a p d r a u d ę n u o ;i»r:.ieN ir au to re o 
milo pas 

F R A N K Z A P 0 L I S 
S 2 0 8 H VVKST ».Mh Street 

Cbicago , n imote 
Te*. GA 4-8«54 ir G R 0-433t 

Darius Lapinskas, muzikinio spek
taklio "Vilniaus pašvaistės" kūrė
jas 

4 vai . popiet įvyksta jubiliejinis 
muzikinis spektaklis, pavadintas 
"Vi ln iaus pašvaistė" . Ta i bus vėl 
šviežia kompozi tor iaus ir režisie
riaus D a r i a u s Lapinsko pastan
ga parodyti Vi ln iaus temą mū
sų l iaudies dainose , mūsų poezi
joje, muzikoje, šokyje ir šviesu 
efektuose, viską surišant istorinės 
slinkties gija. Salia D . Lapinsko 
inter l iuduose skambės ir kompo
zitoriaus Je ron imo Kačinsko sim
foninių poemų "Senoji Vilniaus 
p i l i s" ir " N e r i s ir Vi lnelė" garsai. 
D a i n a , žodis i r šokis bus atlikti 
visiems gerai pažįs tamų savo sri
čių m e n i n i n k ų : Dalios KuČėnie-
nės, A Ba l t r aus , Leono Barausko, 
Violetos Karosaitės i r kt. Jaučia
m a , kad tai b u s žiūrovą užbu
riant is spektaklis , rengiamas Mar
gučio rūpesčiu. 

Gi kitą sekmadienį (spalio 21 
d.) toje pačioje Jaunimo centro 
didžiojoje salėje įvyksta labiau 
akademin io pobūdžio Vilniaus 
minėj imas , surengtas iŠ įvairių 
organizacijų atstovų sudaryto 
t a m reikalui komite to . Sio minė
j imo pagr ind in i s ramstis bus žy
miojo mūsų istoriko-archeologo 
prof. d r. Jono Puzino paskaita, 
kurią seks d a r ir l i teratūrinė bei 
muz ik inė programa. 

Praėjusį sekmadieni (spalio 7 
d.) Kanados l ietuvių sostinėje To-

ALBERT EINSTEIN (1879-
1 955)Mathernatician-Phy-
skist. Between 1905 ond 
1916 became world fam-
ous for his Theory of Rela-
tivity, merging the t rad i -
t ionai coneepts of space 
and time. His thoughts were 
instrumento! in the dawn-
ing of the Atotnic Age. 

J A N E A D D A M S ( 1 8 6 0 -
1935) H u m a n H a r i a n . 
Opened Hull House Settle-
ment In Chiccgo, helping 
to bring about laws estab-
lishing be+ter sočia! order-
chlld labor bi!!s, eight-hour 
werk day, unemployment, 
Insurance and votes for 
women. Awarded Nobel 
Peace Prize in 1931 . 

GEORGE BERNARD SHAW 
(1856-1950)Playwright and 
sočiai critic, nofed for his 
sarcas f ic w i t . Began his 
career as a music critic, but 
noted mere for his cmusing 
a n d s t l m u l a t i n g p iays 
about his c o n t e m p o r a r y 
scene. 

FLORENCE N1GHT1NGALE 
(1S20-191C) Hospita! Re-
former. Trained as a nurse 
at Kaiserwerth and Paris. 
Later in life organized a 
school for nurses and a nur-
ses' home a t St. Thomas' 
HospitaI in London, setting 
standards used today for 
care of the siek.-. 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

- T Ė V A S IR Š O N U S -
TRYS MODERSISKO^ KOPLYČIOS 

?533 West 7! si Street Tel. 476 - 2345 
(410 S. 50th A ve.. Cicero T0wnhall 3-2108-09 

We have a chance to add to this iist of outstanding men and women. 

Yes - you and we at Standard Federal Savings have a chance to make history 
together, by giving our young the chance for a proper and forma! education. 

The partnership of your savings and our interest can assure a place in tomorrow 
for our children by affording the proper amount of money to finance their 
education. 

Below we have listed our seven PARTNERSHIP SAVINGS PLANS. Comeand taik 
toone of our financial counselors, remember they have the šame problems you do, 
so they understand. 

71A7o 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$5,000 Or More 4 Year Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.63% 

interest accumulated for 1 yr. on 

7% 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
SI ,000 Or More 4 Year Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.35% 
on interest accumulated for 1 yr. 

tffl, 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$5,000 Or More 30 Month Maturity 
YIELD INCREASES TO 7.08% 
on interest accumulated for 1 yr. 

61/2% 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$5,000 Or More 2 Year Maturity 
YIELD INCREASES TO 6.81% 
on interest accumulated for 1 yr. 

I K I 
Solistė Dalia Kučėnieno, įsijungusi 
I ' 'Vumau* paa^ai*tšs' p*#tatyni^ 

6^% 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
SI,000 Or More 1 Yeor M o t u r i r y 
Y IELD INCREASES T O 6 . 8 1 % 
on interest accumula ted for 1 y r . 

5%% 
YEARLY 

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
SI,000 Or More 90 Day Maturity 
YIELD INCREASES TO 6.002% 

interest accumulated for 1 yr. on 

51/4% 
YEARLY 

PASSBOOK SAVINGS 
Interest Paid to the Date of W i t h d r a w a l 
YIELD INCREASES T O 5.39% 
on interest aceumuloted for 1 yr . Jf/i 

Funds wi fhdrawn before matu r i t y earn regulor passbook ra te , 
less 90 doys interest. 

ST/IND/UID 
FEDEą/U. 

S/n/tNGS 

£ U D E I K 1 S 
aovroAS p. GAIDAS - GERALOAS r OAIMU 

l a i d o t u v I M O l r e k t o r I i 
Trys Moderniškos Koplvčio^ 

4330 South CaHfornia Avenut 
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-3852 

i505 01 South Hormitago Avenut 
TeMonaji 7Ard» 7 1741 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietavirj Laidotavię Direktorių Asociacijos Nariai 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LTTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

4192 Archer Avenue <dt Socromento) 
Chicogo, Illinois 60632 - 847-1140 

STEPONAS G. LACK (LACKAVVICZ) IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE TeL \ l r g i n i a 7-6672 
2424 W. 69th STREET Tel. REpobUc 7-1213 
11028 Soathwest High\ray, Palo* Hills, m . Tel. 974-4410 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CAHFOR\XA AVE. TeL UAfayette 3-3572 

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

JURGIS F. RU0MIN 
3319 S. LITUAMCA AVE. TeL YArds 7-1138-39 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVI^, CICERO, OJL TeL OLympic 2-1003 

k ^ a u M ^ M A A A A A ^ | ^ ^ f t A A A A A a a A M M A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ k A M M A A A ^ 
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REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST., CUIC^GO, ILL. 60629, TELEF. 925-^5988 

DR. Y. B. RAULSNAITIENE JAV 
IŠKILIAUSIŲJŲ MOTERŲ TARPE 

ĮKYRI KAIP MUSE 

Nuo 1969 m. Washingtone 
leidžiamo metraščio "A Womans 
Guide to Washington, D. C " , 
1973 m. laida skirta "Pirmajai 
moteriai". Iš 129 moterų, tarp 
1969 m. sausio mėn. ir 1973 m. 
balandžio mėn., paskirtų JAV-
bėse į "aukščiausias vietas", lei
dėjai parinko 32 moteris, kurios 
buvo paskirtos į tokias aukštas 
pareigas, į kurias moterys iki tol 
nebuvo skiriamos. 

Leidinio pradžioje duodama 
foto ir kiek duomenų apie JAV 
prezidento Richardo Nisono 
žmoną Patricią, Coiumbia Di->t-
rikto majoro žmoną dr. B. VVash-
mgtcn, į 93-jį kongresą Barink-] 
tas 6 moteris (iš tų valstijų, ku 

kai 

KRONIKA 
* Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejaus moterų vienetas Chi-
vagoje pradėjo 1973-1974 metų 
sezono veiklą arbatėle — priėmi
mu rugsėjo 16 d. muziejaus pa- j 
talpose. Tautiniais rūbais pasi- \ 
puaSe vieneto jaunuolės C. Bai-
zekaitė, J. Bardytė, C. Kvvainaitė, 
C. Norbutadtė, N. Norbutaitė ir j 
C. Zapolytė — beveik visos tre- j 
čios kartos Amerikos lietuvaitės j 
— pasveikino daugiau kaip 200 
viešnių ir narių. Popietė buvo pa- j 
įvairinta trumpa muzikine prcg-, 
rama, išpildyta C. K\vainaitės, E. : 
Zapolienės ir R. Zapolio; Blan-
che Kezes ir A. Jagelienės suda- ; 
rytas per 180 lėlių rinkinys bei 
senų lovatiesių raštai traukė visų į 
moterų dėmesį. Viešnioms buvo j 
puiki proga apžiūrėti muziejų, į 
susipažinti su moterų vieneto į 
veikla ir tikslais, pasivaišinti na- i 
rių kruopščiai paruoštais skanu-

jpc^įį 

Tokia mintis manin braunasi, 
sėdu rašyti šį straipsniuką. 

Iš tikrųjų, metai iš metų (vie-1 mynais. Arbatėlės organizatorės 
nuolikti iš eilės) dalinai savu! P. Bardienės pastangomis moterų 
noru, bet daugiau paprašyta or- j vienetas praturtėjo naujomis na-
ganizatorių, rudeniop siunčiu | rėmis ir subūrė skirtingo amžiaus 
kvieslį, ragindama moteris ir | bei įvairias kultūrinės veiklos 
mergaites į lietuvių 
darąs rekolekcijas 
Cenaele vienuolyne. 

Tai lyg savotiškas 
pardavinėjimas. Mes 

moterų uz-
Chicagoje, 

vertybių 
siūlome 

moteris į šią lietuviško židinio 
vietovę. 

• Marija Krauchunienė, (pa
kviesta Arlington Heights aukš
tesniosios mokyklos, kalbėjo dvie-

Petras Kiaulėnas 

Nauja teologine 
kryptis 

Vienas iš pirmaujančių katali
kų teologų, Šv. Rašto specialis
tas kun. R. Bro\vn parašė naują 
veikalą: "The Virginal Concep-
tion and Bodily Resurection of 
Jesus" (išleido Paulist Press — 
vienuolių pauiistų leidykla Nėw 
Y«4aa, 1973 m , 133 psi., kaina 

j2 dol. 25 et .) . 
Autorius yra buvęs Šv. Marijos 

seminarijos ir Woodstook kolegi
jos profesorius, vėliau pakviestas 
dėstyti Šv. Rašto mokslus LTnion 
teologijos seminarijoje New Yor-
ke. Išrinktas Katalikų biblinių 
studijų sąjungos pirmininku. Jis 
buvo vienintelis amerikiečių ku
nigas popiežiaus Cauliaus VI pa
kviestas Katalikų biblinės komi-
šjos nariu. 

Siame veikale jis nagrinėja Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo ir Kris
taus Prisikėlimo tiesas. Žinoma, 
abidvi šias tiesas jis priima, ta
čiau šiame veikale pirmą kartą 

| taip kritiškai imant įvairias 5r. 
i Rašto vietas, tiriant jas grynai 
j moksliniu pagrindu, vietomis pri-

jums dviejų dienų rekolekcijas j j o s e ^ ų jstorjjos klasėse apie ru-
nuošalioje, ramioje ir patogioje į s ų 0kUpaciją Lietuvoje. Įdomu, 
vietoje. Šv. Mišios, išmąstytos,: j ^ v i s dažniau Amerikos mo-
gerai paruoštos konferencijos, j Į ^ I O S bando papildyti istorijos 
tarpais pakankamai laisvo laiko i knygų tekstą gyvų liudininkų žo-
nnAlct ic ar m aA i trinti n ^ c L ' n V i o n t I i v 

DAUGIAU DĖMESIO 
SAULĖGRĄŽŲ SĖKLOMS 

Dr. V. B. Raulinaitienė 

melstis ar medituoti, neskubant, j į f į'u_ 
atsileidus pasiruošti ir atlikti iš
pažintį. Maistas geras. Savas bū
rys. Už visa tai iš jūsų prašoma 

riose moterys atstovėmis buvo iš 
rinktos pirmą kartą) 32-jų sąra
šą pradeda A. Armstrong, prezi
dento patarėja ministerių kabine
to nario teisėmis. Tolimesniųjų 
tarpe yra JAV Atominės komisi
jos pirmininkė Dixy Lee Ray, dvi : 
ambasadorės, viena admirole, 
dvi generolės, JAV ministerė į; 
Tarpt civii. organizaciją Mont-' 
realyje, JAV menui remti komi-, 
teto pirmininkė ir t. t. 

47-jame to metraščio psl. yra į 
Leech Farm, Pittsburgh, Pa., Ve- ' 
teranų administracijos ligoninės 
direktorės dr. Valerijos Birutės: 
Raulinaitienės nuotrauka ir; 
duodamos šitokios žinios: "Dr. ; gom$ 
Raulinaitis Veteranų ligoninės! 

n 

t' tavoje. Ji pradėjo soecializuotis! P a ! i k t i d v i t n l <**•"•» n a r a u s > s a " 
pecliatrijoie ir dirbo medicinos|v o «***? savaitgalio rutmą, at-
gydytoja Lietuvoje. Ji pasitraukė, 
kai rusų armijos kraštą užėmė 
antrą kartą. Vėliau ji gyveno ir 
dirbo gydytoja pabėgėlių stovyk-l 
lose iki 1949 m., kai emigravo į j 
JAV. Besimokydama anglų kai-! 
bos, dirbo kaip laboratorijos tech-j 
nikė Harper ligoninėje, Detroite.! 
JAV medicinos stažavimo prog- j 
rama ji atliko Liuteronų ligoni-) 

Des Moines. Ji taip pat bu
vo profesinio personalo šefas Ve
teranų administracijos ligoninėje. 
Dcvvney, 111., irgi kaip pirmoji 
moteris, paskirta tokioms parei-

sivežti visus savo dvasinius rū
pesčius ir norą susitikti su Dievu. 
Ramiai. Neskubant. 

Arlington Heights mokykloje 
mokytojauja latvis dr. Peter Bab-
ris, 'knygos BALTIC YOUTH 
UNDER COMVIUNISM auto
rius. 

RELIGINIS ELEMENTAS 
LIETUVIŲ POEZIJOJE 

Sausainiai su saulėgrąžų 
sėklom 

STEFANIJA STASIENĖ 

Saulėgrąža (Helianthus) 
mums gerai pažįstama, nes Lie
tuvoje jj buvo auginama daržuo
se ir darželiuose. Ypač vaikai 
mėgdavo rudenį lukštenti ir 
kramtyti prinokusias sėklas. Im
ponuojantis yra šio augalo di- į n : J l ]

J
o s ekstrakto, 1 kiaušinis, »/ 

! leidžiant galimybę vėlybesnių į-
tarpų, autorius šaltai moksliškai 
rašė, nevengiant iškelti kontro
versinių dalykų ir parodant visiš-

1 ką laisvumą ieškant tiesos net 
, taip jautriuose dalykuose, kaip 
j antraštėje suminėtos dogmos, 
' Skaitydamas šią knygą nustembi, 
kokį gilų biblinį išsimokslinimą 
turi šis autorius ir kaip pdačiai ir 
giliai jis pažįsta su šiais klausi
mais surištą naujausią įvairių ti
kybų literatūrą, tačiau knyga rei-

•kalauja iš skaitytojo turėti teolo-
Imti: i/2 puoduko arba 4 o z . ; g^ių pagrindų suvokimą, 

sviesto ar margarino, 2/\ puodu- į 
ko rudo cukraus, i arb. šaukt, va- . 

J .Pr . 

Ar yra prasmės? Ar to reikia? 
Berašant atėjo kita mintis. 

Gal gi mūsų rekolekcijų kvieslys 
yra panašus į Samarietės moters 
prie Jokūbo šulinio rolę? Ir pati 
samarietė iš karto netikėjo Kris-1 
taus žodžiais. Ji truputį net ban- j mentas lietuvių poezijoje". Šią 
dė šaipytis iš Jo kalbos. Tik kai i knygą yra suinteresuotas išleisti 
pati buvo taikliai aptarta ir pa-1 Krikščionis Gyvenime. 
liesta Mokytojo tiesos ir įžvalgu-

Literatas, kritikos istorikas 
Vladas Kulbokas pradėjo ruošti 
spaudai veikalą "Religinis ele-

mo, kai suprato, kad Jis tikrai tu
ri galią žmones pažinti ir duoti 
jiems gyvojo vandens, įtikėjo pa
ti ir bėgo kviesti kitus, kad visi 
galėtų ateiti, išgirsti, būti pa-

direktore buvo paskirta 1971 bir-j K to metraščio duomenų ma-1 guosti, sustiprinti ir pagydyti. 
želio mėn. Ji yra pirmoji ir vie-j ryti, kad dr. V. B. Raulinaitienė.; 

nintelė moteris direktorės pare i - ;
i š t ų 3 2_ j u m o t e r U j , T a vienkite-

gose visoje Vet. admm. tarnvbo- ,. , . . ,„ 
je, kurią sudaro 166 ligoninės. ^'baigusi aukštuosius moks!-
Gimusi Lietuvoje. Medicinos J A V " i berods, vienintelė jų tar-
mokslo laipsni ji gavo Vytauto j pe ateivė, gimusi ne JAV. 
Didžiojo universitete Kauną Lie- į 

(Iš "Mes 

Ir mes ne viena pirmą kartą a-

siruošusį 2odį priimti.*' 
visi broliai") 

Rekolekcijos dienos 
šiamos Jums. lietuvės 
susitikti su Jūsų Dievu. Kviečia
me įsijungti į būrį- Nereiktų per 
daug nė nagrinėti: kaip, kas, ko-

yra ruo-
moterys. 

bejojom, nelengvai apsisprendėm į d ė l _ r d k i a a t v y k t i i r b ū t L 
už. Bet nė viena neapsivylėm, ir _. . , . t- , , . ^ . , . , . , . v. r Didvsis Seieias laukia lavęs, todėl rus kviečiame. , , , . -d" . (kad galėtų išberti saują paruos-

"Dievas visad 
un. 

džiulis žiedas, kuris visuomet bū
na atsuktas į saulę. Taigi žiedas 
visada seka saulę ir savo veidu į 
ją atsigręžia. Todėl ir vadinama 
saulėgrąža. Siame krašte saulė
grąža jau žinoma seniausiais lai
kais ir ypač vietos indėnų buvo 
mėgiama. Kadangi jie garbino 
saulę, tai ir šį augalą dažnai sie
davo su religija. Be to saulėgrą
žos sėklos sudarė svarbią dalį jų 
maisto. Šalia maisto jie sėklas 
vartojo dar kaip vaistą ir dažų 
gamybai. 

i puod. lengvai pagruzdintų saulė 
grąžų sėklų, \Ą arbat. šaukšt. ke
pimo miltelių, jei naudojame ne
sūdytą sviestą, tai truputį į drus

kos. 
Sviestą su cukrum gerai išsuk-

milteliais. Palengva išmaišyti 
; galop supilti pagruzdintas saulė
grąžų sėklas. 

Dviejų arbatinių šaukštelių pa 
galba imti masę ir išdėti ant 

daug 4 tuzinai. 
Antras būdas panaudoti saulė

grąžų sėklas. 
Imti: 2 puodukai saulėgrąžų 

sėklų, 1 vslg. šauks, medaus, 1 
ralg. šaukšt. žemės riešutų sviesto, 

! „ , _. __fij 
supi 1-į rakto, !/2 puod. datulių cukraus 
epimojarba pagruzdintų avižinių kruo-

ti, įpilti vanilijos ekstr., kiaušinį, j Į/2 arbat. Šaukšt. « 
Vėl gerai išsukti. Pagalia 
ti miltus, sumaišytus su 

Vėliau šis augalas buvo kulti-į skardos nedideles krūveles 3 co-
vuojamas ir auginamas laukuo- • lių atstumo. 
se, kaip ir kiti javai. Dabar ypač | Kepti prie 3375 laipsnių apie 
daug saulėgrąžų auginama Sovie-j 8-10 min. 

pų, arba ]/2 puod. smulkiai ka
potų džiovintų aprikosų. 

Saulėgrąžų sėklas mašinėle su
malti, sudėti medų. žemės riešu
tų sviestą, vanilijos ekstraktą ir 
suminkyti tešlą. Dabar formuoti 
apskritus rutuliukus ir pavolioti 
į avižines kruopas ar datulių 

yra tas pats: j tos ir prinokusios sėklos į Tavo 
mylintis, kantrus, diskretiškas,; dirvą. 
neužsimetantis. Jis pasisiūlo, pa- j Rekolekcijos vyksta Chicagoje, 
šnabžda, pašaukia ir tyli. Ir taip! Cenaele vienuolyne (11600 So. 
lengva apsimesti, kad niekad Jis Longvvood Dr.) lapkričio 9—11 taip ir saulėgrąžos, yra turtingos | 
tau nekalbėjo, niekad Jis tavęs 

cukrų ar aprikosus. Kepti nerei-
tų Rusijoje Rumunijoje ir Argen- j g š i o s m a s ė s k i e k i o g ^ m a ž | kia_ 
tinoje. Sekios naudojamos maisj 
tui, medicinai ir pramonės reika--1 
lams. 

Sėklose apstu mineralų, fosforo 
ir vitaminų 

Kaip kiekvieno augalo sėklos, I 

mineralais, fosforu bei vitami
nais. Ypač pažymėtinas ri tami 
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dienomis. Mokestis 30 dol. Re 
nekvietė. Sename ir Naujajame; gistruotis pas dr. Jonę Meškaus-
Testamente skaitome, kad Die- į kienę, 6623 So. Fracisco Ave., nas F, kuris labai 
vas į žmogiĮ prakalbėdavo peritelef. PR 6—9801, arba pas Ire- mūsų plaukams ir odai. Apskri-
sapną. Dievas pasirinkdavo tą \ nq Kairytę, 3019 W. 62 Street, tai jis labai reikalingas ipalaiky-
būdą, kad rastų žmogų nurimu-I tel. PR. 6—1435. P tnūsų sistemą sveiką ir produk-
sį, atsileidusį, laisvą ir geriau pa-i Danutė Augienė tyvią. Anglų mitybos žinovas dr. I 

,Hugh Sinclair sako, kad šis vi
taminas beveik išimtinai apsau
go nuo brenchų astmos, reuma
tinio pobūdžio ligų (artričio )ir 
skaudulio skilvy (uleerio). 

Dar reikėtų paminėti, kad sėk- : 

k; riebalinėje dalyje yra vadina
mo lecitino, kuris išnešioja po or
ganizmą riebalus ir jaos atitin
kamai paskirsto. Cholesterolį le-
vit'nas pristato cmulrijos cavida 
le taip, kad kūnas galėtų jį su— i 
naudoti. Be lecitino cholesteroL's I 
labiau prikibtų prie kraujo indų į 
sienelių ir jas užkimštų. 

Tad patartina kiek galint dau-. 
giau į mūsų mitybą įjungti sau- į 
iėgrąžų ar kitų sėklų, nes sėklose, i 
kafrp žinome, yra ištisas sandėlys 
labai vertingų mūsų organizmai 
medžiagų. 

Galėtumėme pavyzdj imti BI 
gamtos, būtent iš raukš3q, kurie 

kienė. kurių meno paroda 
rangia žurr.aias "Moteris 
Qja švabaitė-Gylienė. 

ir Aldona Valis-Labo-
vyksta spalio 13-14 d. Torc-ite, Kanadoje, 
Parodos atidaryme s-ivo kūrybą ska.no Ju-

ifcA 
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instinktyviai jaučia sėklose esa
mą .laudą ir taip godžiai puola 
prinokusią saulėgrąžą ar kitą au
galą. Užtikrinta nauda bus ir 

*• ^-. <> &£t j 

Magdalena B. ciankun;ene ciklo" paliejus) , Aldona Vaua*Labokiene Ckilaiuka (aliejus) 

Nei tamsūs ak'niai negal! paslėpti saulėtos nuotaikos Dainavoie Iš 
mums, jei savo mitybai daugiau 1 k a i r ė s j d e š i n c : I r e n a pabedinskienė, Mnda Lenkauskienė ir Nijolė Ba-

i jų panaudosime. ronienė. Nuotr. K. A, 
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