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Planavimas keliolikai metų? 
Atrodo, kad būtų realiau pla
nuoti gal tik 4 ar 6 metams. Juk 
kultūrinės reikšmės darbai atsi
randa ne tiek dėka plano, kiek 
individų iniciatyva ir pastango
mis. Organizacijos nekuria, o tik 
gali padėti kūrėjam. Viskas pri
klausys nuo to, kokių ir kiek 
fanonių turėsime išeivijoje kul
tūriniam darbui atlikti ir tiems 
darbams priimti. Tad mūsų są
lygose gal svarbiau būtų padėti 
lietuviams mokslininkams, me
nininkams ir visuomenininkams 
realia parama ir paskata to
kiems darbams atsidėti Svarbu, 
bet jau antroje eilėje, rengti vie
šas kultūrinės veiklos manifes
tacijas. Šioje dvasioje ir mano 
atsakymai:

tesis klausimas: konkreti 
kultūrinė veikla dabar

Mokslininkams, pir
miausia lituanistams, patraukti 
ir prilaikyti Lietuvių Bendruo
menėje reikia geriau platinti ir 
kelti žurnalų bei knygų tiražus, 
primokėti už lituanistinių veika
lų parašymą ir jų išleidimą. Iki 
šiol tai buvo daroma tik atski
rais atvejais, daugiausia pa
tiems autoriams ar jų atsto
vams, pvz. Lituanistikos institu
tui, prašant. Buvo gauta para
mos iš Lietuvių fondo, Lietuvių 
Bendruomenės ir pavienių mece
natų Lituanistikos Darbams, 
Liet. katalikų mokslo akademi
jos leidiniams, Lietuvių istorijos 
draugijai, išeivijos bibliografi
jai, mokslininkų suvažiavimams. 
Kultūros tarybai nereiktų laukti 
atskirų prašymų, bet skatinti ir 
raginti, kad tie darbai būtų tę
siami, atpalaiduojant mokslinin
kus nuo rūpesčio gauti lėšų.

Jaunimui daugiau su
burti remtina chorų, teatro mė
gėjų, tautinių šokių ir sporto 
ansamblių veikla. Reiktų apmo-

I kėti ir jų vadovų darbą, kaip ap- 
1 mokami lituanistinių mokyklų 
mokytojai.

Rašytojams premijų 
turime, leidėjų irgi netrūksta, 
tik reikia daugiau skaitytojų. 
Reikia išgalvoti veiksmingų bū
dų knygų pirkėjams paraginti. 
Jei gyventume ne rezidencijose, 
o namuose, jei naudotume tą pa
tį automobilį 6 metus, o ne tre
jus, jei... Gal tam tikras viešas 
dėmesys Ištikimiems knygų pir
kėjams ir asmeniškų bibliotekų 
savininkams pagelbėtų? Premi
jos, varžybos skaitytojams?

Dailės parodos dažniau
siai yra kartu ir komercinės, kū
riniai parduodami. Nė kiek ne
nuvertindamas dailininkų reikš
mės, manau, kad Liet. Bendruo
menės Kultūros taryba turėtų 
rekomenduot finansiškai remti 
tik jungtines parodas istorinė
mis progomis. Jos pasitaiko ne 
kasmet Dailininkai ir skulpto
riai parduoda savo kūrinius ir 
ne lietuviams, ko negali pada
ryti lietuviškų knygų autoriai. 
Lietuvių fondų premijos daili
ninkams reikalingos, bet jos tu- 

■ rėtų būti skiriamos ne tik už 
tam tikroje parodoje parodytus 

' darbus, bet iš viso už menininko 
pasiekimus ilgesnėje laiko per
spektyvoje. Čia neturėtų būti 
išskirti ir knygų iliustratoriai.

Muzikai daininin
kai irkompozitoriai 
yra panašioje padėtyje, kaip 

, dailininkai. Tad ir jų darbų rė- 
' mimui taikytini panašūs krite
rijai. Scenoje pasirodančių me
nininkų darbas visada turi būti 
apmokamas rengėjų, kaip apmo
kama salės nuoma. Kompozito
rių gaidoms atspausdinti visuo
menės parama reikalinga, kaip 
ir mokslininkų darbams.

2-sis klausimas: konkretūs 
kultūriniai projektai

Pavardžių tuo tarpu nenorė
čiau minėti. Kultūros tarybai

Mielas Redaktoriau,
Tavo redaguojamas “Draugo” 

šeštadieninis priedas turi ant
raštę: Mokslas, menas, literatū
ra. Kad to meno ir literatūros 
pilni puslapiai, tenka tik džiaug
tis. Visokie parodų aptarimai, 
koncertų ir dainininkų vertini
mai, knygų recenzavimai ir pri
statymai, kartais dar knygai nė 
nepasirodžius, rodo, kad menas 
ir literatūra nėra nuskriausti. Ki
taip su mokslu. To mokslo kaip 
tik ir pasigendama. Atleisk tad, 
kad būdamas nemokslininkas, 
čia padėstysiu, gal būt, ir labai 
nemoksliškus *'apdūmojimus”.

Niekas neabejoja, kad mūsiš
kis amžius yra mokslo amžius. 
Tai keistas amžius, kada kitados 
buvę mokslo židiniai vienuoly
nai tuštėja, o visokios mokslo ty
rimų laboratorijos pilnos. Žmo
gus niekad taip drąsiai nebuvo 
nupjovęs laidus su Antgamte ir 
pasinėręs vien tik į gamtos moks
lus. Bet drauge yra tikra, kad 
tada, kai žmogus domėjosi Die
vu, gamta jam buvo daug palan
kesnė, draugiškesnė, negu šian
dien, kada žmogaus visas dėme
sys ir simpatijos nukrypo tik i 
gamtą. Tasai mokslinis susido
mėjimas gamta ją apiplėšė, su
teršė tiek iš vidaus, tiek išorė
je. Net iT begalinius dangaus plo
tus žmogus savo erdvėlaiviais iš
narstė, iššnipinėjo, bet kas iš to? 
Mokslas gavo keletą mėnulio ak
menų, o mėnulyje liko tik ast
ronautų smėlyje įmintos pėdos..

Sąžinės nuraminimui sakoma, 
kad gamtos profanacija leido 
žmogui daug sužinoti, patirti. 
Taigi moksle padaryta pažangos. 
Modemus žmogus šiandien gali 
šaipytis iš savo protėvio, gyve
nusio prieš 100-200 metų, kai 
tas važinėjo vežimu tik mediniais 
ratais ir-tikėjo, vaizdžiai kalbant, 
kad vaikus atneša gandras.

Kaip ten bebūtų, turime pri
pažinti, kad šių dienų žmogus 
turi neišmatuojamą pažinimą, 
žinojimą, kuris, išsiveržęs pro 
bibliotekų langus, susikoncentra
vo kompiuteriuose. Tik gaila, 
kad tas žinojimas yra sukoncet- 
ruotas nedaugelio, herinetiškai 
užsidariusių specialistų galvose. 
Juo labiau mokslas daro pažan
gos, auga, tobulėja, tuo jis lieka 
neprieinamesnis eiliniam žmoge
liui. Gyvename įsitikinę, kad jau 
žinome viską, kai tuo tarpu ne
žinome nieko. Netgi nežinome, 
kas šiandien jau yra žinoma.fUž- 
valdėme erdves, bet ar yra bent 
vienas iš šimto, kuris žinotų dėl

ko erdvėlaiviuose iš rankų iškri
tęs pieštukas nekrinta žemėn, o 
lieka pakibęs ir plaukioja erdvė
laivio viduje. Bendra nuomonė: 
erdvėje nėra traukos dėsnio. Bet 
kaip tada su Newtono visuotiniu 
traukos dėsniu? Mokslininkai, 

j tyrinėdami gyvybės fenomeną, 
surado genus, DNA (dessosiribo- 
branduolinė rūgštis), bet ar 
bent vienas. iš Šimto žino, ar iš 

Į pūvančios medžiagos gali atsiras
ti (savaime bakterijos ir kirminai, 
ar ne. Louis tPasteur jau visiškai 
pamirštas.

Man atrodo, kad mūsų amžiu
je visiškai yra pamiršta gamta ir 
iš jos stebėjimo kylanti išmintis, 
štai dėl ko prašymas visiems 
mokslininkams: susimildami,
pabandykite jūsų turimą mokslą 
bent kiek populiarinti. Tam laik
raščių skiltys (žinoma, ir “Drau
go” priedo), radijas, televizija 
bus atviri. Atrodo, taip viskas pa
prasta. Bet ka/tais ima pagunda 
manyti, kad šių dienų moksli

būtų pravartu turėti mūsų Į ningų tiesos iškraipymų, lie- 
mokslininkų, menininkų ir pro- čiančių Lietuvą ir lietuvius, 
fesionalų draugijų narių sąra- štai, naujoji Encyclopedia Bri- 
šai su adresais. Lituanistikos tanica laida įdėjo sovietinių pa- 
instituto narių naujas sąrašas reigūnų parašytus straipsnius, 
dabar rengiamas ir bus pasiųs- klastojančius istoriją. Tokią 
tas Kultūros tarybai. Tokius są- komisiją galėtų sudaryti Litua- 
rašus vertėtų papildyti žmonė- nistikos instituto, LKM Akade- 
mis, kurie nepriklauso toms mijos, Lietuvių istorijos d-jos, 
draugijoms. j Lietuvių žurnalistų s-gos, Lietu-

Aktualūs projektai pagal jų vių rašytojų d-jos. Dailininkų 
reikšmę: į draugijų, mūsų politinių bei vi-

a) Užtikrinti Encyclopedia suomeninių veiksnių žmonės. 
Lituanica užbaigimą ir tinkamą Kas turėtų visa tai koordinuo- 
jos išplatinimą. Leidėjui reikia ti? Gal Lietuvių Bendruomenės 

valdyba?pagalbos.
b) Suorganizuoti specialistų 

komisiją, kuri sektų kitų kalbų 
enciklopedijas, žemėlapius ir ki
tokius informacinius leidinius, 
kad tinkamai reaguotų dėl pa
sitaikančių klaidų ar net sąmo-

c) Organizuoti akademinės 
(ne mokyklinės) Lietuvos isto
rijos rašymą ir išleidimą, nutrū
kus prof. Z. Ivinskio užsimota
jam darbui. Parengti tokios is
torijos trumpesnę versiją anglų

Laiškas redakcijai

DEL MOKSLO IR MOKSLININKŲ
ninkai, lyg susitarę, nori palik
ti liaudj ignorancijoje. Kari Pop- 
per pavadino tiesiog “ignoranėijos 
sąmokslu” tą nenorą dalintis su 
kitais savo žiniomis.

Bet čia reikalas nėra toks pa
prastas, kaip kam atrodo — pa
sakytų kun, V. Bagdanavlčius 
savo įprastu posakiu. Mokslinin
kai, turėdami begalinius rezer
vus išminties, kaip tik neturi jo
kio susidomėjimo gamta bent iki 
tokio laipsnio, kokį turi eilinis 
žmogus. Taigi nenuostabu, kad 
racionalinės mechanikos specia
listas nemoka pataisyti automo
bilio. Arba branduolinių studijų 
biologas neatskiria pušies nuo 
eglės, o astrofizikas nežino, ko
kia šiandien yra mėnulio fazė.

Gamta, kaip fenomenas, kaip 
stebėjimo objektas, kaip jaudinąs 
ir dominąs reiškinys, nedomina 
mūsų laikų mokslo. Dar daugiau: 
atrodo, kad modernusis moksli
ninkas gamtą-visiškai ignoruoja. 
Kartą teko būti liudininku, kaip

Simas Kudirka Chicagoje, mero įstaigoje. Čia jam sutelkiama miesto garbes pilietybe. Nuotr. Jono Bogutos

ir kt kalbomis.
d) Užtikrinti lietuvių išeivių 

bibliografijos tęstinumą ir pa
rengti knygą — suvestinę 25 ar 
30 metų bibliografiją, išmetant 
nereikšmingus dalykus, kurie 
suregistruoti atskirų metų bib
liografijose. Lituanistikos insti
tuto Bibliografijos skyrius jau 
parengė 1970-1973 metų biblio
grafiją, belieka išleisti. Turime 
ir bibliografų prieauglio darbui 
pasidalinti.

e) Užtikrinti lietuvių moksli
ninkų suvažiavimų reguliaru
mą. Tokie asmeniški kontaktai 
savo tarpe ir su visuomene labai 
svarbūs. Planingai derinti Li
tuanistikos instituto, LKM Aka
demijos ir Technologų suvažia
vimus ar simpoziumus. Iš Lie
tuvių Bendruomenės reikia lėšų

garsus biologas, paklaustas, ko
dėl medžių lapai nėra vienodos 
formos, nuleido rankas ir nera
do savo galvoje atsakymo. Moks
las šiandie domisi tik tokia gam
ta, kokios nėra. Fizika, chemija, 
biologija užsiima tik tuo, kas ne
matoma, nori pasiekti tai, kas 
nesuvokiama eiliniam žmogui. 
Šių dienų mokslininkas jaučia ne
paprastą palinkimą į abstrakciją. 
Paprasta gatvės žmogaus nuovo
ka (sensus communis) ir gamta 
su visomis jos grožybėmis yra pa
siųsta velniop. Kaip tad norėti, 
kad toks mokslininkas, vis labiau 
įsigilindamas į savo specialybę, 
imtų ir atsigręžtų į gamtą ir pa
tenkintų mūsų eilinio žmogelio 
norą irgi šį tą sužinoti.

šiandien jau yra nesupranta
mi tokie mokslininkai, kaip Ra- 
chel Carson, kuri, matydama pa
vasario grožį, jaudindavosi iki 
ašarų, arba Konrad Lorenz, ku
ris rašė apie gyvulius, arba Ąl- 
bert Schweizer, kuris rūpinosi

nors prelegentų kelionėms ap
mokėti. Honorarų už paskaitas 
iki šiol niekas neprašė.

S-sis klausimas: reikštis 
savybėje ar tarp svetimųjų?
Svarbiausia — darbų kokybė, 

o tada bus ką parodyti ir sveti
miesiems. Svarbu neatitrūkti 
nuo to, kas daroma Lietuvoje. 
Džiaugtis jų laimėjimais, papil
dyti jų spragas, atsirandančias 
dėl okupacinio režimo. Visa tai 
tinkalnai perduoti mūsų lietu
viškajai spaudai ir svetimajai. 
Jau daug kas gero padaryta ta 
kryptimi. Veržtis į tarptautines 
enciklopedijas, vardynus, anto
logijas.

Jf-sis klausimas: asmeniškas 
užsiangažavimas

Afrikos raupsuotaisiais. Tokia 
šiandien apkaltinami ohskuran- 
tizmu, diletantizmu, rasizmu ir 
dar kitokiais izmais, jei ne dar 
kuo blogesniu.

Šių metų birželio 2 dienos laik
raščiai pranešė, kad praėjusią 
nąktį būta mėnulio užtemimo, 
nepaprasto, nepramatyto, ne
laukto gamtos reiškinio dangaus 
skliaute. Jokia observatorija to 
nepastebėjo, iš anksto nepaskel
bė, napaaiškino. O kai mėnulis 
ėmė temti, žurnalistai griebėsi 
telefono ragelio, skambindami į 
observatorijas ir norėdami to ne
paprasto reiškinio paaiškinimų. 
Bet niekas jiems neatsakė, nes 
astronomai... miegojo. Nė vie
nam jų neatėjo į galvą mintis 
bent telefonu pranešti laikraščių 
redakcijoms apie nepaprastą įvy
kį, kurio gal daugumas iš viso 
savo gyvenime nėra matę.

Tik keli metai praslinko nuo 
milžiniško užmojo — žmogaus 
nusileidimo ant mėnulio, kaina
vusio milijardus dolerių. Visa tai 
buvo daryta mokslo vardu. Bet 
po to, v jau toks nesidomėjimas 
mėnuliu, kad net nepastebimas 
jo užtemimas. Atrodo, kad moks
liniu mėnulio ištyrimas siekė su
naikinti senąjį mėnulį, ir tai pa
vyko. Mėnulis tapo bandomąja 
auka, siekiant pažinti baltąjį 
“Paukščių kelią”. Mėnulis buvo 
paaukotas kitiems tikslams.

Seniau mėnulio užtemimai vi
sus domino. Iš to buvo daromi 
pramatymai, pranašauta ateitis. 
Šiandien pasidarėme tiek jau 
mokyti, kad užtemimo net nepa
stebime. Su gamtos ir sukurtosios 
visatos užmiršimu, praradome 
Dievą, kuris reiškiasi ne per pro
vizorines ir nesuprantamas moks
lo dėsnių abstrakcijas, bfet per 
dangiškų ir žemiškų fenomenų 
apraiškas. Yra tik vienintelis ke
lias atrasti Dievą gamtoje — tai 
pasukti atgal iš kelio, kurį yra 
nuėjęs modernusis mokslas. Rei
kia grąžinti kilnumą, vertę ir 
prasmę gamtos reiškiniams, 
tiems Dievo apsireiškimams — 
teofanijoms, neneigiant nė moks
lo dėsnių, tačiau išvengiant to
kio pasaulio supratimo, kad jau,

(Nukelta į 7 pal.)

Tuo tarpu esu užimtas Litua
nistikos instituto administraci
niu darbu. Galima būtų padary
ti kur kas daugiau, bet trūksta 
talkos. Norėčiau veiksmingiau 
tęsti studijas lietuvių namotyro- 
je ir Lietuvos bažnyčių statybos 
istorijoje, dažniau recenzuoti 
tos srities Lietuvoje ir (kitur pį* 
sirodančius veikalus, padaryti 
pranešimų mūsų visuomenei. 
Dar yra neparašytų straipsnių 
ir neparinktų iliustracijų En
cyclopedia Lituanicai.

Šie mano atsakymai nėra iš
samūs, ir jie neatstovauja Li
tuanistikos instituto prezidiu
mui bei tarybai. Jei kas kriti
kuotų ar papildytų, būsiu dė
kingas. Dr. inž. Jurgis Gimbutas 

Lituanistikos instituto 
pirmininfcn-g
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Dūmus apie Teilhardą sklaidant (3)

„Budelių" hipotezės

ANTANAS PASKŲS

Blogis priklauso toms didžiosioms 
žmogiškos egzistencijos mįslėm, ku
rių protas neįstengia atspėti. Ne
įstengia jo pakankamai atspėti ir 
T-do minties sistema. Būtų netei
singa todėl iš jos reikalauti tokio 
aiškumo blogio problemos sprendi
me, kokio nei viena kita teorija ne
gali pasiūlyti. Vis dėlto kritikai links
ta autoriui prikaišioti, kam jis ne
išsprendęs neišsprendžiamų galvo
sūkių. Be to, A. Maceina pastebėjo 
ir kitą kritikų silpnybę: “apdairumo 
bei tikslumo, atpasakojant auto
riaus mintis, kritikam kai kur iš tik- 
rd stinga” (“Draugas”, 1972 XI, 4, 
2 p.). Ar tik nebus taip atsitikę su 
Tftdo blogio sampratos kritika.

T-dui blogis atrodo, kaip neiš
vengiamas šalutinis pasaulio vieni
jimo padarinys “kaip “išsivysiančio 
pasaulio būtinybė” (Maceina, ten 
pat). Maceinos žodžiais T-do idėji
nėj sistemoj “auka-budelis virsta 
statybiniais jos pradais ir jos kai
na” (“Draugas”, 1973, XII, 8, 3). 
Vadinasi, ji reikalinga šunų su
draskytų vaikų, koncentracijos sto
vyklų, Nerimų, Hitleriu, Stalinų... 
Užtat T-do puolėjų sąžinės ir ne
leidžia tokios teorijos priimti. “Mes 
ir neperkame bilieto įeiti į jo sistemą, 
geriau pasilikdami lauke” (ten pat). 
Tačiau “pasilikusiųjų lauke” blo
gio sampratą sugretinę su tellhar- 
dine vargu ar bepastebėsime tarp 
jų skirtumą. [Gretinsime fizinį ir 
moralinį blogį, gamtos ir žmogaus 
iššauktas kančias].

Regis nebus nusižengta tiesai, jei 
teigsime, kad kritikūfJj'amieji, T-do 
šalininkai, Ir kritikai, T-do prieši
ninkai, neginčija blogio gamtoje. 
Tai įspūdingai patvirtina Maceinos 
žodžiai” “gamtos reiškiniai yra akli, 
savo veiksmu nepaisą jokių švente
nybių ir traišką kaltus ir nekaltus, 
kaip tai įvyksta potvynių, žemės 
drebėjimų, ugniakalnių proveržių, 
uraganų, epidemijų metu” (“Drau
gas”, 1972.XII, 2, 3). O gyvojoj 
gamtoj “kova už būvį yra įausta į 
pačių gyvių sąrangą”. Neužtenka 
tačiau blogio buvimo tik konstatuo
ti. Žmogus nori žinoti, kodėl blogis 
iš viso yra iš ir kur jis ateina. Su 
šiuo klausimu ir prasideda įvairios 
blogio teorijos. Maceina pvz. nuro
do, kad fizinis blogis ateina iš kos
mologinio kosmoso. Ši sritis esanti 
savarankiška, nes “ji yra pasekmė 
būtinybės, Dievo sukurtos kaip bū
tinybė”, todėl gamtos reiškiniai yra 
dėsningi ir akli. Todėl “baimė, plėš
rumas, liga ir mirtis yra... sudeda
mieji gyvūnijos pradai” (“Draugas”, 
1972, XII, 2). Savo ruožtu T-das 
laiko blogį kaip “išsivysiančio pa
saulio būtinybe”. Gi to besivystan
čio pasaulio pagrindu yra tas pats 
Maceinos Dievas. Vadinasi, fizinio 
blogio atžvilgiu tarp abiejų aiški
nimų nematyti jokio skirtumo. 
Abiem fizinis blogis yra gamtinio 
pasaulio būtinybė. Vienam jis yra 
besivystančio pasaulio neišvengia
mas padarinys, kitam — aklai vei
kiančios gamtos išdava. Bet ar yra 
skirtumas tarp šių dviejų autorių 
moralinio blogio aiškinime?

1918 m. T-das Tašė: “Visur apie 
mus matome ne ką kitą kaip nesu
taikomą skilimą. Visur tai, kas ver
tinga, sumaišyta su tuo, kas bran
gu: kviečiai auga drauge su piktžo
lėmis. Visur matome beprasmį nio
kojimą... apgaulingą išorę... apgal
votą egoizmą... visuotiną kūrinių 
skundą...” (Ecrits de la guerre, 1965, 
285). Jam pasaulis kartais atrodo 
lyg koks begalinis chaosas. O žmo
gaus agonija esanti pati sunkiausia: 
“Iš visų daiktų žmogaus istorija 
yra labiausiai panaši į kryžiaus ke
lią” (PM, 313). Bet kas gi yra tos 
agonijos priežastimi? Mūsų filoso
fas Maceina šiam klausimui duoda 
tokį atsakymą: “Pasaulis yra sukur
tas kaip būtertybė [gamta] ir kaip 
laisvė [dvasia]” (“Draugas”, 1972,

XII, 30, 4). Gi laisvos būtybės vei
kia savarankiškai. Moralinis blogis 
ir yra tokio savarankiško veikimo 
padarinys. Vadinasi, priėmus žmo
gaus laisvę, reikia priimti ir nuodė
mę arba moralinį blogį.

Panašų atsakymą, atrodo, mums 
pateikia ir T-das. Pagal jį, visa, kas 
vystosi ir auga, turi savo skausmų, 
padaro klaidų, nusikaltimų. Ir, jo 
nuomone, blogis paeina iš individu
alinio ir kolektyvinio pasirinkimo 
(L’avenir de l’homme V, 1959, 77 - 
78). Vadinasi, ir T-dui, kaip ir Ma
ceinai, moralinis blogis yra betar
piška žmogiškos laisvės išdava. Tie
sa, T-das kalba apie statistini nuo
dėmės būtinumą. Nusidedamą lais
vai, bet tuo pačiu metu nuodėmė 
yra statistiškai neišvengiama. Ta
čiau “statistinis būtinumas nereiš
kia įpareigojimo nei laisvės panai
kinimo” (Ma position intellectuelle, 
Les Etudes philosophiąues 1955, 
581). Nuodėmės neišvengiamumas 
liečia daugybę žmonių, o ne kurį 
vieną individą, kuriuo nors laiku. 
Daugybėje visad atsiras žmonių, ku
rie rinksis blogį vietoj gėrio. Taigi 
laisvų būtybių daugybėje visada 
atsiras šventųjų ir budelių. Tokią 
statistinio būtinumo sampratą T- 
das pasiskolino iš moderniosios so
ciologijos metodikos. Statistinė būti
nybė, taikoma didelėm grupėm, ga
lioja ir laisvo pasirinkimo atvejuose. 
Trumpai, moralinis blogis T-do min
ties sistemoje yra tik statistinė, ne 
metafizinė būtinybė. Šio skirtumo 
kritikai kažkodėl nepastebėję. Ją pa
darius, matyti, kad moralinis blo
gis nėra esmine, bet tik egzistencia- 
line žmogiškosios evoliucijos sąly
ga. Taigi ne evoliucija, bet žmogaus 
laisvė yra atsakinga už Pilotą, Ne- 
roną, Dostojevskio generolą, Hitle
rį, Staliną...

Tačiau nei Maceinos, nei T-do 
blogio problemos sprendimai mūsų 
nepatenkina. Tai kas, kad mes ži
nome, jog blogis yra gamtos dėsnių 
ir mūsų laisvės padarinys. Tai kas, 
kad blogis yra išsivysiančio pasau
lio būtinybė. Toks žinojimas nepa
tenkina nei mūsų klausiančių pro
tų, nei nepalengvina mūsų ken
čiančių širdžių. Teisingai, tad Ma
ceina pastebi, kad “Blogis — vis 
tiek kur jis bebūtų: gamtoje ar isto
rijoj — yra niekšybės paslapties pro
veržis” (“Draugas”, 1973, XII, 8, 
3). Vadinasi, blogio mįslę reikia 
spręsti ne žinojimu, bet tikėjimu, ne 
šiapus, bet anapus, ne dabarties, bet 
ateities perspektyvoje. Kito kelio nė
ra. O rišti ją privalome. Žmogus 
juk privalo žinoti, kam jis kenčia. 
Teisingas yra T-das, tvirtindamas, 
kad “nenaudingos ir nepagrįstos” 
kančios žmogus negali pakelti. Be
prasmė kančia žmogų žudo. Gi be
prasmė kančia yra ta, kurioje žmo
gus neranda tikslo. T-do gi vizijoje 
žmogaus ir pasaulio kančių tikslą 
atrasime tik transcendentiniame vi
satos perkeitime istorijos pabaigoje. 
Užtat dėl naujo dangaus ir naujos 
žemės, kartojame, “buvo verta pa
sauliui kentėti, būti iš pagrindų su
krėstam; verta žemei pakelti kata
klizmas, augalam mirti, užleidžiant 
kelią gyvuliam; verta silpnesniem 
gyvūnam suklupti stipresniųjų na
guose; verta žmogui būti palenktam 
tamsiai gyvenimo tragikai; verta bu
vo Kristui kentėti Alyvų sodo ago
niją ir mirti Kalvarijos kalne”. Ste
bisi mūsų filosofas, kad T-das ir jo 
šalininkai šitokia vizija žavisi. Gi 
T-do šalininkai nustemba, patyrę, 
kad T-do puolėjai ja nesižavi. Juk 
“išmąsčius šią viziją ligi galo” pa
stebėsime, kad ji yra krikščioniškoji 
vizija, ne budelio teorija.

Krikščionybėje taip pat blogio 
mįslė atspėjama tik ateities perspek
tyvoje. Iš ten pažiūrėjus, kančia da
rosi vertinga. “Palaiminti jūs, kai 
dėl manęs jus niekina ir persekioja 
bei meluodami visaip šmeižia. Bū

Mikas Šileikis Vienuolis
Dailininko darbų paroda šiuo metu vyksta Balzeko Lietuvių kultūros muzieju
je, Chicagoj (4012 Archer Avė.).

kite linksmi ir džiūgaukite, nes jū
sų laukia gausus atlyginimas dan
guje” (Mt 5, 11-12). O tas atlygi
nimas yra dangaus Jeruzalė, kur 
niekas “nebealks, nebetrokš, nebe
kepins jų saulė, nei jokią kaitra” 
(Apr 7, 16-17). Ten “Jis nušluostys 
kiekvieną ašarą nuo jų akių, ir ne
bus mirties, nebus liūdesio, nei ai
manos, nei sielvarto” (Apr 21, 4). 
Anos būsimos Jeruzalės akivaizdoje 
“šio laiko kentėjimai nereikšmingi, 
lyginant juos su busimąja garbe, ku
ri mumyse bus apreikšta” (Rom 8, 
18). Argi ir šitai vizijai negalimą 
būtų prikišti, kad jos “sėkmės per
kėlimas J ateitį nureikšmina blogį, 
nuvertina dabartį” ("Draugas”, 
1973. XII 8, 3). Pagaliau ir krikš
čioniškoje vizijoje yra Alyvų sodas 
ir Kalvarijos kalnas; budelis ir auka. 
Joje taip pat auka-budelis virsta 
statybiniais pradais; blogis pasidaro 
“naudingu ir pagrįstu”, nes pati di
džiausia Auka buvo užmušta dėl 
mūsų ir visos žmonijos laimės. Gal 
todėl T-do puolėjai ir į šią sistemą 
atsisakys pirkti bilietą, geriau pasi
likdami lauke?

T-do kritikai išmetinėja, kad jo 
mąstyme per stipriai pabrėžta atei
ties kategorija savaime nuvertinanti 
“visą pasaulio dabartį”. Ir jis, kaip 
anas rusų šventikas, guodžias sū
nelio netekusią moterį anapusiniu 
džiaugsmu, bet nieko nedarąs čia 
— dabar jos skausmui palengvinti. 
Vadinsi, -T-dui prikaišiojama, kad 
jis nesirūpinąs prie jo kojų sėdinčiu 
konkrečiu žmogumi. Nežinome, kiek 
T-das rūpinosi skurstančiaisiais ir 
alkanais (biografai liudija jo hero
jišką pagalbą fronto kariams), nei 
kiek jo oponentas. Neturime duo
menų apie T-do šalininkų, nei apie 
jo priešininkų labdarybę. Žinome 
tik, kad T-as nepaliko išbaigtos eti
nės filosofijos. Iš turimų apybraižų 
tačiau aiškėja visuomeninės etikos 
pabrėžimas. Toks T-do elgesys la
bai gerai suprantamas anų laikų 
šviesoje, kai dėmesys katalikų mo
ralėje beveik išimtinai buvo nu
kreiptas Į individualinę etiką. Rei
kėjo, kad kas pažadintų socialinę 
krikščionių sąžinę. Tai dar nereiš
kia, kad to žadinimo nebereikia da
bar.

“Aiduose” prieš pusantrų metų 
(1973, III, 3, 97-99) buvo aiškinta 
T-do etika, kartojant jo paties žo
džius: “Artimo meilė neprašo mūsų 
tik aptvarstyti žaizdas. Ji mus verčia 
čia žemėje statyti geresnį pasaulį ir 
pirmiesiems mestis į kiekvieną ko
vą, vedamą žmonijos pagerinimui” 
(99). Toliau kalbama apie T-do so
cialinės sąžinės kryptį: “Neužtenka 
hei pastangų, palengvinančių tik 
blogio simptomus, nei labdaros, pa- 
gebstinčios tik skurdo aukoms. Pri

valu globalinėmis -pastangomis pa
kirsti skurdo, alkio ir ligų šaknis, 
kad nebūtų nei alkanų, nei nuogų, 
nei trokštančių. Užtat Teilhard ir 
kviečia žmones, ypač krikščionis, į 
kolektyvinę kovą prieš skurdą, ne
teisybę ir dvasios tamsą” (99). 
“Apibūdinimas labai tikslus” patvir
tina A. Maceina (“Draugas”, XII, 
8, 3). Deja teilhardinės etikos api
būdinimo citavimas “Laiškuose T- 
do šalininkams” nelabai tikslus.

Prieš kurį laiką 'mūsų filosofas 
nusiskundė kritikais, kad jie “patys 
neteisėtai susiaurina autoriaus min
tį, įterpdami žodelį ‘tik’ ir paskui 
šią savo pačių sąšiaurą išsijuosę 
kritikuoja” (“Draugas”, 1972, XI, 
4, 2). Mūsų atveju kritikas neįter
pia jokio žodelio, bet iš konteksto 
išima vieną sakinį, nebesusiaurinda- 
mas, bet jau visai sužalodamas au
toriaus mintį. Gi tas mūsų kritiko 
cituotas sakinys — “Privalu globali
nėmis pastangomis pakirsti skurdo, 
alkio ir ligų šaknis, kad nebūtų 
nei alkanų, nei nuogų, nei trokš
tančiųjų” — pabrėžia tik vieną so
cialinę, T-do etikos dimensiją. Iš jo 
darosi įspūdis, kad T-as pripažįsta 
tik globalinę-visuomeninę ateitį, o 
ne individualinę — dabar etiką, pa
sidarydamas aklu svaičiotoju, nere
ginčiu to, “kas čia pat prie jo kojų”. 
Tuo tarpu pilnas aiškinamasis teks
tas ir paties T-do žodžiai rodo, kad 
jis individualinę dorą čia ir dabar 
laiko savaime suprantamu dalyku, 
ir nėra abejingas konkrečiam žmo
gui. Jis tik individualinį aspektą iš
plečia užmiršta visuomeninės-globa- 
linės sąžinės perspektyva. Iš tiesų, 
kritikai kartais “priskiria autoriui 
tai, ką jis kaip tik atmeta” (“Drau
gas”, XI, 4, 3). .

Į Paškaus klausimą (ar šitoks T- 
. do socialinės etikos pabrėžimas yra 
jau žiaurus kenčiančio žmogaus ne
paisymas?) “atsakau, nė kiek nedve
jodamas ir net pabrėždamas: TAIP” 
(“Draugas”, 1973. XII, 8, 3). Su
klustame ir nustembame, išgirdę 
“Socialinio teisingumo” autoriaus 
tokį patvirtinimą. Jei taip, tuomet 
reikia abejoti: ar .tik ir Paulius VI 
nėra aklas svaičiotojas? Savo encik
likoje “Populorum progresio”, ties
damas socialinės etikos gaires, jis 
pabrėžia: “Tai nėra tik alkio paša
linimo, nei neturto sumažinimo rei
kalas. Kovos prieš skurdą, nors ji 
būtina ir neatidėliotina, neužtenka. 
Klausimas eina apie tokio pasaulio 
statybą, kuriame kiekvienas žmogus, 
nežiūrint jo rasės, religijos ir tau
tybės, galėtų gyventi pilnai žmo
nišką gyvenimą, laisvą nuo jam ki
tų žmonių ar gamtos jėgų už
krautos vergovės...; pasaulio, kuria
me laisvė nėra tuščias žodis, kur 
vargšas Lozorius gali sėstis prie to

paties stalo su turtuoliu” (cituota 
iš Herder Correspondence, Sept., 
1967, 225). Vadinasi, nei T-dui, nei 
Pauliui Vl-jam neužtenka tik indi
vidualinės labdarybės ar neturto su
mažinimo. Jie reikalauja kur kas 
daugiau: geresnio pasaulio, kuria
me kiekvienas individas galėtų gy
venti pilnai žmonišką gyvenimą.

Beveik prieš pusę šimto metų 
“Socialinio teisingumo” autorius, at
rodo, galvojo apie tą patį idealą: 
“Kiekvienas žmogus turi teisę pa
doriai misti, padoriai apsirengti, pa
dorų butą turėti; kiekvienas turi 
teisę dalyvauti savos visuomenės gy
venime. Tai yra žmogaus teisė vis 
tiek ar šitas žmogus bus kiemsargis, 
ar darbininkas, ar ministeris, ar vys
kupas, ar karalius” (A. Maceina, So
cialinis teisingumas, kapitalizmo 
žlugimas ir naujos santvarkos socia
liniai principai, Kaunas: Sakalas, 
1937, 182). “Niekas neturi teisės 
būti skurdžius” (179) aštriai for
muluoja mūsų filosofas. Taigi, kaip 
T-das neneigia socialinėje etikoje 
individualinės dimensijos, taip A. 
Maceina — visuomeninio aspekto. 
Žinoma, savo raštuose jie, stipriau 
pabrėžia skirtingus polius: Maceina 
— paskiro žmogaus laikysena, gi 
T-das — visuomenės santvarką. 
“Socialinė problema gali būti iš
spręsta tik nuolatine evoliucija ir 
reikalingomis reformomis — visų 
pirma žmogaus dvasios viduje, o 
paskui ir išviršinėje santvarkoje”, 
tvirtina T-do kritikas (ten pat, 7). 
Deja, istorija mus pamokė, kad, 
laukdami žmogaus dvasios vidaus 
reformos, sociąlinio teisingumo ne
sulauksime. Socialinėms proble
moms spręsti visų pirma reikalinga 
prievartos išorinių reformų pavi
dale. Disonanso teorija, visuomenės 
psichologijoje, įrodo, kad veiksmin
giausias būdas žmogaus dvasios vi
dui pakeisti yra išorinių veiksmų 
“prievarta”. Pastebėta, kad ekono
miškai privertus pvz. baltųjų šei
mas gyventi tuose pačiuose pasta
tuose su juodaisiais, jų laikysena 
juodųjų atžvilgiu pasikeičia gerą
ja linkme.

Trumpai, galime sakyti, kad so
cialinės etikos požiūriu nėra esmi
nio skirtumo tarp A. Maceinos, Pau
liaus VI ir Teilhardo. Skirtingumai 
liečia gal tik socialinio teisingumo 
įgyvendinimo būdus bei dimensijų 
pabrėžimą. T-das akcentuoja visuo
meninę, o Maceina labiau indivi
dualinę socialinės etikos plotmę. Su
tikime, kad T-das, kaip Maceina sa
ko, yra “aklas svaičiotojas” ir “žiau
rus kenčiančio žmogaus nepaisyto- 
jas”. Tada, to paties nuoseklumo 
laikantis, privalėtume nedvejodami 
sakyti, kad visi trys: Teilhardas, 
Paulius VI ir A. Maceina (prieš at
sivertimą) yra “akli svaičiotojai”, 
žiaurūs kenčiančio žmogaus nepai- 
sytojai”, operuoją “nuvalkiotomis 
formulėmis”, pasidavę “tolio pagun
dai” ir t. t. Argi socialinio teisin
gumo ieškojimas visam pasauliui, 
kitų skatinimas į jį, kelio nurody
mas į tokį pasaulį, kur “vargšas 
Lozorius gali sėstis prie tos paties 
stalo su turtuoliu”, jau savaime yra 
“žiaurus kenkiančio žmogaus nepai
symas”? Ar tai, kad šiandie ne vie
nas savo sąžinę ramina ir savo egoiz
mą dengia nuvalkiotais šūkiais apie 
visuotinį teisingumą ir meilę, jau 
leidžia mums visus socialinės sąži
nės budintojus mesti į šiukšlyną?

“Laiškų T-do šalininkams” au
torius mano, kad T-do teorija “esan
ti antikultūrinė”, nes kiekvienas kū
rėjas kuria dabarčiai” (“Draugas”, 
1973, XII, 8, 3). Tuo tarpu T-das 
per daug pabrėžius ateitį, nesuvok
damas, kad ir ateitis pakerta kūry-
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bines žmogaus jėgas. Bet ateitis yra 
ir krikščionybės sudedamąja dali
mi: “Dievas ruošia naują buveinę 
ir naują žemę, kurioje viešpataus 
teisingumas... ir kurios laimė pa
tenkins ir pralenks visų širdžių 
troškimus” (II Vatikano dokumen
tai, I, 207). Vadinasi, tokį pat 
priekaištą galėtume mesti ir j krikš
čionybės veidą. Iš tikrųjų, marksis
tai ir priekaištauja, kad krikščionys, 
amžinybės vizijų užliūliuoti, nebe
nori pasaulio keisti. Taip, buvo is
torijoje laikotarpių ir paskirų žmo
nių, kurie, amžinos laimės laukda
mi, nusisuko nuo jiems duotų pa
saulio uždavinių. Kiekviena minties 
sistema gali būti piknaudota.
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sų kūrybos akstinu”, primygtinai 
tvirtina mūsų mintytojas A. Macei
na (“Draugas”, 1973, XI, 8, 3). Ne
atrodo, kad su ta mintimi sutiktų 
Susirinkimo tėvai. “Naujos žemės 
laukimas turi ne silpninti, o kaip 
tik pažadinti rūpinimąsi darbuotis 
šioje žemėje” (II Vatikano doku
mentai, I, 207). Vėliau tas pats Su
sirinkimas dar priduria: “krikščio
niškojo tikėjimo paslaptis jiems 
(krikščionims A. P.) teikia puikios 
paskatos ir pagalbos tam uždaviniui 
dar su didesniu pasišventimu vyk
dyti” (ten pat, 233). T-do perspek
tyvoje taip pat kiekvienas mūsų 
veiksmas, nežiūrint kaip pasaulietiš
ku jis galėtų atrodyti, tarnauja
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Žemei dainuojanti fleita
PR. VISVYDAS

Janina Degutytė, PRIEBLANDOJ 
SODAI. Eilėraščiai. Išleido “Vaga" 
Vilniuje 1974 m. Dailininkas Vy
tautas Valius. Rinkinys 100 psl., 
tiražas 10 000 egz.

*
“Kai paliečiu pėda / žolės šešė

lį— / suskamba jis - kaip styga” 
— rašo Janina Degutytė savo 
naujausiame poezijos rinkinyje 
“Prieblandų sodai”. Iš tiesų, ši 
knyga ir skamba J. Degutytei 
būdingais, gilaus išgyvenimo 
paliestais įvaizdžiais.

Rinkinio pavadinimas “Prie
blandų sodai” yra net gana 
giminingas Bern. Brazdžionio 
knygai — “Vidudienio sodams”. 
Malonu paminėti šį faktą, nors 
tai tik atsitiktinis “sodų” suta
pimas. Jau žymiai arčiau sutam
pa J. Degutytės ankstyvesnis rin
kinys “Šviėčia sniegas” su H. Na- 
gio “Mėlynu sniegu”, nes ana
me rinkinyje yra taipgi eilėraš
čių pavadinimai “Mėlynas etiu
das” ir “Laikrodžiai” (turiu 
minty -H. Nagio “Saulės lakro- 
džius”)? Apskritai, J. Degutytės 
poezijos gaida vietomis yra labai 
artima H. Nagio egzaltacijai.

“Prieblandų sodai” pasižymi 
Juvelyriniu glaustumu. O tai gi 
retas bruožas mūsų epochoje, kur 
viską užtvindo žodžių galybė. J. 
Degutytės eilėraštis lengvai įtel- 
pa puslapyje. Bet jos eilėraštyje

Trečiajam teatro festivaliui ruošiantis. Jaunimo centre, Chicagoje, jau repetuojama A. Kairio “Mano senelis”. Reži
suoja Darius Lapinskas. Jo spektakliai Jaunimo centre lapkričio 27 d. (trečiadienį) 8 vai. vak. ir lapkričio 28 d. (ket
virtadienį) 5 vai. popiet Kairėje: Nijolė Sparkytė ir Robertas Maciūnas; viduryje: Robertas Maciūnas, Nijolė Spar- 
kytė, Algis Vaitkevičius ir Valerija Sparkytė; dešinėje: Algis Vaitkevičius ir Valerija Sparkytė. (Liet foto arch.)

Jei nori sužinoti ateitį, 
ateik į futureską
Pokalbis su naują Anatolijaus Kairio veikalą teatro 
festivalyje režisuojančiu Darium Lapinsku
t ««

LB Jaunimo teatras jaū vėl ko
ne kasdien repetuoja Jaunimo 
centre, Chicagoje, ir žada neap
sileisti festivalin atvykstančioms 
trupėms iš “užsienio’5. Scenoje 
jau kyla dekoracijos, o jauniems 
aktoriams beveik ir grimo nerei
kia’ — jie ir taip su barzdom. 
Repeticijų pertraukoje, nugriebę 
režisierių, klausiame:

— Teatro festivaliui Jūsų ruo
šiamas ir režisuojamas Anatoli
jaus Kairio ‘"Mano senelis” skel
bimuose spaudoj dar vadinamas 
trijų veiksmų futureska”. Ar ne
galėtumėt konkrečiau paaiškinti, 
koks turinys telpa į žodį “futu
reska”?

— “Futureska” rimuojasi su 
“humoreska” — tad turėtų būti 
kas nors giminingo. Tačiau kaip 
humoreskoj nėra jau taip viskas

yra daug įtampos, daug įvairuo
jančios gyvybės. “Sodų” poezija 
tvaska ne tik briaunomis, bet ir 
vidaus klodais.

Poetė trokšta sueiti į glaudų 
sąlytį su skaitytoju. Tiesiog mo
tiniškai prabyla:

Nešu tau eilėraštį, 
tą mažytį balto debesio namą, 
kur gali užėjęs sušilti 
ar pabūt su savimi. (85)
Šitose eilutėse akivaizdžiai pa

rodoma poezijos nauda — duoti 
dvasinę šilumą, leidžiančią žmo
gui būti individu. Eilėraštis tam
pa kuklia pastoge, iškelta virs 
kasdienybės. Nuo jos galima žiū
rėti į nuostabią žemę, priimti 
viską: ir dieną, ir naktį, ir bal
tojo, ir juodojo ciklo apraiškas.

“Prieblandų soduose” poetė 
suartėja su žeme kaip retas mū
sų poezijoje nuo S. Nėries “Pė
dų smėly” Nepriklausomybės 
metais. “Pabudimas”, “Pavasa
rio šaltiniai”, “Žemės žydėji
mas”, “Atsibusk...”, “Mes eina
me į tave”, “Prieblanda”, “Svei
ka, rugpjūčio diena” ir eilė ki
tų eilėraščių neša mus visur — 
švęsti metų laikus, išgyventi 
permainas, pajusti įvairiausių 
pavidalų grožį ir, žinoma, visa 
tai surišti su asmeniniu likimu. 
“Patvinusių upių vandeny, šak

juokinga, taip ir futureskoj ne 
viskas ateičiai priklauso. Nors vei
kalo pradžioje parašyta: laikas 
—2000-ji metai, tačiau nema

nau, kad autorius būtų rašęs šį 
veikalą vien tik ateities kartoms. 
Tuo atveju neišaiškinama prem
jera už keletos dienų Greičiau
siai autorius, lyg kokia čigonė, 
norėjo pasakyti: “Nori sužinoti 
savo ateitį, atskleisk uždangą, 
skiriančią mudu, ištiesk savo del
ną, ir aš tau papasakosiu daly
kų apie tave, kurių tu net nedrį- 
sai sapnuoti apie save. Tačiau 
jeigu tavo ateitis pasirodys tau 
per nuobodi, užsimerk, išsitiesk 
ir paklausyk: aš tau papasakosiu 
savo žavingai, nepakartojamai 
įdomią praeitį”.

— Ar “Mano senelis” yra 
daugiau šių dienų lietuviškojo
gyvenimo aktualija ar daugiau

nyse, akmenyse” reikia ieškoti 
savo būties vardo.

Apdovanota jautrumu ir gam
tos mylėjimo galia, J. Deguty
tė, kaip Rainer Maria Rilke eilė
raščiuose apie daiktus ir “Sone
tuose Orfėjui”, skverbiasi į daik
tų esmę su menininko aistra ir 
mokslininko kantrybe. Ji neapsi
riboja vien tik gamtos pavidalais: 
“Baltajame cikle” apdainuoja ir 
graikų istorinę bei mitologinę 
tikrovę. Štai “Edipas”:

Nežinojau, kad esi aklas.
Tik apakęs pajutai, kad

praregėjai.
Ir krenta ant mūsų visų
Tavo šešėlis
Kaip nuodėmė pirmapradė, 
ir niekas nežino,
Kieno dabar eilė. (49

J. Degutytės eiliavimo būdas 
buvo ne kartą analizuotas Lie
tuvoje. Gi mūsuose R. Šilbajoris 
plačiame straipsnyje “Tėvynė 
ir asmuo J. Degutytės poezijoj” 
apie jos poetiką rašo: “Subtilūs, 
implikacijomis turtingi minties 
ir jausmo “pustoniai” jungiasi, 
kertasi ir vėl susilieja metaforų ir 
vaizdų tarpusaviam santykiavi
me, vienas kitą pagilindami, 
praturtindami komplikuotoje, 
kontrastais atsargiai išbalansuo

bendražmogiškojo bruožo veika
las?

— Viena senelio dukraičių — 
Nijolė myli Algį —daktarą, ku
ris laisvalaikiu projektuoja aukš
čiausią pasauly dangoraižį. Algis 
myli Mirgą, kitą senelio dukrai
tę, kurią jis nori vesti ir pasiim
ti į savo dangoraižį. Mirga myli 
senelį ir nori su juo pasilikti ga
raže, gi senelis myli tik save ir 
nenori būti garaže, nori veikti, 
sakyti prakalbas, girdėti minios 
aplodismentus. Tačiau minia 
jau seniai išsiskirstė ir vieninte
lė vieta, kur jis gali savo minią 
atrasti, yra garaže ir magnetofo
no juostelėse. Taigi pati pagrin
dinė veikalo idėja nebūtinai lie
tuviška, aš manau, jog tokių si
tuacijų galėtų pasitaikyti ir pa 
nelietuvius. Tačiau veikalo orna
mentika ir detalės labai nuošir
džiai lietuviškos.

toje eilėraščių struktūroje” (Met
menys, 1969 m., Nr. 18). Atseit, 
poetės eilėraščio medžiaga yra 
gyva, judri, turininga, tačiau ne
išeinanti iš pusiausvyros ribų 
Viską valdo budrios sąmonės 
ranka.

“Prieblandos soduose” poetė 
dažniausiai eiliuoja verlibru 
(laisvosiomis eilėmis). Išvengia 
monotonijos ir manieros — li
gų, pasitaikančių dažno dabar
ties poeto eilėdaroje. Formiškai 
kiekvienas J. Degutytės kūrinėlis 
yra individualus, ritmu ir garsų 
sustygavimu perteikiąs nepakar
tojamą išgyvenimą. Skaitytojas 
geria “Sodų” svaiginančias sul
tis su malonumu, jausdamas, jog 
pirmas įspūdis — dar ne viskas, 
jog vėliau, dar kartą skaitant, 
eilėraštis prabils ir kitokia poezi
jos tiesa. Nelyginant Puškinas 
poetą - pranašą, poetė savo flei
tą įpareigoja dideliems daly
kams:

jau seniai nutilo būgnai, — 
dainuok, fleita.
Tai, ko lūpos negali ištarti, — 
tu ištark.
tai, ko žemė pasotinti negali, — 
tu pasotink,
Tai, ko saulė negali

priglausti, — 
tu priglausk. (82)

Čia lyg ir keičiamas S. Nėries 
gaivalingas “Dainuok, širdie gy
venimą” devizas, aidėjęs karo 
audrose. Janina Degutytė siūlo 
ramesnę, gal ir gilesnę egzisten
ciją — poezijos menu ištarti 
tiesą, pasotinti dvasią, priglausti 
individualų žmogų.

— įdomu, kaip Chicagoje su
rinkote šiam pastatymui aktorių 
kolektyvą? Ar pagrinde buvo ko
kia nors ankstesnė jų grupuotė, 
ar sava iniciatyva kvietėte, ką tik 
galėjote? Dabar net iš anksto 
yra įdomu sužinoti, kurie jau 
scenoje regėti, o gal ir visai nauji 
vaidintojų vardai bus šiame Jū
sų pastatyme?

— Kodėl ir vėl būtajame lai
ke? —“jau scenoje regėti... “ko
dėl ne “kaip ilgai jie paliks pub
likos atmintyje, sukūrę savuosius 
vaidmenis” arba “kaip ilgai jie 
liks scenoje, statydami lyg vaikai 
iš kaladėlių ne tik savo vaidme
nį, bet ir visą spektaklį”. Yra 
daug įdomiau iš kaladėlių staty
ti spektaklį — jos spalvingos, vi
są laiką vyrauja įtampa —kris 
ar stovės? Tai daug prasminges
nis darbas negu pirmoje repeti- 
cijoe sutikti aktorius, kurie užli
pa į sceną, pasiramstydami or
namentuotą, iš vieno medžio ga
balo išpiaustyta lazda ir, šveitę 
ją tau po kojų, pareiškia: “Aš 
esu sukūręs savo vaidmenį — da
bar režisuok manei” Štai mano 
aktoriai: Nijolė ir Valerija Spar- 
kytės, Robertas Maciūnas, Algis 
Vaitkevičius. Įsidėmėkite ir man 
pasakykite, ką jūs galvojate apie 
juos, sulaukusius 2000-sius me
tus.

— Vis kažkaip jau yra įprasta, 
kad Dariaus Lapinsko įvairiau
siuos sceniniuos pastatymuos ne
stokoja ir muzikos. Ar šį kartą 
taipgi be jos neapsieisite Jei taip, 
ar ji bus paties režisieriaus kū
ryba?

— Kai šis režisierius dirbo ne 
kaip režisierius viename Vokieti
jos teatre, jis išmoko, kaip reikia 
nerašyti muzikos, berašydamas 
muziką dramos teatro spektak
liams. Taigi muzika teatro sce
noje yra kaip parsiduodanti mer
gina — ji turi savo funkciją. Kuo 
geriau ji savo funkciją atlieka, 
tuo daugiau ji praranda savo 
laisvės. Todėl, ar ji bus režisie
riaus sukurta ar kūrėjo surežisuo
ta, nesudarys jokio skirtumo — 
svarbu, kad ji atliks kuo funkcio
naliau savo rolę spektaklyje.

— Kas veikale turėtų patrauk
ti teatro mylėtoją — žiūrovą 
kas ten ir kuriuo atžvilgiu gale-

Janina Degutytė

VILNIUS

Ant septynių kalvų 
Siamriškas tavo likimas.
Lengvas pulsuojantis vardas 
Vilnija po mūsų oda.
Tavo naktis — akmeninė bokštų f uga. 
Tavo diena — pavasarinis šilagėlių

dvelksmas
Nuo septynių kalvų.

Iš galaktikų atplukdytas 4- 
Zodiako žvaigždynų padovanotas —

Išbraižytas arkų ir skersgatvių linijom — 
švytėjantis vėjuotom priemiesčių erdvėm. —

Laukinių liūčių skalaujamas — 
Paženklintas aušra —

Neatplėšiamas
Iškentėtas

Mūsų.

ETIUDAS SU ERŠKĖČIAIS

... Važiavo užkalti ešelonai — 
aš buvau pasislėpus pasako j.

Dundėjo tankai per grindinį — 
aš pavydėjau paukščiams.

Iš fortų kilo dūmų stulpai —
ir nežinojau, ką daryt su gėlėm, 
kurios pražydo senelės sode.

,.,. Kai trečią kartą stovėjau 
prie kapo duobės — 
patikėjau mirtim----------

Iš žemės trykštant kraujo ir ugnies
versmėms.

liūtims nuplovus paskutini lūkestį, 
erškėtį auginu ant lango 
ir, pavydėdama akmeniui, 
rašau pasaką— ——

•

Aukštų senųjų varpinių šešėlyje, 
po stogais nulytais 
mes
savo celėse — 
įkalinti
kasdienybės duonai ir ašarai, 
mažytėms šventėms 
ir begaliniam nesuprantamam lūkesiui.

Prijaukinto mėnulio šešėlyje, 
po debesų stogu, 
mes
prie vėjuoto rutulio 
pririšti — 
kraujo upėmis
ir nepaliestais kalnų kriokliais, 
savo alkiu, nežinia ir viltimi.

PEIZAŽAS SU SIDABRINE NUOLAUŽA

Sidabrinis rudenio laukas, 
kai žemės kvėpavimas pavirsta ledu, 
o apyaušrio valanda begalinė 
kaip laukimas.
Kai galulaukės gandrai pavirsta 
sparnų šlamėjimu skaidriam 
rasotam skliaute 
(jo veidrody blykčioja nakties 
pėdsakai, ir atpažįstu rytą — ten, 
ties pravertom sidabrinėm durim).
Kai nušvinta voratinklis žvaigžde,
tarp ražienų įsmigusia. —------
Sidabrinis rudenio laukas.
O sugniaužtam delne — tik žodis — 
sidabrinė nuolauža — lig kraujo.

LINKSMOS FLEITOS

Ir nutilo žemė ir dangus,
Ir akimirkai sustojo debesys —
Suskambėjo linksmos krištolinės fleitos. 
Nuo stogų, nuo medžių ir nuo kryžių 
Sučiurleno, sukrykštė auksinis ledas, 
Duždamas į aidus ir džiaugsmus,
Tapdamas kriokliu, šviesa ir fleitom.

Janina Degutytė (gim. 1928) viena ryškiausią okupuotos 
Lietuvos poečių, šį kartą čia dėmesį skiriame naujausiam 
jos eilėraščių rinkiniui “Prieblandų sodai”.

TERM0P1LA1

Ištverti. Ištverti. Ištverti.

Pro vaiduoklišką tamsų vandenį...
Panašėti į paukštį skrendantį...
Būt naktim, kad neišskaitytų 
Iš akių tau būsimo ryto...
Būti jūros banga — ji nugludins 
šitą aštrų kampuotą liūdesį...
Būti dykuma, kad prasmegtų 
lig pečių smiltyse, ligi kaklo...
Būt lietum, kad — šviesus, žadėtas — 
jis nuplautų svetimas pėdas...
Būt alyvmedžiu, kad sukviestum 
iš pasaulio degančių miestų, 
kad sukviestum — balandžius baltus, 
iš ramybės ir sapno prikeltus...

ORFĖJAS v

Ateik dar kartą, Orfėjau,

vienintelį, paskutinį —
Užmigdyk juodas požemių pabaisas —

praeities, atminties, užmiršties. 
Užmigdyk savo ilgesiu, ištikimybe.
Juodos uolos nuo tavo švelnumo trupės.

Išvaduok Euridikę, išvaduok — 
šviesią — atšvaitą — blyksnį — dar

Šiąnakt.
Glitūs vandenys jau iki kaklo — skubėk.
Ir bus užmiršta, kad atsigręši,
Bus užmiršta, kad nutruks
Tavo balsas, šviesesnis už saulę, Orfėjau.

Mano žeme — —

Tu tokia,
kad vidur laukų
tavo medis kaip paukštis plazda.

Tu tokia,
kad vidur nakties
mūsų mirusios motinos vaikšto pasodėm.

Tu tokia,
kad vidur lemties
viską padedu ant svarstyklių,
nieko nieko sau nepalikus,
ir kvėpuoju laisva
ir. turtinga.

»

Skambėkite, varpai,
iš nušerkšnijusiu bokštų,
iš visų užkeiktų ežerų.
Baltais balandžiais neškite pasauliui 
mano žemės vardą.
Neverk, duona, neteisiųjų valgoma.
Būk skalsi, broliškumo druska.
Nesislėpk, saule, 
šviečianti kraujui ir laužui.

Jau kregždės lipdo lizdus,
Jau plaukia javas
ir atbunda aušra
kaip raudonas atkeiktas varpas — 
toj gelmėj,
iš kur ateina vasaros.

(Iš rinkinio “Prieblandų sodai”),

tų būti arčiausiai jam. prie šir
dies?

— Veikalas turėtų patraukti 
labiausiai geros sveikatos mylė
tojus. Jie, pamatę šį veikalą, tu
rėtų iš smalsumo degti, belauk
dami 2000-jų metų ir bespėlio- 
dami, ar išsipildys visos veikalo 
pranašystės tiems metams? Jis 
turėtų labai išgąsdinti kai ku
riuos mūsų diplomatinio korpo 
atstovus, nes čia labai tiksliai yra 
pasakomi jų mirties metai — t 
y. atskaičiuojant atgal nuo 2000-

jų metų. Jis turėtų mūsų jaunimą 
užlieti didžiule patriotizmo ban
ga, kad, sekdami veikalo jauno
jo herojaus pavyzdžiu, pradėtų 
nugaroje degintis Gedimino stul
pus. Jis turėtų būti pavyzdžiu vi
soms lietuvių tautinių šokių gru
pėms, kaip suprastinti lietuvaičių 
tautinius rūbus, kad merginos 
bešokdamos nesušiltų ir kad 
mūsų tautiniai šokiai tuo būdu 
susilauktų didesnio tarptautinio 
dėmesio. Vienu žodžiu, Anatoli
jaus Kairio veikalas pilnas dei
mančiukų — siurprizų kiekvienai

tautinei, politinei ar socialinei 
grupei ir net pats kariausiąs Kai
rio negerbėjas turės pagarbiai 
nusiimti kepurę ir prisipažinti: 
“Žinai, brolau, svaiginančiai 
trenkei man į kairę, ir vos nepra
regėjau. Trenk į dešinę, kad vėl 
atgauoiau pusiausvyrą ir vėl prą- 
dėčiau tavęs nebeapkęsti”,

PRIEŠINGYBĖS 
— Aš esu patyręs, kad mote

rystėje priešingybės susiderina.
— Iras šitaip manau. Toęlėl

ieškau turtingos merginos.
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Hamiltono Aukuras 
šiapus uždangos
Pašnekesys su režisiere 
Elena Dauguvietyte-Kudabiene

si motyvai paskatino mane “šia
pus uždangos” vežti Chicagon.

— Ar festivalių rengimas 
vien ChAcagoje tapo jau tradici
ja?

— Jeigu ir būtų tradicija — 
dar nereiškia, kad tai yra įsta
tymas. Galima jį aplenkti ir pa
keisti. Atsiradus organizato
riams - iniciatoriams, malonu 
būtų festivalį matyti pvz. To
ronte, Hamiltone, Bostone ir kt.

— Ar sutinkame su rašytojo J. 
Gliaudės pareiškimu, kad, opera 
išeivijoj tapo estrados karaliene, 
o drama buvo ir liko pastumdė
le? Man atrodo, kad J. Gliaudą 
žiūrėjo į šiapus Atlanto gyveni
mą, nes juk Vokietijoje ir teat
rinis gyvenimas, teatrinis me
nas, ėjo lygiagrečiai su opera ir 
baletu. I

— Kiekviena didžiosios sce
nos šaka — opera, baletas, dra
ma turi savo paskirtį. Opera vi
suomet skamba savo puošnumu, 
drama praeina paprasčiau. Bet 
tas paprastumas kaip tik ir su
daro meno grynumą ir grožį. 
Jeigu opera mus žavi ir užburia, 
tai drama savo žodžiu mus su
jaudina ir lengviausiai mus pa
siekia. Būdama aktorė ir dabar 
režisierė-mėgėja, niekuomet ne
sijaučiau pastumdėle, gal tik po
dukra. Be to, žiūrint iš lietuviš
ko taško, mes Kanadoje to ne
jaučiame.

— Ką galite pasakyti apie Aus
karo kolektyvą?

— Tik gera. Gaila, kad kiek
vienam pastatyme įteičiasi vei
dai, nepastovus kolektyvas. Dė
kui Dievui, turiu stiprų bran
duolį — dešimtuką, kuris laiko
si ilgesnius metus. Jų ištvermin
gumas, darbštumas mane palai
ko ir duoda jėgų tolimesniems 
pastatymams. Norėčiau išskirti 
kelis, tačiau gal neminėsiu, nes 
jie pačių žiūrovų yra pastebėti. 
Taip pat esu labai dėkinga tech
nikiniam personalui. Jų darbas 
yra labai nedėkingas pasilieka 
beveik nepastebėtas.

— tinau, kad Aukuras vis yra 
kviečiamas į atskiras kolonijas 
Ar nenukenčia dėl to festivali
niai pasiruošimai?

— Mūsų kolektyvas atsirado 
ne dėl festivalio. Festivaliai pra
sidėjo daug vėliau. Aukuro gy- 
.vybę palaiko ne tie trys žings
niai nuo vieno festivalio iki kito, 
bet kasmetinis darbas, išlaiky
mas vis gyvo lietuviško žodžio. 
Nėra abejonės, kad Aukuro fes
tivaliniai pastatymai dėl to kiek 
nukenčia. Trejų metų laikotar
pyje paprastai paruošiame du ar 
tris veikalus. Ir kaip pastebėjot, 
turime daug kvietimų atvykti. 
Nebijodami vargo, keliaujam su 
lietuvišku žodžiu po visas kolo
nijas, ne vien tik į festivalį. Pub
lika mums visur lygiai brangi.

— Kokia Aukuro materialinė 
padėtis?

Buvo labai liūdna. Išsilai- 
kydavom mažom pajamom. Ta
čiau, gavę Kanados vyriausybės 
ir Carling kultūrinio fondo fi
nansinę paramą, gan stipriai at
sistojom ant kojų, galėdami ap
lankyti net Kanados auksinius 
vakarus už tūkstančių mylių 
(vyriausybės pinigus galima pa
naudoti tik klevo lapo krašte — 
K. B.) ir ten gyvenančius lietu- 
visus, lietuviškas salas. Sunku 
išreikšti žodžiais, kokį dvasinį 
atpildą pajutom, aplankę Ed- 
montoną, Calgarį, Sudburį ir kt. 
vietoves. Aplankėm užmirštus

Kad vienintelis ir pastovus 
dramos mėgėjų teatras egzistuo
ja Kanadoje — tai liūto dalis 
nuopelnų priklauso buv. Kauno 
Jaunimo teatro aktorei Elenai 
Dauguvietytei - Kudabienei. Ne
žiūrint šeimos rūpesčių, darbo 
įstaigoje, Aukurui ji yra ‘‘spiri
tus movens”, vesdama jau 25- 
tus metus kolektyvų į scenos 
rampą su naujais pastatymais, 
ieškodama ir įtraukdama į mė
gėjų aktorių eiles vis naujus vei
dus, susilaukdama ne kartą ašt
rios kritikos ar tiesiog “pylos” 
lietuviškos spaudos puslapiuose 
už nepavykusius (ir tokių bū
ta!) spektaklius. Deja, jos nie
kas neatbaido nuo tolimesnių 
darbų ir planų, tad nenuostabu, 
kad kiekvieneriais metais, po 
repeticijų jos namuose ar Ha
miltono parapijos salėje, vėl iš
vystame naują pastatymą, nau
ją premjerą, su. kuria kolekty
vas pasiekia tolimas Kanados 
ir JAV lietuviškas kolonijas.

Visuomet malonu ir miela ap
lankyti E. E. Kudabų namus 
(juk aktorė-režisierė yra ištekė
jusi už vaikystės ir jaunystės 
laikų draugo), kuriuose šalia 
turtingos bibliotekos, operos ir 
estradinių plokštelių, lietuvių 
dailininkų paveikslų pailsi, 
maloniai praleisdamas kelias 
laisvas valanda^ atitrūkęs nuo 
pilkosios kasdienybės.

Teatrų festivalis Chicagoje 
paskatino mane vėl užsukti į 
Aukuro režisierės namus. Anks
tyvą sekmadienio rytą, paskam
binęs į E. Dauguvietytės namus, 
randu ją ką tįk grįžusią iš 
“šimtmečio Lietuvos” pastaty
mo Toronto Lietuvių namuose, 
surengto Gedimino Pilies vardo 
menės atidarymo proga ir dedi
kuoto Vilniaus, kaip sostinės, 
650 m. sukakčiai atžymėti. Ilgai 
negaišdamas, tuoj ir sakau:

— Noriu pakalbėti apie teat
ro festivalį Chicagoje. Kaip ver
tinate tokį teatro festivalių ren
gimą?

— Labai. Mūsų teatras yra 
mėgėjiškas ir mėgėjiškas išliks. 
Bet mūsų visų noras yra jo ly
gį pakelti, išeivijos teatrą išlai
kyti. Užjaučiu rengėjų, o ypač 
labiausiai šiam reikalui dirban
čio A. Kairio nedėkingą darbą. 
Darbininkas čia ne visuomet 
yra suprastas ir nors mažu re
miamas. Du ankstyvesnieji fes
tivaliai nuvylė mane ne dėl lai
mėjimų ar pralaimėjimų. Ne. 
Pageidaučiau ir norėčiau, kad 
aktoriai, sugrįžę iš festivalių, 
turėtų norą toliau dirbti, kad 
kolektyvai turėtų progą pabend
rauti, aktoriai ir režisieriai su
rastų bent keletą valandų išdis- 
kutavimui pastatymų pliušų ir 
minusų, ateities darbo planų.

— Kodėl pasirinkote trečia
jam teatro festivaliui Vytauto 
Alanto “šiapus uždangos?”

— Pirmiausia teatrų festiva
lyje buvome Chicagon nuvykę 
bu V. Krėvės istorine drama 
Mindaugo mirtis”. Į antrą atve- 
žėm J. Jankaus dramą iš kaimo 
gyvenimo “Audronė”. Tad į tre
čią festivalį nutarėm atvežti ko
mediją. Be abejo, V. Alantas 
yra vienas produktingiausių dra
maturgų išeivijoj, labai sceniš
kas. Pats aukščiausias laikas bu
vo parodyti rašytoją Chicagoje. 
Be to, su šiuo veikalu apkelia- 
vom eilę lietuviškų kolonijų, vi
sur buvom labai šiltai priimti, 
kadangi “šiapus uždangos” V. 
Alantas sprendžia gyvenimiškas 
problemas humoristiškai. Veika
lo sąstatas nedidelis, tad šie vi

Režisierė Elena Dauguvietytė-Kudabienė Nuotr. M. J. Stungeviėiaus

lietuvius, tuos mūsų tautiečius, 
kurie neturi įvairių ansamblių, 
tautinių šokių grupių, chorų. Ne 
visur yra kaip Chicagoj, New 
Yorke, Clevelande, Toronte, Ha
miltone ir 1.1. Šie visi miestai — 
lietuviškos kolonijos, labai daug 
gauna, bet to turto dažnai ir ne
įvertina. O tos mažos kolonijos, 
atskirtos tūkstančiais mylių nuo 
lietuviško gyvenimo centrų, 
trokšte trokšta to lietuviško 
eleksyro. Daug jų jau net nebe
kalba lietuviškai, bet po spek

Linksmas suvažiavimo šauklys (4)

Technologija ir menas
A. PL1ASINSKAS

i
Nemažam mano nustebimui 

kaimynas Tumelis staiga susido
mėjo PLIAS-ALIA5 suvažiavi
mu. Pamtęs, kad plaunu maši
ną, atėjo ir užuot metęsis į mig
lotas filosofijas, pasiūlė palaiky
ti šliauką ir, atrodo, su nenu- 
duotu interesu paklausė:

— Tai jūs technologai rengiat 
didelį suvažiavimą?

— Rengiam. To vandens čia 
daugiau paliek...

— Girdėjau, kad prasideda 
lapkričio 28-tą...

— Teisingai.
— Hm. Per patį kalakutdienį. 

Labai geras laikas. Ir Chicagoje?
— Būtent taip Tautiniuos 

namuos. Kedzie gatvėje.
— Ir banketas bus?
— Kaip be banketo. Bus lap

kričio 30-tą. Sabre Room.
— Ohol Gera vietai O prog

rama bus?
— Tumelil — sakau jam. — 

Atsibusk. Kelintą savaitę jau tau 
bandau aiškinti apie programą. 
Be to, vandenį liek ant mašinos 
stogo, o ne per langą. Štai bus 
visas ciklas paskaitų, liečiančių 
Lietuvą. Prasideda 2-trą valandą 
penktadienį. Kalbės Birutė Saldu- 
kienė iš Washingtono apie de
mografines tendencijas Lietuvo
je, kalbės Zenonas Rekašius...

— Ne.. Aš ne apie tai.
— Na, tai bus paskaitų ir 

bendra ekologine tematika. Irgi 
2-trą valandą, bet šeštadienį. 
Kalbės daktarai Bajorūnas ir 
Viskanta apie didžiuosius Ame
rikos ežerus ir apie miestų mik
roklimatą...

— Prisimenu dabar, pasakojai. 
Bet aš ne apie tą programą.

— Tai ko tau dar reikia? Bus 
įdomių simpoziumų, ketvirtadie
nį ir penktadienį. Simpoziumo 
dalyviai pasidalins patyrimu ir

taklio, atėję į užkulisius, su aša
rom akyse angliškai pasako: 
“I’m proud Lithuanian”. Tad 
kiekvienas mėgėjų teatras turi 
nebijoti kelionės nuovargių ir 
aplankyti kiek galima daugiau 
užmirštas lietuviškas kolonijas.

— Kokie artimiausi Aukuro 
planai?

— Planų labai daug. Noriu 
juos sumažinti. Bet ateina ru
duo, ateina ir planai. Pirmiau
sia — tai Aukuro 25-rių m. gy-

idėjom apie organizacinius klau
simus. Be to, po simpoziumo bus 
diskusijos ir klausimai iš salės. 
Pirmininkauja Danys ir Šatas.

— Grąžu. Labai gražu. Bet aš 
ne apie tą programą.

— Tu pats nežinai, ko klausi, 
o jei laikai tą šliauką, tai bent 
man ant batų neliek. Va, dar ko 
neminėjau. Šeštadienį po pietų, 
dar publikai besėdint prie staliu
kų, kritikas ir įvairių menų meis
tras Titus Antanaitis paskaitys 
paskaitą apie Lietuvos ir išeivijos 
literatūrą.

— Ir tai bus programoj? — 
tarsi nusiminė, tarsi nustebo Tu
melis.

— Garantuotai! ,
— Nu tai bent! Apie litera

tūrą! —Šliaukąs vos jam neiš
sprūdo iš rankų per tą nustebi
mą. — Ale kokia čia jums prog
rama — apie literatūrą!

— Tai tik jūs visokio plauko 
humnistai esat gryni analfabe
tai visose kitose srityse. Mes tech
nologai plačių interesų žmonės.

— Atsargiai... Sergėkis. Ką va
dini analfabetu!

— Pats esi gryniausias pavyz
dys!

— Nepamiršk, kad laikau 
šliauką. Labai greit gali būt ne 
tik analfabetas, bet dar itin šla
pios rūšies analfabetas. Nieko 
nėra siauresnio, labiau speciali
zuoto kaip inžinierių... Jei jūs ne
žinot net kokios programos rei
kia per...

— Pala, pala! O šitas suva
žiavimas? Ar nekalbės Antanai
tis apie literatūrą? Rekašius apie 
demografiją? Kada kokiam rašy
tojų susibūrime buvo paskaitos 
iš fizikos ar matematikos sričių?

— To dar betruktų! Bet...
— Trūksta to! Būtent, labai 

trūksta...
. —r Bet, „ kad jūs labai kvailu

vavimo sukaktis ateinančiais 
metais vasario mėn. 21, 22, 23 
d. 25-ri metai yra mums neeili
nė šventė, o sulaukti to jubilie
jaus nebuvo lengva. Ateinantie
ji metai bus dar sunkesni, nes 
trūksta žmonių, mūsų karta ma
žėja, o jaunimą išlaikyti sunku. 
Apie jubiliejų bus plačiau spau
doje, tačiau numatome jį išda
linti tarp Hamiltono ir Toronto. 
Taip pat esu įsijungusi į daugia- 
kultūrinį festivalį Toronte. Jis 
ruošiamas kiekvienais metais, ir 
vienintelis Aukuras, šalia kitų 
etninių grupių, atstovauja /Ka
nados lietuviams. Po Aukuro ju
biliejaus ateis ir Kanados Lietu
vių Dienos spalio mėn. Ta proga 
vėl pastatysime naują veikalą.

— Girdėjau, kad esate ir KLB 
Krašto valdybos narė.

— Taip. Teko tenai Kultūros 
sekcijos pirmininkės pareigos. 
Tą darbą dirbsiu ne viena, kvie
siu talkininkus. Be kitų planų, 
mano tikslas yra išlaikyti ir ki
tus dabartinius Kanados lietu
vių meninius vienetus.

— Kokie būtų Jūsų linkėjimai 
festivaliui?

— Atveždami lietuvių autorių 
veikalus, atvežkime ir glėbį 
draugiškumo ir nuoširdumo. Ne
būkime žinovai, bet būkime mo
kiniai. Nuoširdžiai tikiu, kad 
kiekvienam iš mūsų: organiza
toriai, aktoriai, rašytojai, dai
lininkai, režisieriai, žiūrovai, 
kritikai nori, kad šis festivalis 
gerai pavyktų. O tai priklauso 
nuo mūsų visų, nes mes visi esa
me tos šventės dalis. Todėl lin
kiu, kad su Hl-čiuoju mėgėjų 
teatro festivaliu mums pavyktų 
pakelti kultūrinį lygį ir kar
tu Sušukti: “Mes esam gyvi, lie
tuviška scena išeivijoj dar neuž
geso”. K. Baronas

laiku apie literatūrą... Kas girdė
jo, kad per banketą paskaitos 
apie literatūrą būtų skaitomos?!

— Kaip tai, per banketą?
— Sakei! Ką tik gi! Sakei, kai 

sėdėsit prie staliukų, šeštadienį; 
tai Titus Antanaitis...

— Tai tuoj po pietų, Juozai. 
Apie pirmą valandą Tautiniuos 
namuos. Ir saugok tą šliauką. 
Taškosi. O banketas bus pusę 
aštuntos vakare. Sabre Room.

Minutę Tumelis tą žinią virš
kino, tada nusišypsojo visai kai
myniškai. Net vanduo iš šliau
ko liejosi tiesiai ant mašinos sto
go. Kaip sykis ten, kur reikėjo.

— Ak vot kaip! Tai klausyk, 
per banketą irgi reikia progra
mos...

i

Filomena sako...
KAS NETAUPO ATEIČIAI, TAS NEŽIŪRI ĮŠviesesni ir tinkamesni gyvenimą.

Socialinis apdraudimas yra per mažas 
pragyvenimui. Augšti nuošimčiai moka
mi Chicago Taupymo bendrovės pridėjus 
prie Sočiai Security, suteiks lums ramias 
dienas jūsų senatvėje, 5.25% ant pa

prastų knygučių, ir iki 7.5% ant certi- 
fikatų.

Sį metą Ghicago Taupymo bendrovė švenčia Auksinį Jubi- 
lėją ir turi laimėjimui - kelionę į Hawaii, Disneyland, Las Vegas 
ir daug kitokią laimėjimą. Atsilankykite.

IŠ L. K. M. AKADEMIJOS VEIKLOS
Išrinkta nauja Centro valdyba 

ir Revizijos komisija

i Šių metų vasarą buvo paskelb
ti ir pravesti balsavimai. Jie vy
ko korespondenciniu būdu. Bal
suoti turėjo teisę visi Akademi
jos nariai, kurių tuo metu buvo 
226. Jiems buvo išsiuntinėta bal
savimo lapas su reikiamais, vo
kais. Balsavo viso 130 narių. Į 
Centro valdybą išrinkti, kaip ga
vę daugiausia balsų, šie:

1. Liuima Antanas, SJ, prof. 
dr.

2. Krasauskas Rapolas, kun.
3. Bačkis Audrys, prel. dr.
4. Jatulis Paulius, prel. dr.
5. Avižonienė Angelė, d r-
6. Tulaba Ladas, prel. dr.
J Revizijos komisiją išrinkti:
1. Rabikauskas Paulius, SJ, 

prof. d r.
2. Mincevičius Vincas, prel.
3. Razminas Klemensas, prel.

Centro valdybos posėdi^ 
Naujoji Centro valdyba spa

lio 5 d. susirinko pirmojo posė
džio ir pasidalino pareigomis 
taip: pirmininkas — prof. dr. A-

— Kas be ko...
— Meniškos programos, be 

abejo, reikia. Nors jūs ir techno
logai, bet bent per banketą tu
rėtumėt dūšią atgaivinti..

— Kalbi tikrą teisybę.
— Na tai sutariam pagaliau. 

Mat, aš galvojau, tai reiškia, ma
no žmona galvojo... Reiškia per 
banketą...

1 — Esat kviečiami! Aplamai,
visuomenė kviečiama. Ir į suva
žiavimą ir į banketą.

— Ne. Aš, tai yra mano žmo
na, čia dėl programos...

-— Kaip tai dėl programos?..
— Meninės, savaime aišku... 

Jei reikia solistės... Žmona sakė, 
kad nieko prieš būtų...

— Valė? Reiškia, siūlai Valę?
— Kodėl ne?
Labai ne laiku susijuokiau. 

Perdėm nelaiku. Aplamai ir vi
suotinai nepatartina juoktis iš 
Tumelio žmonos, kai jis laiko 
vandens šliauką rankose.

Teko pakeist drabužius iki pat 
apatinių kelnių imtinai.

Išsiskyrėm tiesiog nelabai kai
myniškai. Net neturėjau progos 
jam paaiškinti, kad programa 
per banketą bus. Ir tai net itin 
meniška. Bet tiek jis dabar iš 
manęs tebegirdės!

Beje, išskyrus Tumelį, likusiai 
lietuviškai publikai Šia proga 
norėčiau pranešti, kad banketui 
staliukai užsakomi pas... pas... 
na va, ėmiau ir primiršau. Bet 
pasekite pačių rengėjų informa
ciją spaudoje.

CHICAGO -Sž±±
savings and loan association

£245 south western avonue 476 7575

Liuima, SJ, I vicepirm. — dr. A. 
Avižonienė, II vicepirm. — prel. 
dr. L. Tulaba, sekr. — prel. dr. 
A. Bačkis, ižd. — kun. R. Kra
sauskas, archyvaras — prel. dr- 
P. Jatulis. Reikalų vedėjo parei
gas eis ir toliau kun. R. Krasaus
kas.

Sis Centro valdybos posėdis bu- 
sro nepaprastas tuo, kad jame 
dalyvavo svečio teisėmis J. E. 
vysk. dr. A. Deksnys ir du Aka
demijos nariai iš Amerikos: prel. 
dr. Vytautas Balčiūnas ir dr. Vy
tautas P. Vygantas. Svečiai iš 
Amerikos plačiai informavo 
Centro valdybą apie L. K. Moks
lo Akademijos įregistravimą 
Amerikos įstaigose ir gavimą tei
sės atleidimo nuo mokesčių (tax 
exemption), apie numatomą pra
vesti Akademijai lėšų telkimo 
vajų, apie ALKA (Amerikos Lie
tuvių kultūros archyvą) ir jos 
būtiną palaikymą' bei tvarkymą 
ir apie “Krikščionis Gyvenime” 
įjungimą į L.K.M. Akademijos 
Lietuvos istorijos ir Religinės 
kultūros institutą.

Centro valdyba, dar kartą 
konstatavusi prel. Pranciškaus 
Juro Akademijai dovanoto Ame
rikos Lietuvių kultūros archyvo 
(ALKOS) didelę Vertę, pasiryžo 
ALKA išlaikyti Akademijos ran
kose ir paskatinti ALKOS direk
toratą, kad jis ALKĄ rūpestin
gai prižiūrėtų, tvarkytų ir ugdy
tų. ALKA yra tikrai didelis lie
tuviškosios kultūros lobynas, ver
tas neeilinio dėmesio ir rūpes
tingos globos.

Taip pat Centro valdyba po
zityviai išsprendė “Krikščionis 
Gyvenime” įjungimą į L.K,M- 
Akademijos Lietuvos istorijos ir 
Religinės kultūros institutą. Nuo 
dabar ‘Krikščionis Gyvenime” 
yra L.K. Mokslo Akademiją.pa
dalinys, įeinąs į minėto Institu
to rėmus ir veikiąs pagal savo 
nuostatus ir nubrėžtas veikimo 
gaires, ęentro valdyba mano, 
kad tuo būdu yra stipriau su
glaudinamos mūsų jėgos, kurios 
duos našesnių darbo rezultatų.

Akademijos X suvažiavimas

Centro valdyba savo posėdyje 
spalio 5 d. svarstė, ateinančio X- 
tojo Akademijos suvažiavimo 
klausimą. Numatyta X-jį Aka
demijos suvažiavimą šaukti 
1976 metų rudenį Detroite. Aka
demijos židinio Detroite pirmi
ninkas prof. dr. J. Pikūnas suti
ko vadovauti visam suvažiavimo 
parengimo darbui. Tiksli suva
žiavimo data bus paskelbtą kiek 
vėliau.

EOUAL HOUSING
LENDER
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Marijonų vienuolyno (kairėje) ir “Draugo” (dešinėje) architektūrinis ansamblis Chicagoje. Architektas Jonas Kova.

Dėl rašytojo Antano Tūlio nusiskundimų

Dėl inžinierių architektų 
suvažiavimo programos
ARCHITEKTAS JONAS MULOKAS

Jau kuris laikas skelbiamas
A PLIAS-ALIAS busimasis suvažia-, 

vimas Ghicagoj. Iš kiekvienos 
profesinės organizacijos mūsų vi
suomenė pagrįstai laukia dau
giau kūrybinio ir konkretesnio 
įnašo, naujų minčių lietuvių iš
eivijos kultūros darbuose. Tech
nikos Žodyje, 1974 m., Nr. 3, 
liepos - rugsėjo mėn. jau yra 
paskelbta programa PLIAS-ALI
AS suvažiavimo, kuris įvyksta 
Chicagoje š. m. lapkričio 28 - 
gruodžio 1 d.

Suvažiavime, kaip įprasta ir 
suprantama, turėtų būti paliesti 
pirmiausia tie klausimai, kurie 
tiesiogiai liečia organizacijos už
sibrėžtus tikslus, jos specifinius 
profesinius ir savus uždavinius, 
iškylančius lietuvių išeivijos dar- 
buose-veikloje. Šia proga, žino
ma, pirmoj vietoj susijusius sU 
lietuvių inžinierių - architektų 
profesija.

w Statyba - architektūra gal 80 
-90 proc. absorbuoja tautinių - 
visuomeninių išteklių, todėl per
šasi mintis, kad apie ją, jos cha
rakterį ir jos problemas būtų 
daugiau ir dažniau viešai pasi-' 
sakoma ir kaip tik lietuvių inži-, 
niėrių - architektų profesijos 1 
žmonių, nes dabar labai dažnai 
architektūriniai sprendimai da
romi uždaruose rateliuose, ir tie 
sprendimai dažnai yra svetimi 
lietuvių kultūrai, lietuviškom as
piracijom išeivijoje. Lietuvių in
žinierių - architektų organizaci-! 
Ja, kaip tik tiesiogiai turėtų jaus
ti pareigos ir turėti ambicijos tą 
klausimą išsamiau padiskutuoti 
- pasvarstyti ir visuomenei pa
teikti savo profesinę nuomonę,; 

• savo -požiūrį. Tiem klausimam 
pagvildenti kaip tik tinkamiausia; 
vieta tokiuose suvažiavimuose, J 
kurių vieno išvakarėse dabar esą-1 
me. Tačiau, paskaičius minėto, 
suvažiavimo programą, reikia la-, 
bai nustebti, visai nėra architek-į 
tūrinio klausimo įtraukta, nors 
daugelį kartų buvo siūlyta bent 
simpoziumas apie lietuvių aspi
racijas Amerikos lietuvių archi
tektūroje. Priešingai, sudėti į 
programą tokie dalykai, kurie 
daugeliu atvejų, nieko bendro 
neturi nei su inžinierių - archi
tektų profesija, nei su lietuvių iš
eivijos siekiais: pvz. ‘‘Žmogaus 
įtaka miesto klimatui” arba “Di
dieji ežerai Amerikos ūky” ir kt. 
Iš paskelbtos programos atrodo, 
kad tie garbingi prelegentai pa
prašyti užpildyt tuščių progra
mos vietą tokiomis temomis, ku
rios tinka aplamai mokslininkų 
simpoziumams, kur nė žode
lio apie lietuvių architektūros 
problemą. Vietoj jos yra įtrauk
ta lietuvių literatūros tema. Tai 
jau yra tikraf savo profesinės 
ambicijos nebeturėįimas. Negir
dėta, kad Lietuvių rašytojų drau
gija savo suvažiavime, savo tie
sioginius klausimus apleidus, pa
kviestų architektą kalbėti apie ar
chitektūrą, nors gal visai būtų ne 
pro šalį, nes architektūros pa
saulis lietuvių raštuose, ypač

publicistikoj, mūsuose dar yra 
“Aušros”" metuose.

Amerika yra tipiškas emigran
tų kraštas, ir jos architektūroje 
kaip tik visa tai aiškiai žymu. 
Vienas amerikietis, rašydamas 
apie savo keliones, net išsireiš
kė, kad be reikalo amerikiečiai 
važiuoja į svetimus kraštus vis
ko pasižiūrėti ir daug pinigo iš
leisti, kai čia pat Amerikoje tu
ri visų pasaulio tautų apraiškas, 
kurios matomos Amerikos archi
tektūroje. Jis konkrečiai išvardi
na kur ir kokiose vietose .gali -pa
matyti įvairių tautų architektū
rą: ispanų, vokiečių, prancūzų, 
olandų, rusų, japonų ir kt. Ir tai 
nėra tik pereito amžiaus eklekti
kos bujojimo laikų apraiškos, bet 
ir dabar moderniosios architek
tūros vystymosi laikotarpis su 
Sullivano, Frank Lloyd Wright, 
LeCorbusier ir kt. darbais.

Yra nuomonių, kad radikalūs 
moderniosios architektūros
sprendimai turėjo lemiančios įta
kos visam moderniam meno pa
sauliui ir jo filosofijai. Daugeliu 
atvejų kas pirmiau buvo laiko
ma negražu, pasidarė gražu. Gal 
dėl to, kad radikalūs, nors bru
talių, nematytų, netikėtų formų 
pastatai .pasirodė patogūs, pigūs, 
prieinami plačiosiom masėm. Jie 
davė impulso ir abstrakčiam me
nui. Funkcionaliai industrinės 
architektūros kūrėjas Mies van 
der Rohe išsireiškė, kad" čia jau 
nebėra vietos individo pasauliui 
(nors kitas modernus architektas 
Frank Lloyd Wright tokią archi
tektūrą pavadino mirusių gra
bais), viskas turi būti .pajungta 
funkcijai ir mašinai. Sis požiūris 
.per 50 metų užgožė viso pasaulio 
miestus vienoda architektūra, 
kuri žmogų išgąsdino. Iškilo ir 
nauji .pasauliniai sąjūdžiai, kaip 
ICOMOS ir kt., kurie pasišovė 
gelbėt aną “žmoniškos” archi
tektūros pasaulio veidą (tarp ki
ta ko, to pasaulinio judėjimo 
dalinė konferencija 1973 m. bu
vo ir Vilniuje). Jie stipriai prie
šinas funkcionalinės - industri
nės architektūros užmačioms. 
Jų šauktam susirinkime (74. X. 
31) prelegentas iš Europos tarp 
kita ko priminė, kad 1975 me
tai yra skelbiami Europos archi
tektūros palikimo apsaugojimo 
metais, randą gyvą atgarsį ir 
Amerikoj.

Visa šita pasaulinės architek
tūros judėjimo srovė, kuri mūsų 
atveju yra ypač .mums pagelbs- 
tinti, visai nerasta verta dėmesio 
mūsų inžinierių ir architektų su
važiavimo programoje.

O mums gi neturėtų būti vis 
tiek kokių architektūrinių formų 
bus mūsų čionykščiai kultūros 
židiniai, bažnyčios, jaunimo cen
trai ir kitos viešo ir visuomeni
nio pobūdžio statybos, nes jos ir 
atsiranda visų bendruoju rūpes
čiu fr parama.

Šie ir kiti dabar aktualūs ar
chitektūros pasaulyje klausimai, 
kurie ir mum padėtų išspręst 
mūsų kasdienines -problemas, tu

rėtų kaip tik rast vietos lietuvių 
inžinierių ir architektų suvažia
vimo programoje.

Tiesa, mes neturime nei Frank i 
Lloyd Wrightų, nei LeCorbusie-j 
rų, bet taipgi neturime ir Einš
teinų, todėl ar negeriau būtų pir- j 
moj vietoj apfivarkyt savo “kie
mą”, o paskiau spręsti pasaulio 
problemas.

Kaip praeitis rodo, ankstes
niuose šio pobūdžio suvažiavi
muose buvo daugiau pabrėžiama 
reikalingumas lietuviškų prad
menų mūsų architektūroj. Ir tai 
prisidėjo prie, palyginti, neblogų 
Tezultatų. Tiek senųjų, tiek jau
nesnių architektų darbuose vi
suomenės visur buvo reikalauta 
lietuviškų aspektų jų statybose. 
Studentai rinkdavosi temas iš 
lietuvių architektūros, dažniau
siai gaudami labai gerus įverti
nimus. Tik dabar užėjusi inter
nacionalinė banga palieka skau
džias pasekmes lietuvių archi
tektūroje. Atsirado drąsa vadin
ti lietuviška veikla net funkcio
naliai internacionalines idėjas

mūsų statybose. Jau išdrįstama 
net viešai pasisakyt, jog "... tu
rime rimtai palaidot “lietuviško 
stiliaus” mitą architektūroje.... 
pasisavinus Amerikos kultūrinius 
įnašus” (Technikos Žodis, 1971 
m., Nr. 4). Tai akivaizdžiausiai 
‘‘meltig pot” neišmintingos veik
los žymė. Ir labai gaila, kad taip 
greit mūsų tautiečiai patys susi- 
tirpina, kai kitos tautybės rodo 
daug didesnį atsparumą. Ne ki
taip galima suprasti ir dabar ar
tėjančio suvažiavimo programą, 
kurioje nerasta reikalo kelti lie
tuviškas problemas mūsų archi
tektūroje.

Šiomis savo mintimis nei vieno 
nenorėčiau užgauti, nes vertinu 
lietuvių priežodį: “kas nedirba 
tas neklysta”. Norėjau tik tiesiai 
faktams pažiūrėti į akis. O iškel
tų faktų grėsmėje siūlyčiau pa
daryti tam tikras išvadas atei
čiai, nes nenorėčiau, kad Lietu
vos istorija mus pačius pirmus 
įrikiuotų į Lietuvai nurašytinų ei
les.

paskelbtų la'ške “Draugo” Kult. 
priedo redakcijai (Nr. 263, 1974. 
XI. 9), iš Los Angeles atsiliepė 
“Paguodos” autorius Bronys Raila 
šiuo laišku: —

“Antanas Tulys griežtai paneigė 
mano duomen s viename “Paguo
dos” pirmosios dalies raš'nyje apie 
tai, kad Petras Cvirka savo laiku 
Kaune perredagavo vieną jo apsa
kymą, spausdintą “Naujame Žo
dyje”, ir uždėjo kitą pavadinimą — 
“Trumpas yra moters žydėjimas”.

Savo paneigimą ir plač'us aišk'- 
nimus A. Tulys surašė mano at
žvilgiu pusėtinai šiurkščiu tonu,

| minėdamas kitus jo savaip supras- 
I tus ir nieko bendra su reikalu ne
turinčius papildymus, vartodamas 
tokius išsireiškimus, kaip “piktas 
šmeižtas”, arba kad aš savo raši
nyje apie jo apsakymo perdirbimą 
"paistau” ir t. t. Toks piktumas ir 
gal nervingumas rodo, kad nėra 
tinkamų galimybių su A. Tuliu 
šaltai, ramiai, tuo labiau nors tru
putį draugiškai diskutuoti.

Todėl čia tik trumpai norėjau 
pranešti, kad tai, ką rašiau “Pa
guodoje” apie P. Cvirkos ir A. Tū
lio konfliktą, aš ir dabar palaikau. 
Buvau anuo laiku artimuose san
tykiuose su Cvirka, pats mačiau,

ką ir kaip jis redagavo Tūlio ap
sakyme, kaip naują pavadinimą su
galvojo ir kaip pasakojosi vėliau 
iš Tūlio sulaukęs aštriausių prie- 
ka'štų. Tad nieko iš tos savo atsi
minimų dalies atšaukti negaliu ir 
nesutiks’u.

A. Tulys tačiau savo laiške pa
teikia žym'ai kitokias tos pačios 
istorijos versijas. Nieko labai nuo
stabaus, ne kartą taip būna su se
nų atsimin’mų pasakotojais. Tai 
yra jo asmeniški liudijimą’, ku
riuos daryti aš jam neginčiju tei
sės. ir dargi jo liud jimų nevadinu 
“paistymais”. Netgi neneigsiu jam 
ir nuoširdumo stokos, jeigu jis taip 
atsimena ar taip įsivaizduoja.

Tik su apgailestavimu turiu pri
dėti, kad manęs kiton'škai neįtiki
no. Labai atsiprašau, bet negalė
jau patikėti Jo pasakojimu. Ir liū
džiu. kai taip be reikalo susinaiki
na jaunų dienų draugystės”..,

GERAS PASIRINKIMAS

— Laba diena, panele Valeri
jai Kaip gyvuojate? klausia se
niai matytas pažįstamas.

— Dėkui, labai gerai Štai nu
sipirkau vestuvinei suknelei me
džiagą. Už trijų savaičių — ma
no vestuvės.
— Gražiausi linkėjimail Tur 

būt, gerą išsirinkote?
— Aš taip manau: už metrą 

sumokėjau po 20 markių.

Balzeką šeima

Laiškai redakcijai

Lietuvių kalba valstybinėje gimnazijoje
Malonus Redaktoriau,

Prieš kiek laiko buvau laikšraš- 
ėiuose pasiskardenusi apie valsty
binėje Ansonijos gimnazijoje, va
kariniame suaugusiųjų kurse, dės
tomą lietuvių kalbą.

Atrodo, jog ir Ansonijos laikraš
tis didžiuojasi tuo faktu, kad Anso- 
nija šioje srityje yra pati pirmoji 
visoje Amerikoje. Trimis atvejai 
“The Ansonia Evening Sentinel” 
aprašė mūsų kursą. Pirmasis 
straipsnis, spalio 18 d. laidoje, bu
vo patalpintas pirmame puslapyje. 
Vėliau sekė mokinių grupės nuo
trauka su mokytoja, o spalio 26 
d. jau buvo atžymėta vedamuoju.

Lyg ir nebepatogu vis pačiai apie 
šias pamokas rašyti, o plačiau gar
są apie jas paskleisti vis dėlto no
rėtųsi. Todėl ir rašau šiek titik dau
giau informacijų.

Lietuvių kalbos pamokos buvo 
suorganizuotos K. švelnio inicia
tyva jau praėjusį kovo mėn. Anso- 
nijoje esančios lietuvių šv. Antano 
parapijos salėje. Mokinių ateidavo 
daug — net trys kartos. Dauguma 
— lietuvių kilmės, keletas už lie
tuvių ištekėjusių moterų ir vienas 
lenkas, vaikystėje žaidęs gatvėje 
su lietuviukais. Po kelių pirmų 
pamokų pasidabinome j dvi grupes. 
Aš pasilikau su vyresniąja — nuo 
gimnazistų iki gerokai vyresnių. 
M. Liaukienė dirbo su vaiku grupe. 
K. gvelnys mums abiems išrūpino 
algas iš parapinių organizacijų ir 
paties klebono kun. Sabulio.

Maždaug gegužės viduryje, vie
na mokinė — D. Dubinskienė, mo
kytojaujanti Ansonijos gimnazijo
je, pasitarusi su gimnazijos vado
vybe, pasiūlė mums galimybę rude
nį pamokoms persikelti Ansonijos 
gimnazijon. Ten dabar ir dirbame. 
Vakarinių kursu koordinatorius R. 
Spanier mus Driėmė labai maloniai, 
buvo nustebintas mokinių dideliu 
skaičiumi ir didžiuojasi, kad io 
gimnazija yra pati pirmoii visoje 
Amerikoje, duodanti vakarini lie
tuviu kalbos kursą. Atseit — gim
nazija “daro istoriją”.

Pirmai) vakarą į pamoka atėlo 
27 mokiniai. Šiandien jau turime 
35. Klase skėlėme pusiau. Elona 
Va'šn'enė buvo pakviesta mokvti 
visai pradedančiuosius — “L’t.bu- 
anian — Beginers”. Aš pati — šiek 
tiek pažengusius — “Lithuanian 
Intermediate” Taigi — yra jau dvi

klasės. Pamokos abiems grupėms 
vyksta tą patį vakarą — antrad'e- 
niais. Taip suplanavome todėl, kad, 
su Vaišniene pasidalindamos, ga
lėtume ir plačiau šviesti savo mo
kinius. Taip — pirmam pusvalan
džiui visi sueiname pokalbiams apie 
Lietuvos istoriją, geografiją, tau
todailę, papročius, dabarties įvy
kius ir t. t. Po to beveik dvi valan
das dirbame atskirai — mokome 
lietuvių kalbos. Prieš pamokų pa
baigą, pusvalandžiui, vėl abi kla
sės susirenkame mokytis liet. liau
dies dainų. Mokiniai labai paten
kinti šiuo kurso praplėtimu. Patin
ka jiems toks tėvynės pažinimas. 
Pastebime juose gyvą, nuoširdų, 
net jaudinantį susidomėjimą — 
lyg atgimimą savo tautai

Gimnazijos vadąvybė leidžia nau
dotis visais aparatais ir moka mo
kytojoms algas. Rudeninis 8 sa
vaičių semestras baigiasi lapkr. 24 
d. Antrasis semestras prasidės 
sausio mėn.

Abi su Vaišniene manėme galė
siančios vadovautis ‘Tntrod. to mo- 
dem Lithuanian'’ knyga. Labai 
greitai pamatėme, kad ji — iš tik
rųjų — tik gramatikos vadovėlis. 
Visai netinka mūsų tikslams — 
mokyti kasdieniškos kalbos, atitin
kančios mažame Amerikos indus
triniame miestely gyvenančio ‘ lie
tuvio aplinką. Mūsų mokiniai visi 
yra įsigiję vadovėlį, bet naudoja ji 
tik kaip “reference”.

Šiek tiek apie pačią Anson’ia. 
Tai lyg antroji, mažytė Pennsyl- 
vanija. Bebėgdami iš slegiančiu 
anglies kasyklų, lietuviai atsidūrė 
Connecticut valstijos. Naugatuck 
slėnyje esančiuose masteliuose, iš
sibarsčiusiuose tarp Bridgeriort’o, 
New Haven’o ir Waterburio. Kadai
se jie klestėjo batų, sagų, įvairių 

, tekstilės ir gumos gaminių pramo- 
' ne. Dabar — gana daug tų įmonių 
išsikėlė. Tai šie miesteliai: Anso
nia. Derby, Shelton. Naugatuck, 
Oscford, Sevmour. I naimokas suva
žiuoja ir iš daug toliau; nuo New 
Haven’o iki Stamfordo’o. Tai — 
apie 60 myliu radiusas. Didelė da
lis mokiniu yra vvėlai.

Į štai nasisakvmai. kodėl kai ku- 
; rie nori mokytis lietuviu kalbos:

Studentas — kad galėčiau geriau 
susikalbėti su bobute.

j Gydytojas — kartais vyresni na- 
[ cientai sunkiai susikalba angliškai.

Teisėjas — gal ir man kada tois-

me prisieis panaudoti liet. kalbą. 
Gailiuosi, kad tėvai nustojo su ma
nim kalbėti lietuviškai, kai pradė
jau lankyti mokyklą. Kalta siaurų 
pažiūrų mokytoja.

Slaugė — ligoninėje dažnai pasi
taiko lietuvių pacientų. Noriu mo
kėti taisyklingai kalbėti lietuviš
kai

Svetimtautė moteris — kad su
prasčiau, ką vyras kalba su savo 
motina...

Kodėl visa tai Jums surašiau?
— Norėdama, kad kas nors pa
ruoštų straipsnelį — gal p. VI. Ra
mojus? Sakau — nebepatogu pa
tiems save aprašinėti. Būtų gerai 
pabrėžti K. Švelnio didelį pasis- 
šventimą, įsteigiant “Ansonijos 
grupę”, ir R. Spanier tėvišką glo
bą ir mūsų protegavimą. Taip pat
— ir p. Dubinskienės tarpininkavi
mą.

Manau, kad Ansonijos pavyzdys 
galėtų ir turėtų uždegti ir kitų vie
tovių lietuvius panaš’am darbui. 
R. Spanier sakė, kad jei bet kuria
me miestelyje atsiranda noris 10 
žmonių grupė, norinti vakarais mo
kytis kokio nors dalyko (nors ir 
ant galvos kampe stovėti), gimna
zijos vadoyybė privalo j’ems tokį 
kursą suorganizuoti. Be abejo, tai 
pareina ir nuo to, ar toji grupė ga
li susirasti mokytoją. Ar ne puiku 
būtų, jei tokie kursai netrukus pa
sirodytų ir Pennsylvanijos gimna
zijose ?

Mudvi su Elona Va’šniene tie
siog rankąs grąžome, neturėdamos 
R. Kinkos ruošiamo, ar jau paruoš
to liet. kalbos mokymui “Berlitz” 
metodu vadovo. Tai būtų tikras iš
ganymas. Dabar — graibstomės 
patamsyje.

Su . geriausiais linkėjimais
G. Ivašklenė

1974. X. 30
P. S. Sujudinkime savo mokinius 
rašyti “Enciklopedijai Britanikai”
— ypač studentus ir mokytojus iš 
jų tarpo.

ISTORIJOS KATEDRĄ

Amerikos katalikių dukterų or
ganizacija įsipareigojo parūpinti 
katalikų universitetui Washingto- 
ne 750,000 dolerių, kad tos su
mos palūkanomis būtų išlaiko
ma JAV katalikų istorijos kated
ra, kurios profesorius dėstytų ir 
vadovautų istoriniams tyrinėji
mams.

iiimiiimiiiiiiMiiiiiiiimimiiimmiiiiiiii

Kazio Barausko
II Draugo RIMTIES VALANDĖLĖS 

parinkti pamokslai, 
atspausdinti knygoje

PRISIKĖLIMO ŽMONES
A. a. kun. Kazimieras Barauskas pa 

rašė kelis šimtus pamokslų populis 
rtam “Draugo” skyriui. Jo atminimu' 
kun. P. Padabos rūpesčiu Aloyzas Bb 
ronas atrinko aktualiuosius. V. Bag 
danavičhis, laidojant velionį, sakė, kati 
‘jokio straipsnio rašymas velionio taip 
nedomino kaip religinio Jis juos ra 
šydavo labai atsidėjęs Ir giliai susikau 
oęs".

Knygos Išleidimas sutampa su jo 7( 
m. gimimo ir 45 m kunigystės sukak 
dmi A j

Kaina $4.00. Gaunama 'Drauge 
1545 W. 63rd St., Chicago Iii 60629 
(Persiuntimas 25 centai, it Illinois g) 
/entojai prideda 20 centu mokesčiu
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Stanley Jr.
Stanley Sr.

Rokeri Ir
Stanley Ui

. . . kviečia Jus aplankyti 
Balzakas Motors ir įsigyti 
1975 metų mažą ir taip 
pat ekonomišką

CHRYSLER CORDOBA

ar PLYMOUTH FURY
nuo $3,235.00

Mes stengiamės duoti lie
tuviams geriausią patarnavi
mą ir geriausias pirkimo są
lygas.

Turime jaunuoliams maši
nų (Cadillac, Buleli Ir kitų, 
taipgi ir importuotų), prade
dant nuo $50.00

BALZEKAS MOTORS
♦030 S. ARCHER AVENVE 

Tel. — VI 7-1515

ILGIAUSIAI IŠLIEKANTI DOVANA!
Kalėdų dovanot™ Išleidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų?
• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai (šios dienos

vertė apie $600.00) parduodama tik už ............................... $299.00
• VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai (šios dienos vertė

apie $60.00) parduodama tik ui ............................................. $25.00
• MOŠŲ LIETUVA 4 tomai (Šlfais dienos vertė $100.00

parduodama tik už .................................................... .. ..................... $12.00
• ENCYCLOPEDIA LITUANTCA (Lituanistinė Enciklo

pedija anglų kalba), 6 tomai (šios dienos vertė $200.00) 
parduodama tik už .......................... ................................................. $120.00

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 VV. Uroaduay, P. O. Boa 95, So. Boston, Mass. 02127, U.S.A. 
Telefonai: darbo metu (817) 268-77SO, vakarais (817) 282-2759

■ ■ ■ ■ ■

* I (ni'VZ,-1

PRANEŠIMAS
TAUPYKITE DABAR

U2 CERTIFIKATUS MOKAME: 
7*4% — 4 metų su $1,000, mlnlmum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000, minlmum. 
6*A% — 1 metų su $1,000, minlmum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI, PRADĖJUS NAUJĄ 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos, sąskaiton įdė
jus atitinkamą sumą.

PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEK
VIENAME SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI.

aint thony
1447 S. 49tb COURT, CICERO, ELL. 60650

Joseph F. Gribauskas, Vedėjas
PHONE 666-6330

OFFICE HOURS
Daily 9:00 to 6:00: M.onday 9:00 to 8:00 

Saturday 9:00 to 1:00; Wed. and Sunday Closed
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Nauji leidiniai
• AIDAI, 197J, m. spalio mėn. 

Nr. 8. Mėnesinis kultūros žur
nalas. Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Leidėjų atstovas 
žurnalo reikalams dr. Leonardas 
Andriekus, O.F.M. Administruo
ja Benvenutas Ramanauskas, 
O.F.M., 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207. žurnalo 
mętinė prenumerata $10.00.

Pasaulio gyventojų metus mi
nint (tokie 1974-tieji yra pa
skelbti Jungtinių Tautų), Vytau
tas Vaitiekūnas rašo apie Lietu
vos gyventojus. Straipsnis yra 
dalykiškas, paremtas šaltiniais 
ir tiksliais duomenimis. Šį kartą 
žurnale nepagailėta daugiau vie
tos poezijai: po pluoštą naujų 
eilėraščių puslapiuos pažarstė 
Kazys Bradūnas, Aloyzas Baro
nas ir Sesuo Ona Mikailaitė.

Duodami taipgi keli Antano 
Smetonos laiškai, esantys J. 
Šaulio archyve; laiškai spaudai 
parengti Vinco Maciūno. Dr. 
Pranas Skardžius spausdina 
straipsnį “Bendrinė ir literatū
rinė kalba”. Mūsų žymus kalbi
ninkas čia pasisako už terminą 
“bendrinė kalba”, o ne už oku
puotoje Lietuvoje pasirodžiusį 
rusų pavyzdžiu terminą “litera
tūrinė kalba”. Kun. dr. Kęstutis 
Trimakas savo rašte meta psi
chologinį žvilgsnį į tikėjimą, o 
Algimantas P. Gureckas svarsto 
įvairias Rytprūsių ateities gali
mybes.

Apžvalginių žurnalo puslapių 
vedamojo tema: “Viltis — tau
toje”. Pasisakymas baigiamas 
šiandien mums čia labai įsidė
mėtinu akcentu: “Akivaizdoje 
tos visos tikrovės, kūną perduo
da KRONIKA, visos mūsų išei- 
vinės “varžybos” blėste išblėsta 
ir lieka tik skaudi gėda, kad vis 
dar giliau į jas brendame, užuot 
rūpinęsi tautai iš tikrųjų padė
ti, kiek galime ir privalome”.

A. S. recenzuoja Michael No- 
vak veikalą “The Rise of the 
Unmeltable Ethnics”. Jubilieji
nį tomistinį kongresą Romoje ir 
Neapolyje aprašo kun. V. Rim
šelis, MIC.

Dr. J. Grinius plačiai aptaria 
J. Kralikausko romaną “Tautvi
lą”, o S. Goštautas recenzuoja 
Birutės Ciplijauskaitės naują 
knygą “Deber de plentitud: La 
poesia de Jorge Guillėn” (Pilna
ties pareiga: Jorge Guillėn poe
zija).

Žurnalo viršelius ir puslapius 
puošia jaunos mūsų dailininkės 
Danguolės Stončiūtės grafika, 
taipgi tapybų nuotraukomis prir 
simenama dailininko Antano Gu
daičio 70 metų amžiaus sukak
tis.

• MOTERIS, 7974 w. Nr. 4 
Lietuvių moterų žurnalas. Reda
guoja Nora Kulpavičienė. Admi

nistruoja Bronė Pabedinskienė. 
Leidžia Kanados Lietuvių kata
likių moterų draugija. Redakci
jos ir administracijos adresas: 
1011 College St., Toronto, M6H 
IA8, Canada. Žurnalo metinė 
prenumerata $10.00.

Išmoningai redaguojamas, gra
žiai estetiškai sutvarkytas, kul
tūrinio pobūdžio šisai mūsų mo
terų žurnalas tikrai vertas kur 
kas platesnio dėmesio. Kiekvie
na šeima turėtų būtinai jį prenu
meruoti, nes žurnalo puslapiuose 
yra apsčiai ir tokios medžiagos, 
kuri yra įdomi kiekvienam, ne
būtinai vien moteriai. O jau tik 
moterims labai pravers skyriai: 
Madų ir grožio pasaulis, šeimi
ninkių kampelis ir kt.

• TECHNIKOS ŽODIS, 197} 
m. Nr. 3. Vyr. redaktorius — 
V. Jautokas, 5859 S. Whipple 
Avė., Chicago, III. 60629. Admi
nistruoja J. Sakalas, 7025 So. 
Rockwell St., Chicago, III. 60629. 
Leidžia Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
Technikinės spaudos sekcija. 
Žurnalo metinė prenumerata 
$6.00, studentams $2.00.

Šį kartą rašoma: apie smag- 
ratinį automobilį, apie architek
tūros paminklų restauravimą, 
duodama technikinė apžvalga, 
pasitinkama išleistoji prof. Ste
pono Kolupailos monografija ir 
kt. Žurnalas gausiai iliustruotas.

• LIETUVIŲ DIENOS, 197} 
m. lapkričio mėn., Nr. 9. Reda
guoja Dalila Mackialienė. Lei
džia A. F. Skirius. Metinė prenu
merata $10.00. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 4364 Sun- 
set Blvd., Hollywood, Calif. 
90029.

Puslapiuos prisimenama Lie
tuvos kariuomenės šventė, supa
žindinama su dr. K. Bobeliu, ra
šoma apie Amerikos lietuvių 
kongresą. Literatūrinius savo 
pasakojimus tęsia M. Makric- 
kas, nemažai vietos skiriama 
Australijos lietuvių veiklai.

• LIETUVIŲ TAUTOS IR 
VALSTYBĖS ISTORIJA, Ant
roji dalis. Istorijos vadovėlis li
tuanistinių mokyklų X skyriui 
arba VI klasei. Redagavo Vin
centas Liulcvičius. Išleido Lie
tuvių Bendruomenės Švietimo 
taryba, Chicago, 1974 m. Leidi
mą parėmė Lietuvių fondas. 
Spaudė VI. Vijeikio spaustuvė 
Chicago je.

Vadovėlio medžiaga suskirs
tyta į šiuos didžiuosius skyrius: 
Lietuvos valstybės raida, Lietu
vos valdžia, Lietuvių tikyba, 
Lietuvių kultūra, Lietuvių švie
timas, Lietuvių prekyba. Šie sky
riai savo keliu vėl skirstomi į 
daugybę poskyrių.

Vadovėlis iliustruotas, 224 
psl. kietais viršeliais, kaina 
$5.00, gaunamas ii* “Drauge”.

Mikas Šileikis .Žiema

Miko Šileikio paroda
Balzako Lietuvių kultūros mu

ziejuje, Chicagoje, lapkri
čio mėn. 17 d. atidaryta Miko 
Šileikio aliejinės tapybos darbų 
paroda. Išstatyta 25 drobės.

Mikas Šileikis (gim. 1893) yra 
vienas iš tų retųjų ankstesniosios 
mūsų išeivių kartos dailininkų, 
išsimokslinusių jau šiame krašte 
ir pasiekusių profesinį lygį savo 
kūryboje. Dailininkas, kaip ma
tome, yra aktyvus ir kūrybingas 
iki pat šios dienos. Aiškumo dė
lei tenka pasakyti, kad mūsuose 
dažnai yra maišomos dvi pana
šios dailininkų pavardės: Mikas 
Šileikis ir Jonas Šileika (1883— 
1960). Pastarasis taipgi yra išsi
mokslinęs ir subrendęs Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Puikūs 
jo darbai — rašytojos Žemaitės 
portretas yra Čiurlionio galerijo
je, o Maironio ir Basanavičiaus 
portretai “Draugo” redakcijos pa
talpose, Chicagoje. Bet J. Šileika

• MŪSŲ ŽINIOS, 197} m. lap
kričio mėn., Nr. 18. Lietuvių jė
zuitu ir Jaunimo centro Chica
goje1 dvisavaitinis biuletenis. 
Adresas: 5620 S. Claremont
Ave.„ Chicago Tll. 60636. Spaus
dina M. Morkūno spaustuvė.

Šiame numeryje aprašai ir 
nuotraukos šių įvykių: Dariaus 
ir Girėno lituanistinės mokyk
los liilksmavakaris, Chicagos 
Aukštesniosios mokyklos tradi
cinis vakaras, Akademinio skau
tų sąjūdžio jubiliejus, Žemės 
ūkio akademijos 50 metų minė
jimas, skautų veikla, Filmas 
apie lietuvių Kalėdų papročius, 
Lipniūniečių vakaronė ir kt.

PLANUOKITE SAVO ATOSTOGAS 
1975 METAMS

KELIAUKITE SU LIETUVIŲ EKSKURSIJA:

ipo pirmo pasaulinio karo grįžo 
Lietuvon ir ten pasiliko iki mir
ties. Kai tuo tarpu Mikas Šileikis 
gyveno ir tebegyvena Amerikoje. 
Jisai 1923 m. baigė Chicagos 
Meno institutą ir' visam laikui 
pasiliko Chicagoje.

Mikas Šileikis yra dar priešab- 
straktinės epochos augintinis, at- 
sispyręs šiandieninių meno sro
vių pagundoms ir pasilikęs gana 
solidžiu tam tikro laikotarpio re
prezentantu mūsų meno raidoje. 
Tai natūralios gamtos ir urba
nistinių kampelių įdomus peiza
žistas, kuriąs daugiau ar mažiau 
natūralizmo, impresionizmo ir 
ekspresionizmo susilietimo riboje. 
Nors didžiausia temų dalimi jo 
kūryba yra peizažai, tačiau yra

MARQUETTE PHOTO 
SUPPĮJ

LEIKMENYS FOTOGRAFAMS- 
tR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa 
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotrauką 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
Ir ketvirtad. vakarais iki 9 va'

3314 West 63rd Street 
Tel. PRospect 6-8998

Chicago, Illinois, 60629

sukūręs ir laibai charakteringų 
iportretų. Geru jų pavyzdžiu gali 
būti Čiurlionio galerijoje Chica
goje esantis paveikslas, pavadin
tas “Šeimininkė”.

Šiuo metu Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje, Chicagoje, 
vykstanti jo naujų darbų paroda 
liudija, kad dailininkas yra dar 
labai aštrus savo pamėgtom te
mom ir savo įprastom spalvom. 
Išstatytų paveikslų pavadinimai 
gali jau iš anksto pasakyti, ką 
žiūrovas gali parodoje išvysti: 
Ramus rytas, Moteris su knyga, 
Parke, Kopose, Upė ir mūrai, 
Prieplauka, Gėlės, Žiema, Sena
miestis, Auksinis ruduo, Sena baž
nyčia, Sniegas, Portretas ir kt. 
Žiūrovas, ieškąs parodoje nebū
tinai avangardiško naujumo, o 
labiau aiškumo ir geru techniki
niu žinojimu atlikto darbo, pa
roda bus maloniai patenkintas.

Paroda muziejuje vyksta iki 
lapkričio 29 d. Atdara visas sep
tynias savaitės dienas nuo 1 vai. 
popiet iki 4 val.30 min.

k. br.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Maufaetumn

j j__
v

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

Tel. Virgiui* 7-7258 - 59

WAGNER & SONS

Typewrlters, Addlng Machines and 
Checkwrl(ers

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJO8 NAUDOTOS 

Virš 60 m. patikimas patarnavimas
6610 South Pulaski Road 

Phone — 581-4111

KONCERTINES
YPATINGAS

GITARAS
nt

KANKLES
DABO PAGAL UŽSAKYMĄ 

nt
TAISO STYGINIUS 

MUZIKOS INSTRUMENTUS

KVIRINAS RUNIMAS
4914 W. Cermah Rd. 
CICERO, ILL. 60650 

Tel. — 652 - 3200

PREMIJUOTI FILMAI
Chicagos filmų festivalį pir

mas vietas laimėjo: vokiečių fil
mas “Fear Eats the Soul”, reži
suotas R. W. Fassbinderio, ispa
nų filmas “La Prima Angelica” 
(Carlos Saura), Kanados ‘‘Why 
Rock the Boat”.

MIRĖ PIRMAUJANTIS 
FILMŲ KŪRĖJAS

Paryžiuje mirė Vittorio de Sic- 
ca, vienas iš pirmaujančių kūrė

PETE’S AUTO REPAIR
Čia daroma Motor tune-uP. Motoro, stabdžių, vairo ir automatinių 
transmisijų remontas. Starteriams Ir alternatoriams duodamos il
galaikės garantijos.

PETRAS PIŠNYS, savininkas 

6211-15 S. Damen Avė. Tel. 737-3988
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A. T VE RAS
LAIKRODŽIAI IR RRANOENYBfiS 

H*rdaTlma« Ir taisymas
2640 W. 69tb St, Tel. REpublic 7-1941 |
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KALĖDINIAI DOVANU SIUNTINIAI 
| LIETUVA

Prieš sudarant dovanų siuntinius savo giminėms Lietu
voje, nepamirškime pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios 
ypač ten yra naudingos ir pageidaujamos.

Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka moterų eilu
tėms arba suknelėms. 1 jardas kamuoja. $ 6.00

Lygi crimplene medžiaga suknelėms. 1 jardas. $ 5.40
Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas. $ 7.80
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų viename 
siuntinyje).

Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3*4 jardo $50.00

Labai gera eilutei angliška medžiaga, 3*4 jardo. $43.00

Moterų paltams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai. $30.00

Minko kailis moteriškam paltui. $50.00
Nailono kailis moteriškam paltui. 3 jardai. $36.00
Vyriški arba moteriški užsisegami megztukai. (Cardigans). $16.50

g Vyriški nailono marškiniai. $ 9.50
Sulankstomi lietsargiai, labai geri. $8.00
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skarelės su
blizgučiais $ 7.20

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, televizi
jos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, kurias iš čia 
negalima pasiųsti. Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudo
jimui “Olimpia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčia
me palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Telef. 01 739 8734 or 460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite mūsų 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

jų italų filmus. Mirė turėdamas 
72 m., nebeatsigaudamas po
1973 m. turėtos operacijos, kada 
jam buvo išimtas skaudulys 
plaučiuose. Jis pats yra filmuose 
atlikęs apie 200 vaidmenų, laimė
jęs 4 Oscarus.

FILMŲ ISTORIJ A

Oxfordo universitetas išleido 
Eriko Barnouw knygą: “Docu- 
mentary: A History of the <Non 
-fiction Film”. Kaina 10 dol. 95 
et.
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R A N E
AND LOAN

S A V I N G
ASSOCIATION

B. B. PIETKIEW1CZ, Pieš.

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083
plento of freb parklng space

7* 6Vz% 5V4%

Mokamas už 4 m. Mokamas ui 1 m. Mokomas už
certlfikatus. certlfikatus. Investavimo

Mlnlmum $5,000 Mlnlmum $1.000 sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 16 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai.

S VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD. 
AE&TAD. » v. r. Iki 12 v. a. 
PIRMAD. IR KETVIRTAD.

> V. V. Iki S v. Vk š
Trefilad: uždaryta.

» v. r. Uu u
***** •? iryta. ~

.J

Gruodžio 19 dieną

Vasario mėn. 1 dieną

Vasario mėn. 15 dieną

— EKSKURSIJA Į ARGENTINĄ _ 14 iki 28 die
nų $770.00 (tik lėktuvo bilietas): 28 iki 45 
dienų $694.90 (tik lėktuvo bilietas).

— EKSKURSIJA Į HAWAJUS — 4 salos, 15 dienų 
kelionė $549.00 (dvigubam kambary)

— EKSKURSIJA Į MEKSIKĄ — 7 dienų kelionė
— $339.00 plius 10% tax asmeniui (3 naktys Mexi- 

co City, 4 naktys Acapulco)

Kovo mėn. 10 dieną — EKSKURSIJA I ŠVENTĄ ŽEMĘ IR GRAIKIJĄ
— 10 dienų kelionė $1,135.00 asmeniui (dvigubam 

kambary)

Balandžio mėn. 19 dieną — ŠVENTŲ METŲ EKSKURSIJA I ROMĄ — H 
dienų kelionė $659.00 asmeniui (dvigubam kam
bary)

KIEKVIENĄ EKSKURSIJĄ LYDI PATYRĘS KELIONIŲ VADOVAS.

Prices & Air fares subject to change. Ratee ųuoted based on Tariffs and 
Exchanges in effect August 1, 1974.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue 

Chicago, Illinois 60643 tel. (312) 238-9787

Norintiems atsikviesti gimines iŠ Lietuvos sudarome reikalingus iš
kvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas kelionių reikalais po 
visą Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus, pa
rūpiname reikalingas vizas.

SIANDARD FHDERAL 
FINANCIAL FRIEND 
OF THE FAMILY

TFl/o/ CERTIFICATE ACCOUNTS*
■ /2/o '5.000 Or More 4 Y«or Matu uty 
" ' YIELD INCREASES TO 7.90%

YEARLY on interttt occumuloted for l yr.

Oo/ 07 CERTIFICATE ACCOUNTS*
/cj /q $1.000 Or More 30 Month Motunty 

' YIELD INCREASES TO 708% 
YEARLY on intereit occumuloted for J yr.

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
'g $1,000 Or More 90 Doy Moturdy

YIELD INCREASES TO 6 002% 
on interest occumuloted for I yr.

n
YEARLY

YEARLY

5W
YEARLY

CERTIFICATE ACCOUNTS* 
$1,000 Or More 4 Yeor Motunty 
YIELD INCREASES TO 7 35% 
on interest occumuloted for 1 yr,

CERTIFICATE ACCOUNTS*
$1.000 Or More 1 Yeor Motority 
YIELD INCREASES TO 6gl% 
on interest occumuloted for 1 yr.

PASSBOOK SAVINGS 
Interest Poid to Dote of Wittidro*ol 
YIELD INCREASES TO 5 39% 
on interest occumuloted for 1 yr.

*A substantial interest penalty is reųuired for oariy v/ithdravval

Jf/zSTflND/UlD
FEDER/U-

s/h/ings
4192 Archer Avenue (at Sacramento) 
Chicago, l|linoit 60632 847-1140

Celebrating our 65th year 
Assets over $200,000,000.00 
Reserves over $18,000,000.00 

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation
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Kultūrinė kronika
IŠLEIDŽIAMI PROF. DR. 

KONSTANTINO AVIŽONIO 
“RINKTINIAI RAŠTAI“

Lietuvių katalikų mokslo aka
demija, bendradarbiaudama su 
dr. Angele Avižoniene, ėmėsi 
'išleisti istoriko prof. dr. Kons
tantino Avižonio raštus. Kons

tantinas Avižonis buvo žymus 
mūsų istorikas, parašęs daug 
vertingų Lietuvos istorijos studi
jų. Dalis jo darbų buvo išleisti 
anksčiau, bet dabar jau nebe- 
gaunami, kiti yra palikę rankraš
čiuose. Užsimotų išleisti jo raštų 
serijoje pirmuoju tomu išeina 
pagrindinis jo veikalas “Bajorai 
Lietuvos valstybiniame gyveni
me Vazų laikais”, parašytas, re- 
miantis labai gausia archyvine 
medžiaga, kurią jis buvo kruopš
čiai surinkęs Lietuvos ir Lenki
jos archyvuose. Šis veikalas bu
vo atspausdintas 1940 m., bet, 
užėjus rusų okupacijai, jis buvo 
sunaikintas, nespėjus jo išplatin
ti. Veikalas yra stambus — 614 
psl., aprūpintas vokiečių ir ang
lų kalba santraukomis, plačia šį 
Ąlausimą liečiančia bibliografija 
ir išsamiu vietovių, asmenų ir da
lykų vardynu.

t Konstantino Avižonio raštų 
II-IV tomus įeis jo studijos: “Bau
džiavų istorija Lietuvoje”; “Lie
tuvos statutas ir jo reikšmė”; 
“Kultūrinė lietuvių buitis XV- 
XVI amžiuje”; Švietimas Lietu
voje XVM-jo amžiaus pirmoje 
pusėje” ir kitos.

" Pirmojo tomo kaina 16 dol. 
/Užsisakiusiems iki 1974 m. gruo
džio 31 d. kaina 8 dol. Kietais 
viršeliais (dailus drobe įriši
mas) 12 dol. Prašoma paskubėti 
knygą užsisakyti, nes jos at
spausdinta ribotas egzempliorių 
skaičius. Užsisakyti ir pinigus

Lietuvos ir kaimynų keliais
LEONAS GALINIS

Inž. Pranas Lelis, LIETUVOS KE
LIU. 1910 - 1973 metai. Kleista To- 
raiijte 1973 m. Rinko “Tėviškės Žibu
riai. Spaudė “Litho - Art”. Leidinys 
270 psl., kaina $6.00.

Skyrius įvairus, nes pvz. auto
rius rašo apie Klaipėdos atgavi
mą, bet šalia to reikšmingo į- 
vykio rašo ir apie mažai reikš
mingą ekskursiją į Švediją. Ne
paisant reikalingos ir netaip rei
kalingos medžiagos, vis tiek įdo
mu pasiskaityti, be to knyga 
bus istorijai medžiaga, kaip kad 
ir autorius savo pabaigos žodyje 
teigia. Todėl tenka sutikti su 
autorium, kuris taria: “Turėda
mas mintyje, kad gausesnė me
muarinė medžiaga padės pilniau 
nušviesti lietuvių tautos gyveni
mą, tiek po svetimu jungu, tiek 
savoje nepriklausomoje valstybė
je, sumaniau, jau spausdintus 
laikraštyje atsiminimus, išleisti 
knygoje”.

Autorius mėgsta visus įvykius 
dar ir pakomentuoti. Kai kurie 
komentarai gal ir nėra reikšmin
gi, tačiau kai kurie yra verti pa
taisos. Autorius skyrelyje “Ne
lemtas sukilimas” neigiamai pa
sisako apie 1941 m. įvykusį Lie
tuvoje sukilimą prieš Sovietų 
Rusiją. Autoriaus rašo “Vis tik 

daugiau tarp jų ir Vigilant laivo; Kaune atsirado karštagalvių va- 
fotOgrafija ldų’ kurie ®vele beSinkli lietuvių

Autorius daugiau rašo apie sa- Jaunimą į savižudybę”. Kadangi

Pastaruoju metu mūsuose pa
gausėjo atsiminimų. Vieni jų lie
čia tik tam tikrą autoriaus gy
ventą periodą, kiti liečia auto
riaus ištisą gyvenimą. Viena to
kių knygų yra inž. Petro Lėlio, 
pavadinta ‘‘Lietuvos kėliu” ir 
išlcįlsta 1973 m., tačiau mūsų 
spaudoje mažai teminėta. Kny
goje liečiama ne tik paties auto
riaus išgyvenimai, bet ir dauge
lis kitų įvykių. Pavyzdžiui, auto
rius, rašydamas apie savo vaikys
tę, rašo ir apie rusų žygiavimą J 
Rytprūsius ir net įdeda ten su
mušto generolo Samsonovo nuo- 
tr^uką. Taip pat įdėtos vokiečių 
ir rusų karo vadų, caro Nikalo- 
jaus antrojo ir Anglijos karaliaus 
Jurgio V nuotraukos. Panašių 
nuotraukų, kurios nemanytume, 
kad buvo reikalingos, bežy
giuojant Lietuvos keliu, yra ir

vo asmenišką gyvenimą, tačiau 
primena rusų ir japonų karą, 
Dardanelų mūšius ir kt, bet lie
tuviui skaitytojui įdomiausia 
ten, kur autorius liečia Lietuvą, 
okupacijas ar pagaliau ir savo 
asmeniškus išgyvenimus.

Knygoje yra keletas didesnių 
skyrių ir daugybė poskyrių. Tie 
skyriai yra: Caro valdžioje, Pir
masis pasaulinis karas, Laisvės 
kovos, Nepriklausomybės metai, 
Antrasis pasaulinis karas ir Emi
gracijoje. Didžiausias ir gal įdo
miausias yra skyrius, liečiąs ne
priklausomos Lietuvos gyvenimą.

siųsti šiuo adresu. Lithuanian 
Cath. Academy of Sciences, 
Piazza della Pilotta 4, 00187
Roma, Italy.

Šiuo metu jau yra atspausdin
tas Suvažiavimo Darbų VIII to
mas. Veikalas stambus ir svarus, 
daugiau 600 puslapių. Jo kaina 
Akademijos nariams ir prenume
ratoriams 10 dol. Šio tomo me
cenatė yra p. Elena Mickeliūnie- 
nė. Jau pasirengta šį tomą iš
siuntinėti.

LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS TEIKIA 

INFORMACIJŲ
Lituanistikos instituto pirmi

ninkas gauna prašymų iš Ame
rikos universitetų profesorių su
teikti informacijų apie lietuvius 
Amerikoje. Kent State universi
teto prof. dr. L. R. Wynar, Et
ninių studijų programos direkto
rius, rengia Amerikos etninių or
ganizacijų enciklopediją. Jam pa
siųstos Informacijos apie Litu
anistikos institutą ir kelias kitas 
kultūrines draugijas bei archy
vus; Cincinnati universiteto 
prof. W. C. Miller renka medžia
gą Amerikos mažumų studijų 
bibliografijai. Jam pasiųsta rink
tinė tos srities lietuviška biblio
grafija. Instituto prezidiumui pa
deda LI Bibliografijos skyriaus 
vedėjas J. Damauskas.

Keliais atvejais į Lituanistikos 
institutą kreipėsi Journal of Bal- 
tic Studies recenzijų redaktorius, 
prašydamas parekomenduoti re
cenzentų naujiems veikalams 
vertinti. Instituto prezidiumo na
riai ir skyrių vedėjai taip pat pa
deda reikalingomis informacijo
mis daktarinių disertacijų ir ma
gistrinių darbų studentams.

I J. Gbt.

po trisdešimt metų perspektyvos 
jau galima kiek drąsiau įvykius 
vertinti, tai tas sukilimas paro
dė, kad lietuvių tauta ne savu 
noru įsijungė į Sovietų Rusiją, 
kaip teigia komunistai, buvo 
įjungti prievarta, ir tas sukilimas 
nušlavė visus balsavimus ir oku
panto pasigyrimus. Be abejo, su
kilimas pareikalavo aukų, bet 
sukilėliai labai daug gyventojų 
apsaugojo nuo besitraukiančios 
rusų armijos plėšimų ir žudymų. 
Jei ne sukilėliai, nebūtų rusus 
apėmusi panika ir raudonarmie
čiai būtų dar datigiau žmonių iš-

h iHi
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Dailininkas Mikas Šileikis Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoj, 
prie vieno iš savo paveikslų.

“TREČIA KARTA” 
PUTNAME

‘Trečia karta”, grupė keturių 
dainuojančių seserų ir brolių, ku
rie taip pat skambina fortepijo
nu, sesers Dolores pakviesti, at
liks Kalėdinę programą visiems 
Matulaičio namų gyventojams. 
Programa įvyks gruodžio 8 d., 3 
vai. popiet.

Programoje bus lietuviškos 
kalėdinės giesmės, tradicdniiai 
prancūziški “carais”, renesanso 
madrigalai ir Handel, Vivaldi ir 
Pradarius kūriniai.

Keturi broliai ir seserys yra: 
Juozas (dll m-), Marija (13 m.), 
Jonas (16 m.) ir Kotryna ('18 
m.) Perednia iš Nonvood, Mass. 
Jie turėjo laimės mokytis skam
binti, kartu laimėdami muzikos 
istorijos supratimą,, pas Vaclovą 
Kamantauską, buvusį Vilniaus 
katedros vargonininką, muzikos 
mokslus išėjusį Vienoje ir Ber
lyne.

I Grupė savo vardą —‘Trečia 
karta” gavo iš savo senelės Mar
garitos Yakutienės. “Antra kar
ta” susideda iš motinos Kotry
nos Yakutytės Perednia, kuri sa- 

. vo vaikus palydi fortepijonu taip 
ipat, kaip ji anksčiau dažnai pa- 

Į lydėdavo savo brolį baritoną Ka- 
; zį Yakutį, operos ir koncertų so
listą. O “Pirma karta”, žinoma, 
yra Margarita Yakutienė iš Wor-

žudę, apie ką užsimena ir P. Le
lis. Sukilimą prisimena ir euro
pinio masto istorikai, atskleisda
mi lietuvių pastangas atsikratyti 
okupantu. Apie tai jau buvo mū
sų spaudoje rašyta. Šalia auto
riaus nuvertinto sukilimo ko- 
mentarinių netikslumų yra ir 
daugiau.

Autorius iš kitos pusės prideda 
savo komentarą ir prie vienos 
nuotraukos, po ja užrašydamas: 
“'Prezidentas tarp generolų, ku
rie jį apvylė”. Kokia prasme tie 
generolai prez. Smetoną apvylė, 
sunku suprasti, nes generolams 
nebuvo duotas įsakymas kautis, 

i Iš kitos pusės, jei autorius nusi
skundžia sukilimu, tai karas bū- 
itų dar daugiau aukų pareikala- 
’vęs.

Šiaip jau knyga, nepaisant ne- 
vientisumo, bus daugeliui įdomi 
pasiskaityti.

iiimnmuMHiMHii

RUOŠKITĖS KALĖDOMS 
IR NAUJIEMS METAMS

t f t
Kasmet “Draugo’’ administracija 

išsiunčia visiems skaitytojams Ka
lėdoms lietuviškas sveikinimo kor
teles ir Naujiems Metams kalendo
rius. Jie greitu laiku bus išsiųsti 
paštu.

Ne vienas “Draugo” skaitytojas 
užsisako ekstra kalendorių ar svei
kinimo korteles šv. Kalėdoms, šių 
metų kalendoriai ir kortelės yra 
ypatingai gražiai pagaminti. Eks
tra kalendoriai kainuos 75 centai ir 
25 c. persiuntimui ir mokesčiams 
(Illinois gyventojams). Lietuviškos 
sveikinimo kortelės šv. Kalėdoms 
kainuoja $1.50 dėžutė.

Užsakymus Siųskite šiuo adresu:
DRAUGAS,

4545 W. 6Srd Str.,
Chlcago, I1L 60629

luuuunuunuuinu

cester, Mass. ir jos a. a. vyras 
Antanas Yakutis, kuris išmokė 
savo vaikaičius lietuviškų liau
dies dainų ir šoklų.

Ši nauja grupė — ‘‘Trečia kar
ta” taip pat atliks savo kalėdi
nę programą įvairiems senelių 
namams Nonvood, Mass apylin
kėje, tokiu būdu vykdydami Ya- 
kučių šeimos tradiciją — dalin
tis su kitais savo muzikos 
džiaugsmu ir padėti savo bend
ruomenei.

OPERETĖ IŠ POETŲ 
GYVENIMO

Žiūrovai džiaugiasi ypatingai 
geru pastatymu operetės “Robert 
and Elizabeth”, vykstančiu Chi- 
cagos Forum teatre. Operetės tu
rinys paimtas iš dviejų anglų po
etų gyvenimo: Elizabeth Bar
rett (1806-1861) ir Robert Brow- 
ning (1812-1889). Barrett poe
zijoj ryški meilės tema, užuojau
ta nuskriaustiems, o Browning 
— vienas žymiausių XIX šimt. 
britų poetų, kuris reiškėsi ro
mantinėmis ir lyrinėmis dramo
mis, poemomis, su filosofine, re
ligine mintimi, kas atsispindėjo 
ir jo kūrybiniuose eilėraščiuose. 
Abudu tie poetai sudarė šeimą 
ir 15 m. įgyveno Italijoje.

Operetėje išryškinama Barrett 
šeimos drama, su griežtos tradi
cinės linijos, dominuojančiu tė
vu ir jo nuostatų sukaustytais 
gausiais vaikais. Poetas Robert 
Browning, pamilęs Elzbietą Bar
rett, atskleidžia jai naujus gyve
nimo horizontus ir pakelia ją iš 
ligonės lovos.

Pastatymas tikrai aukšto ly
gio. Parinkti plačių talentų ak
toriai, kurie reiškiasi ir kaip ge
ri dainininkai, vaidintojai ir net 
baleto šokėjai. Veikalo slinkstis 
gyva ir intriguojanti. Scenovaiz
dis tikroviškas ir keičiamas su 
neįtikimu greitumu.

Pagrindinė aktorė Catherine 
Christensen (EI. Barrąttį baigu
si Ghicagos muzikos konservato
riją, dainavusi New Yorko ir ei
lės kitų miestų operose, dalyva
vusi filmuose. Jos partneris 
Browningo vaidmeny Stephen 
Arlen — britas, rodęsis Londono 
scenoje, vaidinęs britų karališkai 
šeimai, iškviestas gastrolėms į 
Paryžių. Ir kiti aktoriai baigę tai 
Marųuette, tai Northvvestern, tai 
kitų universitetų dramos studijas, 
gausiai dalyvavę įvairių miestų 
(pastatymuose. Jų talentas šiame 
pastatyme gali plačiai išsiskleisti, 
režisuojant talentingam WiUiam 
Pullinsi, kuris 1972 m. pripažin
tas geriausio pastatymo režisie
rium ir suteikta jam Jefferson 
premija. Jis susilaukęs ir eilės ki
tų įvertinimų. Ši operetė pasta
tymo meniškumu gali konku
ruoti su daugeliu operų. J. Pr.

FRANK'S TV and RADIO. INC.
8240 ’SO. HALSTED STREET TEL. — CA 5-7252
RADUO IR STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS APARATŲ 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Nuo
1914 Metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko
jame Jums už mums 
parodytą pasitikėjimą.

Mes norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos Ud 
$20,000.00

riesk Zocm, rietldmt

^/4%
Ali accounts com- 
pounded dally — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

INSURFD i

DŪMUS APIE
TEILHARDĄ
SKLAIDANT
(Atkelta iš 2 pusi.)

Kristaus Kūno Statybai. Tokia per
spektyva žmogui duoda paskatos at
likti savo darbus su džiaugsmu ir 
pasišventimu; išpildo jo potroškį 
atsiduoti nenykstančiai kūrybai: 
“Kiekvienas mūsų darbų, savo dau
giau ar mažiau tolima ar tiesiogine 
atliepą dvasiniam pasauliui, priside
da prie Kristaus, jo mistinėj visu
moje, patobulinimo” (Le Milieu Di
vin, Collins, 1961, 34).

Pasaulis, kuris dar tebėra tapsme, 
privalo būti paties žmogaus stato
mas. Žemės protingasis gyvūnas tu
ri duoti istorijai kryptį bei tiesti atei
čiai planus. Jis gi yra Dievo bend
radarbis. Jis įsijungia į Dievo ku
riamąją galią, su ja sutampa ir ją 
tęsia. Užtat jis, o ypač tikintysis, 
privalo net daugiau negu netikin
tysis, dirbti žemės pąžangai, kuri 
[žemė A. P.] reikalinga Dievo ka
ralystės atbaigimui” (Note sur la 
notion de perfection chretienne, pa
imta iš Dimentions of the Futu- 
re, The Spirituality of Teilhard de 
Chardin, ed. by Kessler and B. 
Brown, Washington, 1968, 152). 
T-do įsitikinimu, mūsų tikėjimas 
“duoda mums teisę ir uždeda parei
gą mestis į žemės dalykus” (Le Mi
lieu Divin, Collins, London, 1961, 
42). Vietoj ir nedelsiant “privalome 
stoti į darbą be atidėliojimo čia ir 
dabar (mano pabraukta, A. P.)”. 
(L.activation de L,energie, Editions 
du Seuil, 1963, 305). Žmogus juk 
turi angažuotis praeičiai, dabarčiai 
ir ateičiai: “apsaugoti, padauginti ir 
perduoti viso pasaulio lobius” (La 
Vision du Passe, Seuil, Paris, 1957, 
191). Tačiau įsipareigojimu verty
bėm žmogus drauge ir pats ugdosi: 
“Norėdamas būti ištikimu sau pa
čiam, jis privalo pasišvęsti darbui, 
kaip savo asmeniškam ir šventam 
triūsui, kurio gyvenimas iš jo rei
kalauja” (La Vision du Passe, 195). 
T-dui ir žodis meilė nebuvo nuval
kiotas: “Mūsų generacijai mylėti ne
gali reikšti nieko kito kaip tik žmo
giškom pastangom atiduoti visas sa
vo jėgas ir visą savo širdj” (Die- 
mentions of the Future, 152). Ka
žin, ar kas iš žmonių energingiau 
dabarbavosi žmogaus miesto staty
bai kaip Teilhardas.

Tokią T-do pažiūrų ir darbų li
niją vis dėlto jo kritikas Maceina 
laiko antikultūrinė ir “nuvertinan
čia pasaulio dabartį” (“Draugas”, 
1973, XII, 8). Taip “Laiškų Teil- 
hardo šalininkams” polemikos kars
te ir dingo didžioji T-do pažiūrų 
linijos dalis.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCUTION

4040 ARCHER AVEMUC 
CH1CAGO, ILLINOIS MM 

PHONEi 2944478

4 Years Savings 
Certificates 

Minlmum $5,000.

DEL MOKSLO IR 
MOKSLININKŲ

(Atkelta iš 1 psl.)

pažinus gamtos ir pasaulio įsta
tymus, tasai pasaulis būtų nerei
kalingas.

Dievo ieškojimo kelyje Tols
tojus pajuto atradęs tikėjimą tuo 
momentu, kada jis, žiūrėdamas 
į dangų, jautė dangaus mėlynės 
egzistencijos “tiesą”. Jis (paskuti
niuose “Anna Karenina” pusla
piuose rašo:

Levinas, atsigulęs aukštelnin- 
kas, žiūrėjo į beribį ir giedrą dan
gų. “Argi aš nežinau, kad dan
gus yra neribota erdvė, o ne ku
polas? Bet kiek nebandau smeig
ti savo žvilgsnį, negaliu matyti 
begalybės, o tik matau ribotą ku
polą. Nepaisant mano suprati
mo, kas yra begalybė, esu ar
čiau tieos, kada matau dangų 
kaip ribotą skliautą, negu tada, 
kai bandau įžvelgti daug toliau 
už jį”.

Baigdamas šiuos savo nemoks
liškus apdūmojimus," tikiuosi,

Laidotuvių Direktoriai

MOE1WWANS
mm soura webtern avenus

KETI MODERNIŠKO! 
AHUOOaDCnONSD KOPLYČIOS
HilIIOUI VINTĄ 

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laidotuvių Direktoriai
TRYS MODERNIOS KOPPLYČIOS 

4330 South California Avenuo
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3 9852 

4605-07 South Hermltage Avenuo
Telefonas FArds 7-1741

P E J K U S
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— TĖVAS IR SŪNUS —
TRY8 MODERNIŠKOM KOPLYČIOM

2533 West 7lof St. -Tolei. GAovehlll 6-2345-4 
1410 S. 50th Avė., Cicere TOurnhalI 3-2108-00

AISŪSTS ACTOMOB1LIA1H STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
SSO7 8. UTCANIOA AVĖ. Tel. YAfds 7-8401

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNOS
2814 W. 23rd PLACE TeL Vlrglnla 7-S672
2124 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1218
11023 Soothwest Hlghway, Palos Hllls, UL TeL 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4848 B. OAUBORNIA AVĖ. TeL LAlayette 8-8572

POVILAS J. RIDIKAS
8384 S. HA16TED STREET TeL YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 8. UTCANIOA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-89

VASAITIS — BUTKŪS
1448 B. 50th AVĖ CICERO, ILL. Tel (H j-mplr 2 10OS

kad su jais supažindinsi ir kitus 
į rhane panašius savo redaguoja
mo laikraščio puslapiuos.

Tavo nemokslininkas bičiulis 
Juozapas

DAR APIE “KONTINENTĄ”

Igoris Golomštrikas, kurio 
straipsnį apie naują, keliomis 
kalbomis leidžiamą kultūros 
žurnalą ‘IKontinentą” spausdi
nome praėjusios savaitės kultū
riniame priede, yra minėto žur
nalo redakcijos atsakingasis 
sekretorius. Kaip žinome, šisai 
tarptautinis žurnalas ypač stip
riai pasisako už Rytų Europos 
tautų laisvę.

GONCOURT PREMIJA

Aukščiausia Prancūzijos litera
tūros Goncourt premija paskirta 
rašytojui Paskaliui Laine, 32 m., 
už jo romaną “Nėrėja”.

MENININKO GYVENIMAS
Oskaro Kokoschkos autobio

grafiją “My Life” į anglų kalbą 
išvertė D. Britt. Išleido Macmil- 
lan. Kaina 10 dol.
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KEDAGIOJA ST. SEMĖNIENĖ, 6507 S. TROY ST., CItICAGO. ILL, 60629. TELJEF. 925—5988

POKALBIS SU SOLISTE PRAURIME RAGIEKE 
JOS REČITALIO IŠVAKARĖSE

Lapkričio 24 d. 4 v. p. p. Chi
cagoje Jaunimo centre yra ruo
šiamas solistės Praurimės Ragie- 
nės rečitalis, kurio .pelnas skiria
mas III. Liet. gydytojų dr-Jos Mo
terų pagab. vieneto Stipendijų 
fondui. Ta proga P. Ragianė su
tiko atsakyti į keletą klausimų.

— Kada ir kur pradėjote dai
nuoti?

— Sunkus klausimas! Dar bū
dama vaikas Tauragėje, jau pra
dėjau dainuoti. Labai daug dai
navau Rottenburgo stovykloje — 
vaikų teatre koncertuose, minėji
muose. Dainavimo studijas pra
dėjau Chicagoje — Marijos 
aitkšt. mokykloje. Pirmoji mano 
mokytoja buvo Alice Stephens. 
Visą laiką dainavau Pirmyn cho
re.

Baigusi mokyklą, įstojau į De 
Paul universiteto muzikos skyrių, 
vėliau j Chicagos konservatoriją, 
dainavimo skyrių, pas Sonią Shar- 
novą. Dabartinė mano mokytoja 
yra Izabelė Motekaitienė, buvu
si Lietuvos operos solistė. Ji man 
daug padeda ir repertuare.

— Į kurią dainavimo sritį la
biausiai krypstate?

— Žengiu daugiau operetine 
linkme. Dėl to gal labai anksti 
pasirinkau ir Pirmyn chorą, nes 
jis stato operetes (buvau ir Dai
navoje, bet perėjau j Pirmyn 
chorą, nes mėgstu vaidinti).

— Dažnai pasigendu mūsų 
solisčių didesnio liaudies dainų 
repertuaro. Su labai mažom iš
imtim (neseniai įvykęs Elenos 
Blandytės liaudies dainų rečita
lis) mūsų dainininkai nesiryžta 
koncertuoti vien su liaudies dai
nom ar vien lietuvių kompozito
rių kūriniais. Kodėl?

— Nelengva atsakyti, č’a dau
giau individualus pasirinkimas. 
Yra lietuvių kompozitorių, kurie 
man labai .patinka, bet yra ir to
kių, kurių gal ir nepasigesčiau. 
Liaudies dainas dainuoju paren
gimuose, ir jos man labai patin
ka. Gal todėl, kad liaudies dainas 
dainuoju nuo mažens, jos darosi 
gana kasdieniškos. Norisi įvairu
mo. Salia lietuvių, dainuoju lat
vių ir estų kompozitorių kūrinius, 
įvairiau!

— Kiek pasirodote amerikie
čių visuomenėje?

— Esu dainavusi St. Alexis li
goninės, Elmhurst, Itasca mote
rų klubuose. Didžiausias mano 
pasirodymas buvo EI Paso, Texas, 
su EI Paso simfoniniu orkestru 
vasaros sezono koncertuose bei 
EI Paso karininkų klube.

— Ar, Jūsų manymu, yra rei
kalinga išeiti į gyvenamojo kraš
to visuomenę?

— Būtina! Svarbu ne tik dai
nininkei, bet ir lietuvių vardo 
garsinimui. Visur, kur tik daina
vau, būdavo pabrėžiama, jog esu 
atvažiavusi iš Lietuvos.

— Kodėl taip maža lietuviškų 
pavardžių Chicagos Lyric opero
je?

— Amerikoje menininkui 
prasiveržti sunku. Kadangi po 
darbo sunkoka dar važinėti į re
peticijas, gal todėl.

— Kodėl Jūs nedainuojat Ly
rikoje? Jūs nedirbate.

—- Todėl, kad gyvenu toli, ne

operoje? Sakyčiau — mažai. Tarp 
statytinų dar yra: Radvila Perkū
nas, Eglė žalčių karalienė, Pilė
nai.

Gal galima jas pastatyti? Pa
galiau reikia sudaryti sąlygas ir 
visai naujoms atsirasti.

— Kaip žiūrite į lietuviškųjų 
spektaklių ir koncertų kritikas?

— Norėtųsi išgirsti tikros kri
tikos. Labai švelnios kritikos me
nininką gadina — jis mano, kad 
jau pasiekęs viršūnes; jei būtų 
kritika kraštutiniai smarki — 
taip pat būtų skaudu! Norėtųsi 
tiesos! Pageidautume, kad mūsų 
kritikai rašytų tik objektyvias 
kritikas.

— Ar Chicagos profesionali
niai teatrai, operos, simfonijos, 
baletai yra gausiai lankomi lie
tuvių ir ar tie patys žmonės lanko 
lietuvių ir amerikiečių teatrus?

— :Ne! Lietuviškus parengi
mus lanko daugiau tie, kurie ne
lanko amerikiečių. Gal todėl, kad 
į Jaunimo centrą patogiau nuva
žiuoti, negu į miesto centrą.

Amerikiečių pastatymai yra 
lankomi tik nedidelio procento 
lietuvių.

Lietuvių parengimai lankomi 
labai gausiai. Gaila, kad juose 
matoma daugiausia vyresnioji

noriu atsitraukti ilgiau nuo šei
mos. Bijau, kad vaikai ir šeima 
nenukentėtų. Kol vaikai paaugo, 
aplamai mažai kur pasirodyda
vau.

— Jūs, kaip dainininkė, ko 
ieškote ir ką randate profesiona
linėje operoje, sakysim Chicagos 
Lyrikoje?

— Lyrika esu labai patenkin
ta. Patinka pastatymas, balsai. 
Pernai buvau kiek nusivylus Pi- 
.varotti (Rudolph — La Bohe
ma) — gal per daug tikėjausi?

Labai daug ir pasimokau — 
tiek vaidyboje, tiek scenos laiky
senoje.

i— Ar, Jūsų nuomone, reikalin
ga lietuviška opera ir kiek ji lie
tuviška?

— Gerai, kad ji yra, bet gaila, 
kad ypač jaunų vyrų yra trūku
mas. Bijau, kad tai neatsilieptų 
operos pastatymuose. Aplamai, 
vyrų trūksta ir choruose.

Kiek lietuviškumo lietuviškoje i

Pasitarime prieš rečitalį. Iš d.: m. Liet. gydytojų Moterų pagalb. vieneto pirm. 
Aldona Griniene, sol. Izabele Motekaitienė, rečitalio sol. PraurimS Ragienė Ir 
Stipendijų fondo pirm. Alina Lipsklenė.

publika. Pasigendu jaunesniosios 
' kartos!

— Kokie Jūsų pageidavimai 
Chicagos visuomenei?

— Norėčiau, kad Chicagos 
parengimai būtų labiau išdėstyti, 
kad “neliptų vieni kitiems ant 
kulnų”. Kad nebūtų šeštadie
niais keli parengimai,.o sekma
dieniais nei vieno. Pageidauju ir 
jaunesniosios kartos lankytojų.

— Greitu laiku Chicagoje 
įvyksta amerikiečių ruošiamos 

'dainavimo varžybos. Gal žadate 
jose dalyvauti?

— Ne! Per daug nukentėtų 
šeima.

— Kodėl mūsų dainininkės 
tokiose varžybose nedalyvauja? 
Tai gera proga prasiveržti į pla
tesnę visuomenę!

— Negalėčiau atsakyti. Galiu 
kalbėti tik už save. Kiekviena 
turi savo priežasčių.

— Grįžtant prie Jūsų koncer
tai, neseniai dainavote Lietuvos 
Dukterų dr-jai be atlyginimo, da
bar vėl pelną skiriate Liet. gy
dytojų Moterų .pagalb. vieneto 
Stipendijų fondui. Kas paskatino 
Jus šiems, sakyčiau, gan sun
kiems labdaros darbams?

— Mano vyras, kas gi dau
giau! Turiu ir jam atiduoti jo

MŪSŲ VEIKLA
— Gražina Maciūnaitė - Mc- 

Clure gavo daktaro laipsnį iš 
chemijos Camegie Mellon uni
versitete, Pittsburgh, Pa. Jos vyras 
taipgi gavo doktoratą tą pačią 
dieną (liepos 7 d.)'keliom valan
dom vėliau.

— Jūratė Maciūnakė - Land- Į 
wehr lapkričio 11 d. gavo dak
taro laipsnį iš matematikos (ir 
onviroment) Ann Arbor univer
sitete Michigane. Jūratės ir Gra- į 
žinos sesutė Danutė Mac’ūnaitė 
- Mockienė gavo medicinos dak
tarės laipsnį 1966 m., o jos vyras 
Vytautas Mockus — odontologi
jos daktaras. Gražina, Jūratė ir 
Danutė Maciūnaitės yra dukros 
dr. Genovaitės ir dr. Algirdo 
Maciūnų.

— Keramikės E’eonoros Mar- 
čiurlionienės individuali kerami
kos darbų paroda įvyks Jaunimo 
centro mažojoj salėj (buv. Čiurlio
nio galerijoj), Chicagoj, gruo
džio 7 d. ir tęsis iki gruodžio 15 
d. Dailininkė yra pedagogė ir 
viena iškiliausių mūsų lietuvių 
išeivijoj keramikos atstovė. Ji yra 
sukūrusi darbų religine ir gamtos 
temomis bei lietuvių, liaudies mo
tyvais. Parodą atidarys BALFo 
č. vald. pirmininkė ir lietuviško 

i meno globėja Marija Rudienė- 
Kiekvienas, atsilankęs į parodos 
atidarymą (Gruodžio 7 d. 7 v. 
iv.), bus apdovanotas keramikos 
suvenyru.

— Geologė Birutė Saldukienė 
išvyko lapkričio 16 d. į Miami 
Beach, Fla., kur ji dalyvauja Ge- 
ological Society of Amerika su
važiavime. Iš Floridos ji tiesiai 
atvyksta į Chicagą — PLIAS ir 
ALIAS suvažiaviman (lapkr. 28 
—■ gruodžio 1 d.). B. Saldukie
nė yra PLIAS ir ALIAS (Pasau
lio ir Amerikos Lietuvių inžinie
rių ir architektų sąj.) c. valdy
boje— kartotekos vedėja.

nuopelnus!
— Kaip vyksta pasiruošimas 

ir kokią programą žadate Chica
gos visuomenei?

— Pasiruošimai eina prie ga
lo. .Šiuo metu vyksta galutiniai 
“šlifavimai”.-

Muzika bus įvairi. Pradėsiu 
nuo klasikų, po to romantikai 
(Grieg ir Schubert). Antroje da
lyje — Pabaltijo kaimynų lat
vių ir estų kūriniai ir žinoma, lie
tuvių Jakubėno ir Chicagoje dar 
negirdėta Vytauto J.urgučlo 
‘‘Mergaitė namų šešėliuose”. Už
baigsiu dviem arijom.

— Kokie Jūsų ateities planai?
— Šiuo metu mano planai 

siekia lapkričio 24 d Po to pra
dėsiu galvoti toliau. Eina pasi
tarimai su Du Page simfoniniu, 
bet kol kas dar nieko tikro.

Norėčiau paminėti ir savo 
akompaniatorių muz. ManigirdąĮ 
Motekaitį ir fle'tistą svečią Fred 
Lewis, kuris pritars fleita Schu- 
berto “Piemenukui ant uolos”.

— Ačiū, ponia Praurime. Pa
simatysime rytoj rečitalyje!

Birutė Kožicienė

Sofija Ožellenė dėkoja L.D.K. Birutės dr-jos c. valdybai, surengusiai jos knygos “Dienų vitražai” pristatymą. 1$ k. 
duktė dr. Sofija Oželytė-Blumenfeld, Iš d.: sūnus Kazys Oželis, sol. A. Trečiokienė, birutinlnklų pirm. M. Babickle- 
nė. Už S. Oželienės j d.: O. Zolynienė, H. Zitkienė, B. Diklnienė, S. Gudauskienė, D. Augienė, B. Prapuolenlenė, St. 
Semėnienė. Nuotr. Z. Degučio

Eleonora Marčiulioniene Keramika (Nuotr. V. Noreikos)
Dailininkės keramikos darbų paroda Jaunimo centro apatinėje salėje, Chicagoj. 
atidaroma gruodžio 7 d.

Ir moterys dalyvauja PLIAS ir ALIAS 
suvažiavime
BIRUTĖ SALDUKIENĖ

^Didžiojo New Yorko ir Ryti
nio Atlanto inžinieriai, archi
tektai bei įvairių gamtinių ša
kų profesionalai nesigailės nuvy
kę į PLIAS ir ALIAS (Pasaulio 
ir Amerikos lietuvių inžinierių
sąj.) XII-jį suvažiavimą, Padėkos žemės turtai” (geol. B. Saldųkie-
dienos savaitgalyje Chicagoje. 

Dabartinės c. valdybos inži
nieriai ir gamtininkai, vadovau
jami okeanogra-fo dr. P. Mažei-
kos, per paskutinius dvejus me-, paskaitų įvyks simpoziumas: 
tus labai rūpinosi patraukti kuo' “PLIAS-ALJAS dabartis ir atei- 
daugiausia narių ir išvystyti kuo 'ties perspektyvos” (pirm. inž. D. 
didžiausią veikimą, lankė arti- Šatas, dr. K. Čampė, arch. A. Ke- 
miausius skyrius ir susirašinėjo' relis, inž. V. Volertas). Moterų 
su tolimiausiais; centrinis skyrius pagalbinis vienetas, vadovauja- 
mėgino sukurti naujus vienetus. - mas pirm. V. Lapienės, organl- 
Buvo sudaryta kartoteka. Kas dar zuoja ekskursiją šeimos nariams 
neatliko savo pareigos sąjungai,!! Balzeko muziejų, Sears bakš- 
gali atsivežti korteles su savimi! tą (aukščiausią pasauly), Picas- 
ir įteikti Kartotekos informacinio so ir Calder skulptūrų ir Chagall 
stalo talkininkėms. Laukiame i mozaikos apžiūrėjimą ir kit. C-hi- 
kiekvieno. cagos įdomybes. >

Suvažiavimo veikimas kon
centruojasi lietuvių Tautiniuose
namuose. Keturių dienų progra-itoma paskaita: ‘‘Lietuvos ir išei- 
ma bus įdomi ir turininga vi-' vijos literatūros lygio ir kultūri- i
siems.

Pirmąją suvažiavimo dieną, 
ketvirtadienį,- lapkričio 28 d., bus
suvažiavimo ir parodos atidary- ris): “Žmogaus įtaka miesto 
mas. Po to seks simpoziumas: klimatui” (Dr. R. Viskanta), 
“Išeivių profesinės organizacijas “Didieji ežerai Amerikos ūky” 
maksimalinio naudingumo mo-'(dr. L. Bajorūnas). Vakare, per 
delis” (pirm. inž. J. Danys, drJ banketą su menine programa 
M. Vygantas, dr. J. Rimšaitė, dr. | bus progos pasidalinti įspūdžiais.

A. Nasvytis). Vėliau visi galėsi
me susipažinti per vakarienę.

Antrąją dieną, penktadienį, 
lapkr. 29 d. po pietų bus skai
tomos 3 paskaitos apie Lietuvą, 
pirm. S. Naginionis): “Lietuvos

nė), “Demografines tendencijos 
Lietuvoje” (dr. Z. Rekašius), 
“Griežtieji ir gamtiniai mokslai 
Lietuvoje” (dr. R. Vaišnys). Po

Trečiąją dieną, šeštadienį, 
lapkr. 30 d. pietų metu bus skai-

nio įnašo sugretinimą^” (A. T- 
Antanaitis) Po pietų seks 2 pa- ' 
skaitos (pirm. inž. V. Vidugi- į

Ketvirtąją dieną, sekmadienį, 
gruodžio 1 d. dienotvarkė užbai
giama pamaldomis Jėzuitų kop
lyčioje prie Jaunimo centrą

Rengėjai tikisi gausaus daly
vavimo. Programa, posėdžiai ir 
pramogos —įdomios, nenuobo
džios, turiningos. Nariai, priete- 
liai ir šeimų nariai nuoširdžiau
siai yra kviečiami atsilankyti.

f. Naru nė s kultūrinė 
dovanėlė vaikams

J. Narūne gausi savo knygomis.
Jų jau yra mūsų skaitytojams 
davusi 16. Daugiausia vaikų li
teratūros. Dabar naujai pasirodė 
jos eiliuotas kūrinys. “Rūtelės 
aitvaras”, dailiai iliustruotas dail. 
Zitos Sodeikienės, spausdin
tas pranciškonų spaustuvėje, 
Brooklyne. Leidinys 24 psl. Kiek
viename — iliustracija, šios ilius
tracijos tuo geros, kad jaunie
siems skaitytojams, kuriems lei
dinys ir yra skirtas, paliekamos 
galimybės tuos paveikslėlius 
spalvoti. Eilėraščiai vaizdūs, 
skambūs, bus prieinami ir pa
tiems mažiesiems. Ir tema iš 
jų gyvenimo: kaip mergytė rėdo 
lėlę ir iš atkirptų kaspinėlių su
daro aitvarui uodegą, su drauge 
bandydama jį paleisti skristi. ' ,,

Reikia džiaugtis, kad J. Narū
ne vis taip sėkmingai reiškiasi 
savo kūrybine energija (jp)

TV reportere apie
Patriciją Hearst
Patricijos Hearst įsijungimas 

Symbionese Liberation Army, 
jos dingimas, o ypač jos pagrobi
mo aplinkybės ir tos organizaci
jos narių išaiškinimas pasilieka 
intriguojanti mįslė. Daug kas jau 
paaiškėjo, ir visa eilė žmonių tuo 
klausimu parašė ar rašo knygas:
Sh. Alexander, F. Soltysik, C. 
Westbrook, D. Fried, L Hedley. 
Tačiau gal labiausiai intriguo- , 
jantis veikalas yra naujai pasi
rodžiusi knyga: “Exlusive! The 
Inside Story of Patricia Hearst 
and SLA”. Parašė Marilyn Ba
ker, su S. Bromptom (išleido 
Macmillan leidykla New Yorke, 
1974 m., 246 psl., 8,95 dol.).

M. Baker jau 30-ti metai kaip 
yra laikraščių ir televizijos repor
terė, apdovanota eile premijų, 
pasižymi ypatingu ieškojimo 
ryžtu ir nepaprasta drąsa,, nebi
jančia pavojų. Ji pirmoji susekė 
tos slaptosios SLA organizacijoj 
narių pavardes, nustatė, kas 
Hearsto dukterį pagrobė, paskel
bė, kas tai pogrindžio organiza
cijai vadovauja ir atskleidė dau
giau su tuo pasaulinio garso įvy
kiu surištų paslapčių.

Šis jos veikalas skaitomas leng
vai, kaip romanas, ir intriguo
jantis kaip bet kuri gerai parašy
ta seklių istorija. Atskleidžiama 
daug kas iš Hearsto šeimos gy- 
venimo, nupasakojama, kaip 
Patricija atkrito nuo tradicinių 
šeimos elgesio normų, išvelkami 
aikštėn tamsūs SLA teroristinio 
sąjūdžio narių gyvenimo užkuli
siai: tai buvę kaliniai, kriminali
niais nusikaltimais, narkotikų 
vartojimu susitepę žmonės, netu
rį pagrindinio atsakomybės jaus
mo.

Veikalas įdomus informaciniu 
atžvilgiu, psichologiniais bruo
žais, o taip pat daug ats
kleidžiantis pavyzdys sėkmingo 
reporterės investigacinič veiki
mo bei labai gyvo aprašomojo 
stiliaus. Kartu daug painfor
muoja, kaip veikia spauda ir te
levizija, begaudydama tokias in
triguojančias žinias. J. Fh

SKAIČIAVIMO PAMOKA
Jurgiukas labai silpnai skai

čiuoja. Norėdama, kad jis su
prastų, mokytoja griebiasi kasdie
ninių konkretybių ir jam sako:

— Jurgeli, tau mama davė 
priešpiečiams du sumuštiniu, o 
aš pridedu dar tris. Kiek sumuš
tinių tu turėsi priešpiečiams?

— Tik nesakykit, panele mo
kytoja, kitiems. Man tikrai tiek 
užteks, — atsako Jurgelis.
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