
iiiiu HHMHM
ANTROJI DALIS / 1965 METAI, LAPKRIČIO M £ N. 20 D. / NOVEMBER20, 196 5 / PART TW0 N R. 273 (47)

Knyga, kokios dar neturėjome
Beletristikos antologiją

Faktui ir datai skiriame neei
linės reikšmės, kada sakome: 
pirmoji lietuviškoji knyga išėjo 
1547 metais, pirmas atbundan
čios tautos laikraštis 1883 me
tais, pirmoji lietuvių dailės pa
roda 1907 m., pirmoji didžioji 
dainų šventė 1924 metais ir t. 
t. Mūsų kultūros istorijoje, įdė
miau pažvelgę, visada rasime 
virtinę tokių įvykių, kurie kie
no nors įtempta pastanga gy- 
veniman buvo iššaukti savo 
reikšmingąjį pirmą kartą. O 
tai kiekvienu atveju reiškė vis 
didėjantį ir didėjantį mūsų tau
tos brendimą intensyviam ir pil
nutiniam kūrybiniam išsisaky
mui. f

Ir kada milžinų kardai su
rūdijo, o ir patys jų nešiotojai 
atšoko nuo savo tautos, kažin 
ar tik ne tokios pirmapradinės 
datos, žyminčios tautos kultū
rinio kelio pakopas, lėmė tai, 
kad rūdys, suėdusios ašmenų 
plieną, nepajėgė sugraužti kul
tūros pulsu ėmusios plakti tau
tos širdies. Amžiai, o ir mūsų 
dabartis rodo, jog tautai gy
vastį net ir juodžiausiose jos li
kimo valandose, net ir savo 
valstybės netekime ir okupaci
jose labiausiai palaiko ir užtik
rina kultūrinio polėkio neišblė- 
simas ir kūrybinio bei savito 
bruožo nepraradimas, vis sie
kiant to, ko dar nepadaryta, 
vis naujomis datomis nužymint 
kuriančios tautos laimėtą nau
ją žingsnį.

O ir mūsų jau dešimtmečiais 
užsitęsęs buvimas Vakarų pa
saulyje kažin ar tautos istori
joje tik nebus giliausiai įrėž
tas tais kultūriniais užmojais, 
kuriuos negalėjo šiuo laikotar
piu atlikti pavergtoji tauta gim
tojoje žemėje, ir kuriuos mes 
čia realizuojame tiesiog pirma
pradinio sumanymo ir ištesėji
mo faktais.

Lietuvos okupantas šiuo me
tu gali visa tai, meluodamas, 
menkinti, gali sau užsimerkti 
ir užsikimšti ausis ir pavergtie
siems įsakinėti tą patį daryti, 
tačiau nors ir graužtų okupan-
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tas sau pirštus, jis neišgrauš nei 
čia laisvųjų lietuvių leidžiamos 
enciklopedijos, nei niekieno ne
varžomos literatūros, meno 
mokslo bei muzikos kūrybinių 
laimėjimų. Kada nors vis tiek 
tauta jos vaikų surinktą ir su
brandintą kultūrinį derlių su
neš ir supils į bendrąjį savo 
aruodą, kuris toli gražu nebus 
tuščias žmonijos istorijos svir
ne.

Ir Lietuviškosios knygos klu
bo keliolikos metų duoklė bend
rame tautos lobyje jau šiandien 
yra akivaizdžiai regima. Ir ne 
tik ilga romanų, novelių ir po
ezijos knygų virtinė šią leidyk
lą iškelia kaip vieną iš akty
viausių, bet ypač tas jos užmo
jis, kuris mūsuose aplamai rea
lizuotas pirmą kartą. Čia turi
ma galvoje Lietuviškos knygos 
klubo 1951 metais išleista, Jono 
Aisčio ir Antano Vaičiulaičio 
redaguota “Lietuvių poezijos 
antologija” ir 1957 metais Ber
nardo Brazdžionio redaguota 
“Lietuvių beletristikos antologi
jos” pirmoji dalis ir šiomis die
nomis išėjusi to paties Bem. 
Brazdžionio ir Ben. Babrausko 
redaguota beletristikos antolo
gijos antroji dalis.

Šių mūsų literatūros žanrų 
ir dar tokios plačios istorinės 
apimties antologijų lig šiol vi
sai neturėjome. Jų lig šiol ne
suskubome suredaguoti ir išleis
ti nei nepriklausomybės metais, 
nei išeivijoje, tuo labiau nei pa
vergtoje Lietuvoje. Tad toks 
pirmakartinis šių antologijų iš
leidimas rikiuojasi taipgi į reikš

Chicagos Lietuvių styginis kvartetas. Iš kairės j dešinę: Povilas Matiukas, Alfonsas Paukštys, Petras 
Armonas ir Vytautas Jančys. Kvartetas lapkričio 21 d. (sekmadienį) 3 vai. popiet “Draugo” redakcijos 
patalpose išpildys F. Schuberto, A. Dvorako ir V. Jančio kūrinius. Šią literatūros ir muzikos popietę 
rengia ateitininkų meno draugija “Šatrija”, pristatydama tik ką išėjusią “Lietuvių beletristikos antolo
gijos” antrąją dalį. 1

| mingųjų mūsų kultūros istori
jos metų ir faktų eilę, kuriuose 
su laimėjimo ir pastangos reali
zavimo džiaugsmu pabrėžtinai 
tariama: Pirmą kartą...

Tik ką išleistoji “Lietuvių be
letristikos antologijos” antroji 
dalis drauge su anksčiau pasi
rodžiusia pirmąja dalimi suda
ro daugiau kaip 1,300 psl. im
pozantišką dvitomį leidinį. Re
daktoriams ir leidyklai užmojį 
vykdant, daug kur reikėjo lauž
ti pačius pirmuosius tokio su
manymo ledus, mokantis iš pa
tirties ir nesustingstant trafa
rete. Tai ypač akivaizdu antro
je dalyje, kuri ir rašytojų nuo
traukų įdėjimu ir autorių kūry
bos labiau išieškotu ir plates
niu aptarimu gerokai skiriasi 
nuo pirmosios dalies, ir tai ge
rąja prasme.

Antrojoje antologijos dalyje 
rinktinius ir būdingiausius kū
rybos gabalus randame šių mū
sų beletristų: P. Tarulio, St. 
Kapnio, I. Simonaitytės, K. Kie- 
los, A. Tūlio, J. Žmuidzino, J. 
Paukštelio, Pivošos, F. Nevera- 
vičiaus, Jono Marcinkevičiaus, 
J. Grušo.’ J. Ignatonio, V. Alan- 
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Ar Mykolas Vaitkus—estetininkas?
Vietoj recenzijos apie "Šerkšno sidabrą"

Prieš daugelį metų yra te
kę studijuoti prancūzų romanti
ko A. de Lamartine kūrybą. Šis' 
poetas savo poezijos komenta
ruose yra teigęs, kad žmogaus 
amžiuj tesą du laikotarpiai pa
lankūs lyrikai, būtent, jaunys
tė ir senatvė. Jaunystėje prieš 
žmogų tebėra atvira neribotų 
galimybių ateitis. Tai žadina 
vaizduotę ir sukelia vidaus įtam
pą. Todėl jaunuolis savo sklidi
ną širdį lengvai išsako lyrine 
poezija. Senatvė yra atvirkščia 
jaunystei ta prasme, kad nebė
ra ateities, o tėra likę jaunys
tės prisiminimai. Prie sudužu
sių iliuzijų belieka rezignuoti ir

atsisveikinti su gyvenimu. Betbėjau, kad geriausių eilėraščių

tai nevyksta be emocinės įtam
pos. Todėl senatvė vėl esanti pa
lanki rezignacinei lyrinei gies
mei. Tuo tarpu vidurinysis gy
venimo tarpsnis, skiriamas prak 
tinei naudingai veiklai, nesąs 
palankus poezijai.

Šitokia A. de Lamartine pa
žiūra į poetinės kūrybos laiko
tarpius tiko jam pačiam. Bet 
ar ji tiko kitiems, empiriškai 
to ilgai nemėginau tikrinti. Tik 
neseniai, sustojęs prie V. Myko
laičio - Putino poezijos, paste-
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jis yra sukūręs jaunystės (maž
daug 20—40) metais ir senat
vės laikotarpyje (tarp 60—70 
m.). Tik sunku buvo spręsti, 
kiek lyriškai menkavertis vi
durinysis jo gyvenimo tarpas 
(40—60 m.) parėjo nuo sovie
tinės okupacijos ir Stalino siau
tėjimo ir kiek nuo apskritai psi
chologinio to amžiaus stovio.

“šerkšno sidabras” tarp ldtų 
rinkinių

Paskiausiu laiku A. de La
martine teorijai stiprių argu
mentų suteikė vėliausias M. 
Vaitkaus lyrikos leidinys “šerkš 
no sidabras”, kuriame išspaus
dinti eilėraščiai, parašyti 1953— 
1954 metais, t. y. tada, kai M. 
Vaitkus jau turėjo 70 m. Ta
čiau, jeigu šiuos kūrinėlius pa
lygintume su eilėraščiais, rašy
tais dar dešimčia metų anksčiau 
ir surinktais “Vienatvės” rinki
ny, kūrybiniu atžvilgiu pirmeny
bę tektų atiduoti “šerkšno si
dabrui”, tariant, kad M. Vait
kaus senatvės lyrika geresnė 
už jo subrendusių metų poeziją. 
Gaila, kad dabartinio rinkinio 
negaliu palyginti su to paties 
poeto jaunystės kūriniais, nes 
šitaip labiau paaiškėtų, kiek 
Lamartino teorija tinka M. 
Vaitkui. Bet iš to, kiek mūsų 
poeto kūrinių yra patekę į an
tologijas, galima drįsti teigti, 
kad “šerkšno sidabro” eilėraš
čiai nėra už anuos menkesni, o 
greičiau net pranašesni. Taigi, 
atrodytų, kad M. Vaitkaus atve
ju Lamartino pažiūra pasitvir
tina.

Tačiau tai nėra esminis klau
simas. Skaitytojui, be abejo, 
rūpi, kuo “šerkšno sidabras” ski 
riasi iš kitų poeto rinkimų, kuo 
jis ypatingesnis. Nors temati
kos atžvilgiu jis toli stovi nuo
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APIE KULTŪRINĮ KARŠINČIAVIMĄ

“Draugo” kultūriniame prie
de (nr. 255—44) “Kertinės pa
raštės” pastogėje tilpo P. Mils. 
inicialais pasirašytas puikus 
straipsnis: “Mintys apie gy
vuosius Vėlinių proga”.

Mintys labai aktualios, ku
pinos tokio perveriančio rū
pesčio kultūros ir meno adep
to vertinime, įtaigojančios drą
sias, toli siekiančias išvadas, 
jog negana tokį rašinį sutikt, 
tik “uždaru” ir sentimenta
liu pritarimu. Reikia atsiliep
ti, verta pagvildenti.

Straipsnio autorius iškėlė 
vieną iš seniausių ir vieną iš 
kontrastiškiausių visuomenės 
problemų: kūrėjo materialinio 
stovio ar būklės gerinimą vi
suomenės auka, parama ar 
dar kaip kitaip bepavadinant 
tą dalyką. Juk kūrėjo, kuriuo 
ainių ainiai didžiuosis, kurį 
tautos kultūra savinsis į savo 
aruodą, o spekuliantai varžy
sis dėl jo kūrybinio palikimo 
(paveikslai) arba kaip kitaip 
pelnysis (filmai pagal roma
nus), gyvenimas dažnai ir daž
niausiai ne rožėmis klotas. Tik 
mažytis žvilgsnis atgal rodo 
mums klasiškiausius pavyz
džius, kur poetai mirė badu, 
muzikai baigė dienas senelių 
prieglaudose, dailininkai piešė 
genialius paveikslus, kaip mū
sų M. K. Čiurlionis, ant pa
prasto popierio... Dabar jų var
dais didžiuojasi kultūros is
torijų puslapiai, jiems statomi 
brangūs paminklai, jų vardais 
pavadinamos gatvės, kuriose 
jie, gyvi būdami, vaikščiojo su 
tuščiu pilvu, su apmaudinga 
viltimi kokiu nors būdu sugau
ti mažą pinigėlį pietums...

Kitokiu kūrėjų likimu pri
valu rūpintis ir mums — nes 
kaip buvo iki šiol, tėra tik kul
tūringos visuomenės gėda. O 
ta gėda, kartu su genijų var
dais, juk drauge įrašoma į is
toriją.

Atverskime kad ir mūsų kul
tūros istoriją. Nė su padidina
mu stiklu joje negalėtumėm 
surasti, kieno stambūs namai 
su brangiais baldais puošė 
Druskininkų miestelį. O kas 
dabar būtų Druskininkai be 
Čiurlionio? Tik kultūros analų 
puslapiuose niekad niekuo ne
paženklinta vietovė. O kiek 
kartų, tur būt, praėjo Dau
kantas tomis gatvėmis pusal
kanis ir suskurdęs, kur jam 
ainiai šiandien išmūrijo impo
zantišką paminklą. Ir dr. V. 
Kudirka, trankydamasis liū
tingais keliais pas ligonius, ar
gi galėjo manyti, kad jam ati
teks garbė apvainikuoti savo 
vardu net visą miestelį?

Taip dėjosi mūsų visuome
nėj tada, kada ji dar tik bu
do. Bet pavyzdžiai kalba pa
tys už save. Jie nesensta. Ir 
nuostabiu būdu lietuvių visuo
menė garbingai tradicinga. Ir 
dabar laiko savo kūrėją apyal- 
kanį; gal manoma, kad tada 
jam geriau veiks kūrybinis ši- 
šas (a la Maironis).

Nepriklausomoje Lietuvoje 
rašytojai išsilaikė iš savo tar
nybų, tarnybėlių. Draskė savo 
laiką, kūrybinę koncentraciją, 
energiją dviem frontais. Ir tai 
buvo laikoma normaliu dalyku.

Mūsų mažoje tautoje, kuri 
dar neprinoko greta paveikslų 
(kurie patogūs tik kaip sienų 
dekoracija) dekoruotis ir kny
gomis, niekad nebuvo sugebė
ta organizuoti leidyklų, pajė
giančių apmokėti rašytojui pil
ną investaciją į jo kūrinį. Ho
norarai ir “garbės honorarai” 
buvo ir tebėra tik medžiaga 
anekdotams. Taip buvo Lietu
voje, taip liko ir svetimijoje. 
Tos tūkstantinės premijos, 
apie kurias pasigardžiuodami 
rašo korespondentai, tėra tik 
mažytė kūrybiškojo talento 
atmokėjimo dalytė. Ir jeigu ra
šytojas drebtelia į mūsų kultū
ros lobyną pūrą grūdų, jam 
visada atlyginama tik kolcho- 
ziškai: pora svarų daviniui. 
Jeigu knygų leidyklos pajėgtų, 
o pajėgs tik tada, kada bus 
pasukta visa leidybos apa
ratūra (skaitytojų kontingen
tas, reklama, spausdinimo ir 
platinimo racionalizacija etc.) 
skaudžioji ir gėdingoji prob
lema iš karto išnyktų. Tačiau 
taip nėra, ir tokie šviesieji mū
sų visuomenės asmenys, kaip 
diskutuojamojo rašinio auto
rius P. Mils. pristato tą prob
lemą aiškiai ir skaudžiai.

*
Tačiau kūrėjo rėmime yra 

vienas pavojingas momentaas: 
šalpa. Šalpos momentas turi 
ir kūrėją demoralizuojančių 
arba dusinančių elementų. Net 
stambiame amerikietiškųjų lei
dyklų biznyje tas reiškinys, 
kada duodama kūrėjui kuriuo 
nors būdu šalpa, sarkastiškai 
vadinamas “thinking money”. 
Pinigai duodami su prielankia 
propozicija “gal būt”. Gal būt, 
tai padės ką nors sukurti: gal 
būt, tai atpalaiduos kūrėją nuo 
rūpesčio kasdieninės duonos 
temomis. Ir tokį metodą pri
taikius, tektų visus rašytojus 
perkelti į karšinčių kategori
ją. Kas gi nenorėtų turėti po 
ranka thinking money? Gra
žu ir kilnu gauti pinigą už gal
vojimą. O parakas jau seniai 
išgalvotas. O Amerika jau ser 
niai atrasta.

Razmų, didelių, mažų Ir di
džiulių, mums labai reikia. 
Šiandien anie netolimi laikai, 
kada mes gyvenome be Raz
mos ir buvome ramūs, atrodo 
jau sena ir beprasminga ga
dynė. Tačiau, kaip visur, taip 
ir tų “tinking money” epizo
de, reikia ir korektūrų. Pir
miausia čia reikia ateiti tal
kon su tam tikru fondu jau 
pasireiškusioms mūsų leidyk
loms. Tam reikalui sukurtas 
fondas turėtų tik papildyti 
tuos “garbės honorarus” iki 
pakenčiamos išvaizdos. Ir tik 
tiek. Tada išryškėtų mūsų kul
tūros davėjai, snaudaliai ant 
senų laurų, tinginiai, apvylu- 
sieji ir nustebinusieji. Tada 
joks rašytojas nesijaustų kar
šinčiumi, bet visuomenės at
lygintu žmogui už darbą, ku
rį jis tai visuomenei nuveikė.

“Thinking money” pavergto
je Lietuvoje paversta į algą. 
Rašytojas ten valdininkas, pil
dąs mažiau ar prasčiau parei
gas. Pas mus toks “honoraro 
fondas” būtų atpildu už nu- 
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AR M. VAITKUS - ESTETININKAS?
S APIE KULTŪRINĮ KARŠINčIAVIMĄ

(Atkelta iš 1 psl.) 
ankstybesniųjų, tačiau jo spal
va, kaip byloja pats rinkinio 
vardas, yra kitokia — liūdnes
nė, rezignacinė. Tuo M. Vait
kūs lyg priartėja prie mūsų 
dienų skaitytojo, kurį kiti yra 
įpratinu skendėti pesimizme ir 
absurde, nors lig šiol M. Vait
kus buvo tarp tokių poetų kaip 
Jurgis Baltrušaitis ir Petras 
Vaičiūnas, kurie dėl savo pri
gimties ir pasaulėžiūros priskir
tini prie optimistų.

Būti poetu optimistu — sun
kus ir nedėkingas vaidmuo. Vie
na, šviesiųjų įspūdžių skalė žmo
gaus gyvenime yra siauresnė 
negu tamsiųjų; todėl optimisti
nėms idėjoms sunkiau surasti 
atitinkamų originalių išraiškos 
priemonių. Antra, optimistine 
poezija skaitytojas sunkiau ti
ki, nes kiekvienas žmogus la
biau linkęs į blogį negu į gerą, 
o skausmą pergyvena giliau ne
gu malonumą. Tai yra viena 
priežasčių, kodėl J. Baltrušai
tis, P. Vaičiūnas ir su jais M. 
Vaitkus nėra plačiai mėgstami, 
nors jų talento niekas neginči
ja. Tuo tarpu naujuoju rinkiniu, 
kaip sakvta, M. Vaitkus norom 
ar nenorom yra pasidaręs mūsų 
skaitytojui artimesnis.

Antras reiškinys, kuris džiugi
na labiau negu eilėraščių spalva 
ir tonas “šerkšno sidabre”, yra 
jame matomas sulakonėjimas. 
Tai ypač aišku, šį rinkinį palygi
nus su “Vienatvės“ eilėraščiais, 
Įcųr retas kūrinėlis tesutelpa vie
name puslapy, o dviejų trijų stro 
fų eilėraščių visai neužtinkame. 
Tuo tarpu “šerkšno sidabre” dvi 
:— trys strofos nėra jokia reteny 
bė. Be to, jame visai nėra eilė
raščių, kūne pereitų į antrą pus
lapį, Nors trumpumas nėra este
tinis mastas, tačiau lyriniame kū 
riny jis yra svarbus, nes nurodo, 
kad jo autorius netuščiažodžiau
ja, kad jis daugiau ar mažiau 
yra priverstas atsisakyti retori
kos ir samprotavimų, kurie mū
sų laikų lyrikai sunkiai bepake- 
liami.

Praeities silpnybės ir 
dabartinės teigiamybės

Žvelgdami į M. Vaitkaus poe
tinę praeitį, turėtume pasakyti, 
kad seniau jis savo kūryboj nesi
stengė taupyti žodžių. Dažnai 
neapsispręsdamas, kas turi su
daryti svorį jo meninėj tikrovėj, 
ar išviršinio pasaulio įvairybė, 
ar vidaus pasaulio intensyvi 
vientisybė, M. Vaitkus dažnai 
kūrė ilgus eilėraščius, kurie ne-, 
buvo nei epiniai, nei lyriniai, 
bet dažnai tiek praskiesti beveik 
sinoniminės reikšmės žodžių bei 
vaizdų, kad jie pasidarydavo 
nuobodūs. O prie paviršutiniš
kumo įspūdžio prisidėdavo poe
to pamėgimas pažaisti lyrikos 
technikinėmis ypatybėmis (ri
mais, ritmais, eilučių ir strofų 
įyairybe). Man rodos, kad visa 
tai praeityje sudarė M. Vaitkui 
nepalankią ir neteisingą nuo
monę. Ji buvo nepalanki, nes 
poetas buvo laikomas antraei
liu ar trečiaeiliu, o neteisinga 
todėl, kad jis buvo priskirtas 
į>rie estetų, kurie žaidžia įspū
džiais, nesistengdami atskleis
ti būty nieko gilesnio.

Tuo tarpu “šerkšno sidab
ras”, pats mažiausias, išeivijoj 
Išleistas, M. Vaitkaus lyrikos 
rinkinys, paliudija, kad minėta 
nuomonė nevienu atveju yra bu- 
yusi klaidinga: kai poetas rašo 
trumpai, jo žodis smenga giliai 
ir tuo pačiu tampa įdomus. Tai, 
be abejo, neliečia visų eilėraš
čių rinkiny: jame dar yra to
kių kūrinėlių, kuriuose auto
rius mintį suskaldo keliais be
veik sinoniminiais išsireiški
mais, užuot ją pasakęs vienu — 
dviem kondensuotais vaizdais. 
Tačiau taip pat yra nemažas 
skaičius glaustų trumpų (kar
tais dviejų — trijų strofų) ei
lėraščių, o tarp jų — patys ge
riausi ir įspūdingiausi kaip Gė

lės malda, Ar ir tu ilgies? Nesi 
tu erelis, Fejerverkas, Taip to
li. Nebeatsimerk, Naktis prieš 
Naujus metus, Pelenų diena, 
Gyvoji liepsnelė, Gegužio impro 
vizacija, Graudu ir gal dar vie
nas antras. Suskaičius juos, pa
aiškėtų, kad tie patys žymiau
si kūrinėliai sudaro apie 15 pro
centą rinkiny. Šitokį rezultatą, 
rodos, pasiekia tik patys didie
ji poetai.

Tarp amžininkų
Be abejo, poeto didybė kaip 

ir kiekvienos žmogiškos kūry
bos klausimas yra reliatyvi. Ta
čiau “šerkšno sidabras” liudi
ja, kad M. Vaitkų reikia skirti 
prie mūsų žymiųjų (Putino, B. 
Sruogos, F. Kiršos, P. Vaičiūno) 
kartos poetų. Galima būtų tar
ti, kad M. Vaitkus — lyrikas, 
tur būt, yra originalesnis už B. 
Sruogą — lyriką arba bent ne
mažesnis už šį. Kodėl? Todėl, 
kad poeto originalumą parodo 
paprastai keli eilėraščiai, kurie 
lyg simboliai praskleidžia jo ori 
ginalius santykius su būtim ar
ba bent su visata. Sakysim, V. 
Mykolaitį - Putiną gerai išreiš
kia vergo simbolis, kurį poetas 
yra sukūręs Vergo poemėlėj. Joj 
galėtume rasti sutelktą beveik 
visą Putiną, arba tikriau jo pa
saulėjautą. Ar yra kas nors pa
našaus, kas šitaip charakteri
zuotų B. Sruogą? Vienu geriau 
siu jo eilėraščiu antologijos ci
tuoja “Supasi, supasi lapai nu- 
budinti”. Tik, deja, nei šis, nei 
keli kiti drauge mums nesuku
ria B. Sruogos simbolinio vaiz
do, kuris išreikštų poeto savy
binę pasaulėjautą. Tai reiškia, 
kad Sruoga — lyrikas nėra ryš 
kus.

Kitaip atrodo M. Vaitkus. Jo 
santykį su būtim nuo seniai sim 
bolizuoja šviesūs krislai ir nu
švitusi dulkė, “šerkšno sidab
ras” dar prideda porą simbolių 
iš eilėraščių, pavadintų Gėlės 
malda ir Gyvoji liepsnelė, kurie 
papildo ankstesnius, drauge at
skleisdami M. Vaitkaus pasau
lėjautą visoj didžiojoj tikrovėj. 
Pasirodo, kad ties visa būtimi 
Dievo akyvaizdoj poetas jaučia 
si kaip gyva liepsnelė, arba dul
kė, kuri žaidžia nušviesta amži
nosios Saulės spindulių ir lyg 
pritaria gėlei, besimeldžiančiai 
tai pačiai Saulei.

Tačiau šitie simboliai, kurie 
atstovauja M. Vaitkaus origina
liai pasaulėjautai, taip pat nu
rodo, kad poetas nėra estetinin- 
kas, kaip kartais apie jį rašo
ma. Kai kam gal jis estetu atro
do dėl to, kad buvo vienas pir
mųjų, kuris atsisakė visuomeni
nių temų, stipriai įpilietintų ly
rikoj Maironio, V. Kudirkos ir 
kitų poetų spaudos draudimo 
metais. Bet tai per menkas mo
tyvas pavadinti M. Vaitkų es- 
tetininku. Jo tokiu nepadaro nė 
kartkartėmis žaidimas eilėraš
čio išviršinėmis formomis, nes 
greta šitokių formalistinių fak
tų būtų galima nurodyti eilėraš 
čių, kur išraiška neadekvatiš- 
ka minčiai, t. y. stinga formos

KULTŪROS TEMOMIS KITUR
LAISVĘ IŠMAINĖ l STALĘ

Pavergtosios Lietuvos “Menas ir 
Literatūra“ paskelbė, kad j oku
puotosios Lietuvos rašytojų sąjun
gą priimtas ir Chicagoje ilgą laiką 
gyvenęs, buvęs “Naujienų“ redak
torius ir Alto sekretorius Albinas 
Morkus, tapęs vėliau “Vilnies” 
bendradarbiu. Nepasakytume, kad 
A. Morkus sakinio parašyti nemo
kėjo, tačiau jis nebuvo joks kūrė
jas ir, tai pats suprasdamas, j ra
šytojų d-ją nesisiūlė. Tačiau visai 
kitaip Lietuvoje, kur, tapdamas ra
šytojų dr-jos nariu, tampi jau 
aukštesnės klasės tarybiniu pilie
čiu ir, jei pataikai žengti pagal 
marksistinę rikiuotę ir šokti pagal 
politruko botago kirčius, gali labai 
gerai gyventi. Daug geriau, negu 
kokie ten nuskurdėliai kolchozi- 
ninkai.

Taigi, A. Morkus buvo priimtas 
j Rašytojų s-gą ir “Literatūros ir

Saulėleidis Nuotrauka K. Katelės

tobulumo. Aiškiai matomi žaidi
mo momentai tik nurodo, kad 
M. Vaitkus jautrus formalinėms 
— estetinėms ypatybėms, bet 
jis nėra parodęs abejingumo ki
toms.

Neoromantikas ?
Manau, kad tiems, kurie lai

ko M. Vaitkų estetininku, būtų 
labai sunkus uždavinys, jei kas 
jų pareikalautų įrodyti poeto 
abejingumą moralinėms dory
bėms ir religinėms tiesoms. Tai 
būtų neįmanoma, nes M. Vait
kaus santykis su būtimi yra iš
tisai pozityvus ir švarus. Poe
tas stebi tikrovės reiškinius su 
tokia nuostaba ir meile, kad joj 
neberanda arba kartais nenori 
pastebėti tamsiųjų dėmių, ku
rios praplėstų jo tematiką, ar
ba bent patarnautų kontrastu 
išryškinti tiems tikrovės švie
siems krislams, kuriais jis mei
lingai žavisi. Jo meilė Dievui, 
kaip visos būties šaltiniui ir 
aukščiausiai vertybei, perdaug 
aiški, kad čia bereiktų tai įro
dinėti. Bet gal reikia pasakyti, 
kad nuo A. Vienažindžio “Kaip
gi gražus gražus tolimasis dan
gus”, gal būt, piekąs labiau už 

Knyga, kokios dar neturėjome P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, ITotezlstas 

Aparatal-Protežal, Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t. t.(Atkelta iš 1 psl.)

to, S. Ivošiškio, P. Babicko, V. 
Andriukaičio, K. Pažėraitės, K. 
Borutos, V. Ramono, P. Orin- 
taitės, P. Naujokaičio, L. Do
vydėno, J. Šukio, J. Gliaudos, 
A. Vaičiulaičio, J. Jankaus, K. 
Jankausko, K. Inčiūros, P. And- 
riušio, N. Mazalaitės, K. Bare
lio, S. Būdavo, A. Valentino, S. 
Tamulaičio, P. Cvirkos, L. Ja
nušytės, K. Grigaitytės, J. Kra- 
likausko, S. Zobarsko, J. Tini
mo, A. Škėmos, V. Katiliaus, 
Č. Grincevičiaus, V. Tamulaičio, 
J. Gailiaus, P. Rimkūno, J. Kru- 
mino, B. Gražulio, M. Katiliškio, 
A. Rūtos, P. Jurkaus, R. Spa
lio, A. Barono, J. Kaupo, I. Jo- 
erg - Naudžiūnaitės, B. Pūkele- 
vičiūtės, Alb. Baranausko, A. 
Landsbergio, N. Jankutės, D. 
Brazytės - Bindokienės ir K. Al
meno.

Kaip matome, įvairios mūsų 
rašytojų kartos, įvairios litera

Meno” spalio 30 d. nr. džiaugiasi: 
“Kada nutariau grįžti į tėvynę, pri
sipažinsiu, nuogąstavau — kaip bū
siu sutiktas, kaip teks jaustis? Bu
vau sutiktas labai draugiškai. Nuo
širdžiai šiltas buvo pirmas mano 
susitikimas su Lietuvos rašytojais 
jų klube. Buvau aprūpintas butu 
ir, bendrai, man kūrybiniam dar
bui sudarytos tokios sąlygos, ko
kių niekada neturėjau”.

Tikime, kad A. Morkus gaus ge
resnes sąlygas, tačiau jis, gauda
mas butą ir stalą, prarado laisvę. 
Pats Morkus gerai žino, kad jis ne
galės niekada rašyti taip, kaip jis 
nori, kad jis niekada negalės iš
spausdinti pavergtoj Lietuvoj tų 
kūrinių, kuriuos jis čia buvo para
šęs, kad jis niekada negalės iš
spausdinti ir tų vertimų, kuriuos 
jis Chicagoje, tegu ir neturėdamas 
buto padarė. Geras dalykas yra

M. Vaitkų nėra pabrėžęs savo 
atsidp.vimo ir meilės Dievui. Tai 
paliudija ir “šerkšno sidabro” 
eilėraštis Myliu, kurio paskuti
nėj strofoj skaitome:

Taip, myliu labiau, 
Neapsakomas Tėve,

už visa, kas kūrinio apdarą 
dėvi;

tik teikis įžiebti kaip gaisrą 
tą meilę,

kaip žvilgantį perlą, kaip 
ašarą gailią.

Gal nemažiau karštą meilę M. 
Vaitkus daug kartų yra reiškęs 
taip pat Mergelei Marijai. Taigi, 
turint šitokį viršūnių pabrėžimą 
iš vienos pusės ir matant sąmo
ningą arba nesąmoningą vengi
mą reikšti blogį bei tamsias dė
mes iš kitos pusės, negali su
prasti, kaip M. Vaitkų galima 
laikyti estetininku. Vertybių at
žvilgiu jo pozicija aiški: vyrau
ja ne estetinės.

Bet, vis dėlto norint jį pasta
tyti po tam tikra literatūrine vė
liava, jį gal reiktų įrikiuoti tarp 
neoromantikų, prie kurių norė
jo būti priskirįami B. S^nioga ir 

tūrinės kryptys yra antologijo
je atstovaujamos, įjungiant į 
Reidinio puslapius ir pavergtoje 
ėvynėje pasilikusiųjų kūrybą, 

ko tikrai laisvųjų lietuvių au- 
orių atžvilgiu nebūtų buvę leis

ta padaryti, jeigu tokią antolo
giją būtų mėginta suredaguoti 
įūdieninėje Lietuvoje. Dabargi 
šie du mūsų beletristikos tomai 
eprezentuoja mūsąją prozą pa

čia plačiausia ir rinktiniausia 
prasme.

Tokios apimties antologijos 
išleidimas yra išskirtinis įvykis 
ne tik mūsų literatūroje, bet ir 
aplamai visoje mūsų kultūrinio 
gyvenimo raidoje. Tad ir svei
kintinas “Šatrijos’’ ryžtas an
tologiją pristatyti visuomenei 
literatūros vakaru - koncertu 
ir rašytojų pokalbiu “Draugo” 
redakcijos patalpose lapkričio 
21 d. (sekmadienį), 3 vai. po
piet, laukiant gausaus literatū
ros bičiulių atsilankymo.

K. Br.

bolševikinis lovys, tačiau už jį dau
gelis nemainytų kūrybinės laisvės, 
nes komunistinėj santvarkoj kūry
ba yra tarnyba, todėl nenuostabu, 
kad ten pilna eilėraščių ir apysa
kų visokiom konginėm, kubinėm 
ir vietnaminėm temom. Be abejo 
daug tokios poezijos nuėjo į šiukš
linę, reikalam pasisukus. Ne vienas 
tokių poetų dar ir šiandien aiški
nasi, kodėl jis rašė eiles apie Sta
liną. Nežinia, kaip seksis A. Mor
kui komunistinėje santvarkoj, ta
čiau jis pats puikiai žino, kad tos 
laisvės, kokią jis turėjo Chicagoje, 
jau nebeturės, kad nors ir kaip jis 
ją niekintų. Lietuvoj A. Morkus iš
leido jau dvi knygas, kurios jam 
laurų neatnešė, bet duonos plutą 
garantavo, tačiau laisvėje būda
mas, gal jis būtų parašęs ir vieną 
knygą, bet ji būtų tiek amžina, 
kiek kūrybinga, gi dabar jo kny
gos tiek laikysis, kiek laikysis 
koks nors partijos bosas.

J. P.

Putinas. Tiesa, kad šiedu turi 
sąlyčio su simbolizmu ir neosim 
holizmu. Tačiau ar šios srovės 
priešingos neoromantizmui? Ne. 
Jos siauresnės už romantizmą, 
tačiau jų visų šaltinis ir tikslai 
panašūs.

Ypač lietuvių literatūroj sun
ku pasakyti, kuo simbolizmas 
skiriasi nuo neoromantizmo, nes 
patys žymiausi tariami simbolis 
tai B. Sruoga ir V. Mykolaitis- 
Putinas šito vardo kratosi. Ko
kiai krypčiai norėtų prisiskirti
M. Vaitkus, jis to nėra pasa
kęs. Bet kadangi jo lyrikoj sim
bolistinių požymių yra mažiau 
negu minėtų simbolistų kūri
niuose, M. Vaitkų tikriau negu 
kitus galima skirti neoromanti
nei krypčiai. Man rodos, kad joj 
jis yra išsilaikęs per visą gyve
nimą. Kaip nušviesta dulkė, 
kaip besimeldžianti gėlė, jis liko 
švelnus ir šviesus kaip jo amži
ninkas P. Vaičiūnas, kurio lyri
ką gal taip pat labiau tiktų skir 
ti prie neoromantizmo negu sim 
holizmo.

Muenchenas, 1965. X. 19.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3222 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO8 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimu.
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel,: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest 66th Place
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: KaMlen nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
ŠeStadienlals 2—4 vai. 

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840, res. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai. pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt 1-5. treč. ir šešt. tik 
.usl tarus

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. H1 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 VVest 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 

šeštad. 10 v. r. lkl 1 v. popiet 
Ligonius priima pagal susitarimą

(Atkelta iš 1 psl.) 
veiktą darbą. Leidyklų kom
petencija būtų atsakinga už 
to principo piktnaudojimą. Ei
lė vykusių nuostatų (o kur jų 
nereikia?) įt kintų visuomenę 
reikalo svarba ir prasme.

Reikia skirti honorarą nuo 
šalpos — čia yra principas, 
šelpti tetveriami kiti fondai; 
pagaliau tam yra ir prozaiški 
apdraudos metodai. Milijoninis 
fondas irgi galėtų įsirašyti tą 
projektą į savo nuostatus. Ta
da nereikėtų stvertis kurti ko 
nors naujo ir atskiro.

Tatai būtų vienas iš skais

Ofiso 735-4477- Rez. PR 8-11960

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandoa pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EiSINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motery ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė kampaa) 

Vai: kasdien 1—3 Ir 6-8 vai. vak.
Šešt. 12—3 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
J O K S A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 Iki 1 vai. Ir nuo 4 lkl 7 v. v 
šeštad nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai.: kaslden nuo 4 iki 9 v. v.; 
šešt. 11 Iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-9000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9-—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
dusltarimų, IšskyruB trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero

VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimu.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Olynipic 2-4159
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 
išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 lkl 4 poipet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 3 vai. p. p. ,

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS 
2858 VVest 63 str.

Valandos: pirmad. ketvirt 6—8 
antrad., penkt. 1—4 

Frllmln»ja tik susitarus 

čių reiškinių kultūros įtvirti
nimo talkoj. Tai būtų ne ko
kių mūrų mūrinimas; ne ko
kių vien tik premijų konkur
suose skyrimas. Kiekviena 
vertinga knyga — proza, poe
zija, drama — turi būti tin
kamai atlyginta, jei norime 
būti kultūriškai gyvi. Tegu 
tad visuomenė su savo fondais 
ate'na talkon ir leidykloms, 
kurios šiuo metu .jau nepajė
gia kūrėjui atlygint’.

Ne karšinčiauti, o honora- 
"auti norėtų mūsų rašytojas.

J. Gliaudą
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0. V. MILAŠIAUS LITUANISTINIAI DARBAI
1563 m. Paryžiuje išėjo Jac- 

ques Buge veikalas apie lietu
vį, prancūziškai rašiusį poetą 
O. V. Milašių (Milosz en quete 
du divin) .kuris yra plačiausias 
ir pilniausias iš visų iki šiol 
apie jį pasirodžiusių ir kurio 
autorius, pasiremdamas seniau 
ž nomais ir naujais duomenimis 
pagrindinai nušviečia Milašiaus 
gyvenimą ir kūrybą.

Negalėdamas vienu straips
niu apimti visų J. Buge gvilde
namų temų, šiuo kartu noriu 
iškelti vieną mums lietuviams 
mažai težinomą O. V. Milašiaus 
veiklos sritį — jo lituanistinius 
darbus.

J. Buge labai ryškiai pabrė
žia Milašiaus prisirišimą prie 
jo “mažos Lietuvos”. Studijos 
autorius tvirtina, kad poetas 
savo išsiauklėjimu, kultūra ir 
literatūrine veikla buvęs pran
cūzas dvasia, širdimi prancūzas 
ir lietuvis, o savo siela tik lie
tuvis. Tai esąs pagrindinis ele
mentas, norint suprasti jo kū
rybą. Nėra Milašiaus teksto, ku 
riame įžvalgi analizė nerastų 
lietuviškų šaltinių. Tą tvirtini
mą J. Buge paremia daugeliu 
Milašiaus kūrybos pavyzdžių. 
Tuo būdu, rašo J. Buge, Lietu
va vaidina svarbų vaidmenį 
Milašiaus kūryboje, kurio ne
matyti būtų sąmoningai klai
džiai interpretuoti Milašiaus 
kai kuriuos veikalus, kurie 
įgauna savo tikrą prasmę, tik 
juos sugretinus su jų lietuviš
ku kontekstu.

Visi žinome Milašių ilgą lai
ką buvus Lietuvos atstovu 
Prancūzijoje, tačiau mažai kam 
težinoma jį buvus ir Lietuvos 
taikos delegacijos nariu Versa
lio konferencijoje 1919 m. pra
džioje, nuo 1919 m. pabaigos 
Lietuvos delegatu prie Prancū
zijos vyriausybės, o nuo 1920 
iki 1925 m. pirmuoju Lietuvos 
atstovu Paryžiuje. Per visą tą 
laiką Milašius išvystė intensy
vią diplomatinę veiklą. Dar 
1918 m. jis buvo vienas steigėjų 
“La Revue Baltique” žurnalo, 
kuriame dažnai rašė ne tik apie 
lietuvių tautos politinius reika
lus, bet taip pat ir apie lietuvių 
kalbą, jų tradicijas, istoriją ir 
tautosaką. Kitais savo straips
niais Milašius gynė Lietuvos 
nepriklausomybės idėją, skelbė 
mūsų dainų vertimus. Visa to
ji lietuviškoji veikla nustūmė į 
paskutinę eilę jo asmeninę kū
rybą, nes kūnu ir siela Milašius 
atsidavė Lietuvai.

P. GAUCYS

1919 m. savo laiške N. Beau- 
duin'ui Milašius rašė: “Argi rei
kalas nesisuka apie išlaisvini
mą tautos, didelės savo mistine 
bei istorine praeitim ir pašauk
tos suvaidinti labai svarbų vaid
menį Europos ir pasaulio isto- 
- joje?”

Tą vaidmenį Milašius aptarė 
1919 m. savo lėšomis išleistame 
veikale “Baltijos valstybių są
junga”, kuriame skatino Lietu
vą imtis iniciatyvos sudaryti 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos są
jungą, kuri būtų naudinga ne 
tik joms, bet ir užtikrintų Eu
ropos saugumą, nes trys Balti
jos valstybės sudarytų stiprų 
barjerą tarp Rusijos ir Vokieti
jos, skiriantį tas dvi grobuoniš
kas šalis. Tačiau, deja, Lenki
jos nedraugiška laikysena Lie
tuvos atžvilgiu sudarė nenuga
limą kliūtį tam projektui įvyk
dyti. Lenkija ne tik pasigrobė 
Vilnių, bet tykojo pasiglemžti 
ir visą Lietuvą.

Kitam savo veikale “Vilnius 
ir Europos civilizacija”, Mila
šius 1926 m. rašė: “Savo laiky
sena Lietuvos atžvilgiu Lenkija 
bėga į savo pražūtį, kartu su 
savim vilkdama. ir visą Euro
pą... Tos tragedijos žiūrovais 
yra Rusija su Vokietija”.

Dar kitame savo veikale, pa
rašytame 1927 m., “Du politi
niai mesianizmai”, Milašius, nu
jausdamas Lenkijos elgsenos 
nelemtus rezultatus, pareiškia: 
“Dešimtį savo gyvenimo metų, 
pašvenčiau diplomatinei veiklai, 
kurioje buvo ryškus gyvas su
sirūpinimas sušvelninti, kiek tai 
leido sąlygos, pražūtingą įspū
dį, kurį kėlė mano tautiečių tar
pe Varšuvos vyrų žodžiai ir 
darbai. Ištisa, jau ilga, mano 
politinių raštų eilė nuo “Balti
jos valstybių sąjungos” ligi 
“Vilnius ir Europos civilizaci
ja”, man buvo padiktuota nuo- 
širdžiausio ir karščiausio noro, 
mano kuklių išgalių ribose, pri
sidėti prie dviejų, lietuviškos 
ir lenkiškos, tezių suartinimo”.

1927 m., taigi dvylika metų 
prieš Antrą pasaul. karą, Mila
šius tvirtino, kad Vilniaus pa
grobimas ir visa Lenkijos už
kariavimo politika nepaprastai 
pavojinga, nes, laikui bėgant, 
Vokietija bus tokia galinga, kad 
vieną dieną iškels Lenkijos sie

nų klausimą, t. y. Danzigo, len
kų koridoriaus ir Silezijos... Ga
liausiai būsią šaukiamasi arbit
ražo, tačiau arbitrų sprendimas 
nepatenkinsiąs nei Vokietijos, i 
ne Lenkijos.,ši pastaroji, ska
tinama karšto tikėjimo savo 
mesianistmiu uždaviniu, pasi- i 
rys priešintis ne tik vokiečiams, 
bet taip pat ir didžiosioms ga
ly! ėms, saugojančioms Vakarų 
taiką”.

Aliantams Vilnių pripažinus 
Lenk jai ir išsprendus Klaipė
dos klausimą, Milašius baigė 
savo politinę bei diplomatinę 
veiklą ir pakrypo į mūsų tau
tosakos — dainų ir pasakų ver
timus prancūzų kalbon. 1928 
m. pasirodė jo išverstos “Dai
nos”, 1930 — “Senosios Lietu
vos pasakos”, o 1933 — “Lie
tuviškos pasakos”, šios pasta
rosios su dail. A. Galdiko iliust
racijomis.

Ir čia, anot J. Buge, Milašius 
pasireiškė ne tik kaip vertėjas, 
bet taip pat ir kaip tautosaki
ninkas bei archeologas. Pirmo
je eilėje Milašius žavisi mūsų 
nesuskaitomom religinėm ir kul
tūrinėm tradicijom, kurios išli
ko liaudies kūryboje. Savo įva
do žodyje apie dainas, Milašius

rašo, kad jis davęs mažytę da
lelę tų arijiečių relikvijų, ku
rios sudaro seniausią Europos 
liaudies poeziją. Tie Milašiaus
vertimai yra tikri šedevrai. Jis 
rūpinosi duoti ne tiek raidinį 
vertimą, kiek atkurti kūrinio 
klimatą ir emociją. Buge teigi
mu, gautas rezultatas esąs nuo-

Jonas Rimša Inkų prisiminimas (aliejus)
Iš parodos Gallery International patalpose, Clevelande

Italija
Kaip Laokoonas su gyvatėm 
Turime su liūdesiu kovot. 
Ėjom per Italiją, pamatėm 
Rausvą smuklę, nutarėm nakvot.

Naktį laužės vynuogės pro langą. 
Kalnas Dioniso augalų.
Rytą vėl keliavome per lanką, 
Kupiną gėlių ir angelų.

Tyliai grojo rytmečio trimitai
Garbei iškeliaujančių svečių,
Ir auksiniai Renesanso mitai
Ėjo su vainikais ant pečių.

(Iš naujo H. Radausko rinkinio “Žaibai 
ir vėjai’’, kurį šių metų gale drauge su 
ankstesnėmis poeto knygomis bendru 
“Eilėraščių” pavadinimu išleidžia Vytau
tas Saulius)

stabus. Tos jo “transkripcijos” 
yra didelio poeto darbas.

Į savo gyvenimo pabaigą, Mi
lašius, domėdamasis žydų ir lie
tuvių tautų kilme, parašė dvi 
studijas, vieną “Apie žydų tau
tos kilmę” (1932) ir kitą — 
“Apie lietuvių tautos kilmę” 
(1937). Žydų tautos kilmę Mi
lašius studijavo visą savo gy
venimą. Pirmojoje studijoje Mi
lašius prieina išvados, kad gi
lioje senovėje žydų tauta emi
gravusi iš Ispanijos (Baskų 
krašto) į dabartinę Palestiną. 
Anot Milašiaus, yra daugiau 
kaip 200 žodžių, turinčių bend
rą (žydų ir baskų) kilmę.

Milašius laiko lietuvių tautą 
viena seniausių Europoje, kuri 
iki mūsų dienų visame tyrume 
išlaikė originalų savo charaKte- 
rį. Ji stato klausimą, į kurį iki 
šiol nėra duota moksliškai pa
grįsto atsakymo. Lietuviai yra 
pailgalviai, dideli ir geltonplau
kiai, tuo tarpu kai jų kaimynai 
rusai, lenkai ir lybiai yra ap- 
skritagalviai. Lygiai tokie pat 
pailgalviai yra ir baskai, tik ne
dideli ir tamsiaplaukiai.

Lygindamas baskų ir lietuvių 
tautosaką, Milašius randa, kad 
lietuviai ir baskai esą vieninte
liai, galį savo vaikams sekti 
žalčių karalienės pasaką. Taip 
pat kai kurių lietuvių dainų ref
renai “dan, dan, dalidan” turi 
savo atitikmenį vienoje baskų 
dainoje: "din, dan, balendan". 
Milašius randa ir kitų duomenų, 
lyg ir rodančių žydų ir lietu

vių giminystę su baskais. Pvz. 
hebrajų kalbos žodis Aschera 
reiškia dienos švitimą, kurį lie
tuviai vadina aušra ir pazara. 
Hebrajų aschera reiškia tą pa
tį, ką baskų tazara (lietuvių p 
hebrajų ir baskų kalbose pavirs
ta į t). Tuo būdu lietuvių auš
ra - pazara slepia savyje heb
rajų ir baskų aušrinę: Artiza- 
ra ir Aschera.

Taip pat ir lietuvių tautos 
simbolis Vytis kartu yra ir vie
nas svarbiausių baskų tautosa
kos elementų. Gal tai papras
tas atsitiktinumas, tačiau Mila
šius yra radęs daugybę panašių 
atsitiktinumų. Išstudijavęs Ry
tų Europos vietovardžius, Mila
šius daro išvadą, kad lietuviai 
esą iberų palikuonys. Palyginęs 
lietuvių senuosius vardus su 
vardais, randamais Biblijoje ir 
baskų tautosakoje, Milašius 
tvirtina lietuvius esant iberų ko
lonija. Baskai buvę gabūs navi- 
gatoriai, o lietuvių gintaras juos 
viliojęs į tas Baltijos pakran
tes daug anksčiau prieš Salia
moną ir faraonus. Kadangi lie
tuviai esą iberai, todėl ir vytis 
ant balto žirgo, jų tautinė emb
lema, vaidina tokį svarbų vaid
menį Apokalipsėje.

Savo studijos pabaigoje Mi
lašius rašo, kad Lietuvos, Pa
lestinos ir Ispanijos žemėje sle
piasi neįkainojamos vertės 
moksliniai, giminingi lobiai. Tų 
šalių archeologiniai kasinėjimai 
tėra vos pradėti. Tuo tarpu jų 
gelmėse, o ne Tolimųjų Rytų

Mūza
Siuvėja mūza iš Denis paveikslo, 
Ant suolo deda siuvinį, pakyla, 
Nueina vasaros tuščia gatve, 
Pageltusia tartum kiniečio veidas. 
Marga suknelė ima lipti laiptais, 
Ir jai po kojom ąžuolinis balsas 
Skanduoja jambais bėgančius žodžius.

: • til; .
Ji pro sunkias užmigusias duris 
Praeina tartum vėjas ir iš karto 
Kaip statula išauga kambary. 
Pamatę aklą akmeninį veidą, 
Vaikai sucypę pradeda blaškytis, 
Bet ji pro langą išmeta vaikus 
Ir pelargoniją ir kanarėlę, 
Ir kūdikiai, plasnodami sparnais, 
Kaip angelai į aikštę nusileidžia. 
Gėlė pragysta gatvėj paukšteliu, 
Ir kanarėlė pradeda žydėti 
Skaisčiu geltonu žiedu. O akmuo 
Paduoda vyrui stilių ir lentelę 
Ir ima neskubėdamas diktuoti.

dulkėse, guli ir laukia mūsų pra 
eities ir ateities raktai.

Dėl tų Milašiaus teigimų ligi 
šiol neteko užtikti nei mūsų is
torikų, nei archeologų jokių 
kritiškų pastabų. Be abejo, ši 
Milašiaus hipotezė yra nauja ir 
prieštaraujanti dabartinei hipo
tezei apie lietuvių indoeuropie
tiškąją kilmę. Savo laiku dr. 
Basanavičius buvo sukūręs hi
potezę apie lietuvių giminystę su 
trakais, tačiau, nors mokslinin
kai tą jo hipotezę ir atmetė, 
bet dr. Basanavičiaus tos sri
ties darbai pasitarnavo mūsų 
proistorės tyrimams. Gal pana
šiai bus ir su Milašiaus nauja 
hipoteze.

Baigdamas pridedu Milašiaus 
lituanistinių darbų sąrašą, ku
ris iki šiol dar niekur nebuvo 
paskelbtas: 1. La Federation 
Letto - Lithuanienne. Paris, 
1919; 2. La Lithuanie, Paris, 
1919; 3. Les Relations actuelles 
entre La Lithuanie et la Polog- 
ne, Paris, 1919; 4. L’Allianc’e 
dės Etats Baltiques, Paris, 
1919; 5. Vilna et la Civilisation 
Europeenne, Paris, 1926; 6. 
Deux messianismes politiąues 
(rankraštyje); 7. Dainos, 
Chants populaires lithuaniens, 
Paris, 1928; 8. Contes et Fab- 
liaux de la vieille Lithuanie, Pa
ris, 1930; 9. Contes Lithua
niens de ma mere L’oye, Paris, 
1933; 10. Les Origines de la 
Nation Lithuanienne, Paris, 
1937.

LIGONINE
Domingos Monteiro

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

II.
Ligoninės salė buvo talpi ir tamsi. Lan

gai žiūrėjo į kiemą, kur niekad nešvietė 
saulė, savotiškas šulinys dienos šviesoje.

Oras buvo pilnas visokių kvapų ir gai
žumo, nuo aštrių prakaito kvapų ligi agre
syvių vaistų garų, nuo išsivadėjusio taba
ko dūmų ligi dvokiančių išmatų smarvės. 
Visi jie susimaišė, susijungė, sudarydami 
fizinį bei dorovinį nepasitenkinimą, kažką 
panašaus į gendančio ir uždrausto pasaulio 
alsavimą. Virš viso šito, vengdamas bet ko
kių jungčių, bėgąs eterio kvapas pleveno 
lyg haliucinacijose velniškas pajacas, kal
bąs apie laisvesnį gyvenimą ir pabėgimo 
galimybę. Šonas prie šono, statmeniškos bal
tos sienos penkiasdešimt geležinių lovų, iš
rikiuotų eilėmis, nejudančių, lyg belaukian
čių nematomo piršto nurodyti jų nežinomą 
paskirtį. Jose penkios dešimtys vyrų gulė
jo kaip lavonai, audringos jūros suversti į 
nesvetingą pakrantę. Salės gale, didelis laik
rodis rodė valandas, ir, nors visad teisingas, 
kartais jas begaliniai prailgindavo, o kar
tais sutrumpindavo ir paversdavo akimir
komis, bedugniam Laiko slėnyje. Kartais 
jo tiksėjimas atrodė kaip pavargusios šir
dies plakimas — lėtas ir nepastebimas, — 
o kitais gi paskubindavo savo ritmą, nely
ginant bėgimas uždususio arklio, geidžian
čio kaip galima greiččiau atbėgti... Tačiau 
kur? Kur?

Silpna šviesa, pridengta nuo saulės čai
žymo ir nuo staigių šešėlių antpuolių, vis
ką laikė švelnioje prieblandoje. Ir šitoje pu
siau letargiškoje atmosferoje dienos metu 
viešpatavo tyla, sudaryta iš tūkstančio gar
sų. Balsai be aido, žingsniai be triukšmo, 
lūpose aimanos, pažabotos tos bailios gė
dos, būdingos žmogui kitų žmonių akivaiz
doje.

Rytais gydytojai ateidavo apžiūrėti li
gonių, ir tada įvykdavo savotiškas pagyvė
jimas, sukeltas nerimo, vilties,. nusivylimo. 
Vienas po kito, šitie kūnai buvo kataloguo
jami, išstatomi, apžiūrimi. Savo likimo po
nų akivaizdoje ligoniai tapdavo kuklūs ir 
vaikiški. Gydytojai švirkštė, klausėsi širdžių 
plakimo ir žymėjosi į popierėlius. Kartais 
užgaišdavo prie kurios lovos, ir asistentas 
su kitais, besipraktikuojančiais ir studen
tais, kurie buvo jį apspitę, komentavo rim
tą ir “įdomų” atvejį. Tada buvo girdimi su
dėtingi žodžiai, techniški ir nesuprantami 
posakiai, — žodžiai, kurie vėliau ėjo iš lū
pų į lūpas, pagarbiai ištariami ir iškraipo
mi, kurie paskum įgaudavo paslaptingą, be
veik kabalistinę prasmę.

Bendrai imant, žmogus palikdavo pasy
vus ir abejingas: ar nesiklausė ar nesupra
to. Tačiau kitais atvejais nerimaudavo, 
klausinėdavo, svyruodamas tarp siaubo ir 
pagyrūniškumo.

Pagyrūniškumo, taip! Netgi ir iš tų liūd
nų dalykų žmogus jį išgauna, toks didelis 
jo noras pažadinti kitų žmonių dėmesį. Ir 
iš tikrųjų, visa salė užtvindavo dėmesiu bei 
paiarba jam. Žmogus paliaudavo buvęs tuo 
ar kitu numeriu, nes patapdavo tuo, kuris 
būro vedamas į mirtį ne vulgarios vidurių 
šil'.inės ar paprastos džiovos, bet ligos su 
baisiu ir sunkiai ištariamu vardu. Jeigu jis 
pasveikdavo, įspūdis nebebuvo toks didelis.

— Tai tau! Pagydoma liga, liga kaip 
bet kokia kita!

Ir ligonis vėl sugrįždavo į savo anonimiš
kumą, ir vėl tapdavo tuo ar anuo numeriu, 
kuris bus išrašytas užporyt.

Ateidavo pietų laikas. Išskyrus labai 
sunkius ligonius ar buvusius ypatingoje 
priežiūroje, visi valgydavo su žvėrišku ape
titu. Netgi tie, kurie neturėdavo noro, netgi 
ir tie, kuriems nuo to pasidarydavo bloga. 
Tūkstantmetis žmonių išbadėjimas turėjo 
būti pasotintas nesvarbu kaip, ir visos pro
gos, visos būklės ir visos akimirkos tam 
buvo geros. Jeigu jiems būtų leista, jie ga
lėjo valgyti už save, už tėvus, už senelius, 
už visą kaimiečių ir darbininkų klasę, men
kai temaitintų per ištisas generacijas, ir 
netgi už vaikus, paliktus ir apleistus ten... 
Tai buvo daugiau nei patenkinimas fiziolo
ginio reikalo, tai buvo iškilmingas bei kerš
tingas veiksmas, kurį jie vykdė, savotiškas 
atgimimas, atlyginimas — teisingumo aktas.

Kalbos pagyvėdavo; balsai pakildavo 
aukščiau įprasto lygio. Sveikumo, susitai
kymo su gyvenimu jausmas sutelkdavo vei
dams daugiau raiškumo, o mostams dau
giau iškalbingumo. Tas pusšimtis įvairiau
sios kilmės žmonių iškildavo iš paprastos 
bei tirštos miglos, į kurią liga juos buvo pa
nardinusi, ir trumpam laikui juos pavers
davo būtybėmis, kokiomis yra buvę anks
čiau, prieš pavirsdami tuo, kuo nebuvo. Ta
da atsiskleisdavo klasės bei socialinė būk
lė : kaimo žmonės, apleisti jaunuoliai, sene
liai be šeimų, darbininkai ir elgetos. Netgi 
buvo galima juos suskirstyti į kategorijas 
ir aiškiai įžiūrėti šaltkalvį, elektrotechniką, 
raštininką, dailidę ar kumetį. Jų ypatinga 
kalba, jų skirtingi mostai, paslėpti lygių 
bei pilkų dienų apmirime, toje nepermato
moje ir neutralizuojančioje atmosferoje, aki

mirkai iškildavo, kad vėliau susmuktų į be
veik visišką asmenybės praradimą. Ligo
niai panerdavo į savo ligą. Tasai fiktyvinis 
entuziazmas juos palikdavo kaip kad vėjas, 
pirmą akimirką išpūtęs laivo būręs ramio
je jūroje.

Laisvom lankymo dienom salė prisipil
dydavo žmonėmis. Akmeninėmis plytomis 
išklotais didelės ligoninės koridoriais buvo 
girdimi triukšmingi būriai lankytojų, ku
riuos meilė, draugiškumas ar paprastas 
smalsumas ten nuvesdavo, sujudindami, nu
skaidrindami tamsius vandenis to sustin
gusio ežero, kur plūduriavo sustingusios 
sielos.

Išorinio gyvenimo dvelkimas sujudinda
vo atmosferą, ir nematomas langas atsida
rydavo, pro kurį įsiskverbdavo laisvo gy
venimo, atnaujintos vilties gurkšnis. Tru
putį anksčiau prieš nustatytą valandą, li
goniai jau žvalgėsi į duris, neramūs, karš- 
čiuojančiom akim, ar mėšlungiškai, paba
lusiom rankom spausdami savo čiužinių 
kraštus, su kenčiančio nerimo išvaizda. Ir 
kiek kartų tas nerimas pavirsdavo kančia, 
nusivylimu, kuriuos tik ligoninės pacientai 
gali jausti, kai juos paliečia ledinis aplei
dimo sparnas.

— Neatėjo! Kodėl neatėjo?
Ir ligi paskutinės akimirkos tos valan

dos, tokios trumpos, akys įsismeigdavo į 
duris, neramios ir maldaujančios.

Lankytojai susimesdavo į būrelius prie 
kiekvienos lovos. Ir kalbėdavo, kalbėdavo 
dažniausia apie save ir apie tą kitą pasau
lį, kuriame buvo saulė, laisvas gyvenimas 
ir, kartais, truputis džiaugsmo. Kai kurių 
ligonių smalsumas būdavo neišsemiamas 
ir juokinąs. Kiti klausėsi tylūs ir pikti, kad 
gali būti sveikų žmonių ir kitas pasaulis, 
šalia to tylaus pasaulio, pilno kančios ir 

miazmų, tai buvo tikrovė, su kuria jie ne
galėjo sutikti. Jų baisus ligoniškas egoiz
mas kentėjo nuo to, ką jie laikė prieš juos 
vykdoma neteisybe.

Kitom dienom, kai reikėdavo mokėti, be
veik niekas neateidavo. Vos viena aukšta ir 
tamsi mergina, pilna gyvybės, ateidavo ap
lankyti vieno džiovininko—- išblyškusio vai
kino, švelnių bruožų, kurio lova stovėjo pą- 
čiam salės gale.

Kai Faustas Salema įėjo, ji jau buvo 
buvusi daugelį kartų, ir buvo pažįstama se
nų ligonių, sudariusių nuolatinį patologinį 
skyrių. Ir salė apsiprato su ja. Mergina 
grakščiai įeidavo į salę su ryšulėliu ranko
je, visiems besišypsodama, lyg šypsnys bū
tų įgimta jos sveiko kūno emanacija. Paskui 
ji atsisėsdavo šalia jo ir glostydavo juodus, 
garbanotus plaukus, žvilgančius nuo pra
kaito. Ir visa ligoninė jautė šią glamonę. 
Kalbėjo patylomis, tačiau josios balsas bu
vo toks skambus, kad atskiri žodžiai būda
vo aiškiai girdimi, taip kad salė galėjo ži
noti viską, kas vyko tarp tų dviejų sielų.

Vieną dieną jie susipyko. Jis nenorėjo 
priimti jos atneštos dovanos, o jai užsispy
rus, sviedė dovaną ant grindų.

— Kodėl taip darai? — paklausė ji silp
nu ir pasipiktinusiu balsu.

— Kodėl taip darau? — pakartojo. Ir 
tyliai jai ištiesė gautą anoniminį laišką.

— Tai niekšybė.
Gal būt, bet aš nieko daugiau nebenoriu 

iš tavęs. Aš tikiu tam, kas ten parašyta. 
Taip turėjo įvykti...

— Tu tiki? Betgi, pagaliau, kokią teisę 
turi taip su manim elgtis?

— Neturiu jokios...
Ji pasilenkė prie jo, lyg norėdama jį pa

bučiuoti.
(Nukelta j 4 psl.)
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JAV SUMUŠTINES MONETOS
JONAS K. KABYS

Naujausias metaliniams pini
giniams ženklams leisti įstaty
mas (Public Law 89—81, lie
pos 23, 1965) pakeitė daimos, 
kvoterio ir pusdolerio substan
ciją į pigesnę. Naujai kaldina
mos šios monetos paliks daug 
sidabro kitiems reikalams, o 
pačios bus sumuštos iš trijų 
sluoksnių kitokių metalų bei ly
dinių, kad visomis reikiamomis 
savybėmis ir visur galėtų bu
vusias sidabrines atstoti. Vie
na tų monetų, būtent kvoteris, 
Philadelphijos kalykloj jau pa
gaminta, intensyviai kaldinama 
ir pirmoji jos partija š .m. lap
kričio 1 d. išėjo apyvarton. Ka
lyklų Departamento žinia ir pri
tarimu, mėginu supažindinti 
lietuviškąją visuomenę Ameri
koj su esminiais šitos reformos 
dalykais, na, ir su sumuštinė
mis monetomis.*)

Visos trys aukščiau išvardin
tos monetos iki šiol, kaip žino
me, buvo 0,900 bando sidabri
nės. Naujose 10 ir 25 c. nom. 
vertės monetose sidabro visiškai 
nėra, o 50 c. (pusdoleryje) jo 
bus mažiau negu pusė kiek bu
vo. Ir tų monetų kaldinimo bū
das žymiai pasikeitė: senosios 
kaldintos iš suploto lydinio 
(0.900 sidabro, 0,100 vario), 
naujosios — iš sujungtų vienan 
atskirų metalų bei specialių ly
dinių trijų sluoksnių (“sumuš
tinės”).

Reformą pagimdė sidabro 
taupymo idėja. Iš tikrųjų, šio 
tauraus metalo gamyba laisva
jame pasaulyje jau seniai nebe- 
atsveria jo suvartojimo. Meno, 
brangenybių, foto ir visos ei
lės bei įvairių kitų sričių nuo
lat besiplečianti industrija ma
žina sidabro rezervus kasmet 
didėjančia proporcija. Pvz., 
1949—1953 penkmetyje jo me
tinė gamyba vidutiniškai siekė 
apie 5.45 mil. kg, tuo tarpu su
vartojama buvo apie po 7.3 mil. 
kg; vadinasi, metinis deficitas 
— apie 1.85 mil. kg. Paskutinia
me mūsų penkmetyje (1960— 
1964) ši statistika dar žiaures
nė: laisvieji kraštai suvartojo 
kasmet sidabro vidutiniškai apie 
12.8 mil. kg, bet gamyba nepa
siekė nė 7 mil. kg. Visai su
prantama, kodėl kraštai, išsky
rus vieną kitą laisvųjų valsty
bių, jau senokai, dalinai ar ir 
visai, pakeitė sidabro monetas 
visokių pigiųjų metalų bei jų 
junginių monetomis.

Amerikos Jungtinės Valsty
bės kaldino sidabrines monetas 
173 metus. Nuo pirmojo mone-

rokai pabrangins, deja, ne jas, 
o jų taip supainiotą gamybą. 
Įprastos visų matų tolerancijos, 
kaip atrodo, padidintos nebus.

Iki naujos (sumuštinės) mo
netos užpildys apypilnę paklau
są, ikšiolinės monetos bus kal
dinamos ir toliau. Jų kaldinimo 
data — 1964 — pasiliks ta pati. 
Naujos monetos, ar jos išeis 
šiemet, ar kurios 1966 m., bus 
pažymėtos 1965 m. data. Užsi- 
grūdimas darbų iki šiol veiku
siose monetų kalyklose priver
tė Kalyklų departamentą at
naujinti veiklą San Francisco 
kalykloj, kurios pagrindiniai 
darbai 1955 m. buvo nutraukti. 
Ten bus kaldinami centai ir 
“nikeliai” (5 c.), iki nuolati
nės Philadelphijos ir Denverio 
(Col.) kalyklos prigamins pa
kankamai sumuštinių monetų. 
O tatai gali užsitęsti kelerius 
metus.

Aišku, daug kas klaus, ku
riems galams naujų monetų ga
minimas šitaip supainiotas, jog 
sunku net beskaitant susivokti? 
Atsakymas paprastas: šitai da
ryti vertė neišvengiami reikalai 
— sumuštinės monetos turi pa
keisti bei atstoti ikšiolines vi
sur ir visaip. Nedaug kam žino
ma, bet JAV-se veikia apie 12 
mil. monetomis operuojamų vi
sokių mašinų, ir jų kaskart vis 
daugėja. Per jas, įmetus atitin
kamą monetą, perkama - par
duodama kasmet bilijoninėms 
dolerių sumoms įvairiausių ūki-

tų įstatymo 1792 m., tos mone
tos buvo kone gryno sidabro. 
Tatai rijo šį taurųjį metalą 
kasmet didėjančiais kiekiais, 
iki pastaraisiais metais pri
kopė netoli 10,000 tonų. O 
tai yra beveik visa metinė 
laisvojo pasaulio sidabro ga
myba! Ir nors JAV turi milži
niškus sidabro rezervus (šiuo 
metu tik valstybės ižde apie 31 
mil. kg), nesiryžta toliau varto
ti jo monetoms, nes per kelis 
metus tie rezervai aiškiai ir ne
ginčijamai sunyktų. Antra ver
tus, civilizuotoji žmonija jau 
apsipratusi su visokiais nepil
naverčiais piniginiais ženklais 
ir dauguma gerai supranta, jog 
smulkiai grąžai skirtos ekono
minio žmonių santykiavimo prie 
monės tautos ūkyje jokios le
miančios reikšmės vartotojui 
neturi. Taigi ir šio krašto mo
netų “suliesinimas” niekam iš 
esmės nepakenks, tačiau paliks 
tinkamesniems reikalams apie 
90% čia iki šiol naudoto si
dabro.

Pagal naująjį įstatymą, si
dabro doleris, jau nebekaldina- 
mas nuo 1935 m., nebus gami
namas dar 5 metus (tikriausia njų gerybių. Daugiau nei 30 bil.

Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 
lietuvius virš 40 metų

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą — 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

*)Kitų liet, laikraščių redakci
joms leidžiu šį mano straipsnį per
sispausdinti ištisai. J. K. K.

— niekuomet...). Sumuštinis 
pusdoleris, šiuo metu intensy
viai Denverio kalykloje gamina
mas, pasirodys šitokios sudė
ties: abu išoriniai sluoksniai, 
sudaryti iš 0.800 dalių sidabro 
ir 0.200 dalių vario lydinio, 
dengs vidurinį sluoksnį — šer
dį, sudarytą iš tokio sidabro ir 
vario junginio, kad visoje mo
netoje, bendrai sveriančioje 11.5 j roms monetoms “pažinti”, 
g, būtų 4.6 g tauraus metalo ir 
6.9 g vario. Vadinasi, pusdole
ryje lieka tik 0.400 sidabro, to
dėl jis pereina iš sidabrinių į 
biloninių monetų kategoriją. 
Diametras pasilieka koks bu
vęs — 1.205 inč. (apie 
mm).

Philadelphijos kalyklos 
jasis kvoteris (25 c.) yra 
inč. (apie 24.3 mm) diametro, 
nikelio spalvos sumuštinis; abi 
jo pusės padengtos 0.750 va
rio ir 0.250 nikelio lydiniu, o 
šerdis — gryno vario, ir jo tiek, 
kad visa moneta svertų 5.67 g.

Daima (10 c.), mažutė 0.705 
inč. (apie 18 mm) monetėlė, sa
vo realine verte nusipiginusi že
miau ikšiolinio ir tebepasiliekan- 
čio apyvartoje 5 c “nikelio”, 
išeina vario šerdimi, abipus pa
dengta kaip ir kvoterio sluoks
niais ir sverianti 2.268 g. Jos 
ir abiejų kitų sumuštinių pa
dengiamieji (išoriniai) sluoks
niai, pagal įstatymą, turi suda
ryti nemažiau 30% viso jų svo
rio. Toji ir kitos sumuštinių mo
netų gaminimo “plonybės” ge

30.1

nau-
0.955

atskirų atvejų čia priskaitoma 
per metus, kada vartotojas, 
įmesdamas į kokį automatą mo
netą, ko nors, kas jam reikalin
ga nusiperka. Daugėja ir ple
čiasi įmonių, įstaigų, ligoninių 
etc., kur tiesiog neįmanoma bū
tų be tokių priemonių ir gali
mumų verstis. Milijonai auto
matų turi jautrius įtaisus tik- 
____ ________ _ 1", ne
tikroms atmesti. Tie įtaisai pri
derinti tradicinėms JAV sidab
ro monetoms, jų elektrinių sa
vybių principams. Va, naujo
sios sumuštinės monetos išras
tos kaip tik tam, kad savo, be 
ko kita, elektrinėmis savybė
mis galėtų visiškai ir užtikrin
tai pavaduoti ikšiolines. Joks 
pavienis bei ištisinis metalas, 
kurio nereikia taupyti, čia ne
tiko. Ir neatsižvelgti į moneto
mis operuojamus automatus 
nebuvo galima. Jų ignoravimas 
šiandien sukeltų šio krašto ūky
je nepaprastą suirutę; kiekvie
nas iš mūsų netektume patogu
mų, o daug šio krašto gyven
tojų netektų darbo, prarastų 
duoną.

Siaurai galvojantieji ameri
kiečiai (na, ir kitų kraštų gy
ventojai) tars, jog reikia grieb
ti sidabrines monetas ir jas 
“priglausti”, nes jos, aišku, yra 
vertesnės už naujas sumuštines. 
Susipratusiam asmeniui (taipgi 
ir šio rašinio skaitytojui) jo
kio skirtumo nebus. Abejos mo-

(Nukelta į 5 psl.)

• JAV pašto ženklai
• Parduodame ir išperkame 

JAV bonus
• Du dideli kiemai automo-

Turtas virš
- $50,000,000.00

JOHN PAKEL 
Chalrman of the Boanl

Savo nariams turime pilną patarnavimą:
• Bonai mokslui baigti
• Paskolos namams
• Kalėdų Klubas
• Atostogų Klubas
• Šeimos apdrauda
• Notaro patarnavimas
• Visokių rūšių apdraudos
• Nemokamas kambarys 

susirinkimams
• Mokame čekius ir duodame 

nariams specialius Money 
Orderius

KURIOJE JŪSŲ. KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

• PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią sumą bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų reikalavi
mus.

• PELNINGA - didesnis negu vidutiniškai mokamas
dividendas du kartu į metus pridedamas prie jūsų 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

• PARANKI — vieta patogi ir steniai įvestas taupymo
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

• SAUGI — nes visos santaupos iki SI0.000.00 apdraustos
valst}bined JAV valdžios įstaigos.

KAIP NAMU PIRKĖJAS Jūs eralite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruošta biudžetą.

• NAMĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmoksti skolas ir tapti sMvininku.

• ĮSIGYSITE JT LENGVIAU, nes mūsų j nuomą panašūs
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

• ĮSIGYSITE J) BE KCPESCIŲ, nes kaimynystėje esanti
draugiška mūsų Įstaiga yra pasiruošusi Jums pa- 
tarnauti

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue Tel.: GR 6-7575

VALANDOS:
PIRMADIENĮ . . . 12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
ANTRADIENĮ . . . 9:00 A.M. — 4:00 P.M.

TREČIADIENĮ visą dieną uždara. 
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
PENKTADIENI ... 9:00 A.M. — 8 10 P.M. 
ŠEŠTADIENĮ .9:00 A.M. — 12:30 P.M.

biliams pastatyti
• Vokai taupyti paštu
• Saugios depozitų dėžės
• Keleivių čekiai
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LIGONINĖ

(Atkelta iš 3 psl.).

Jis pabalo, užmerkė akis, ir, ko ji ir bi
jojo, kai mėgino jį nugalėti spinduliuojan
čia savo fizinės pilnatvės įtaiga, jis suriko:

— Išeik! — ir smurtingai pastūmė ją 
į šalį.

Ji atsistojo ir perpykusi pramurmėjo:
— Niekad daugiau čia nebegrįšiu.
Ir niekad nebegrįžo.
Salė tada įsisąmonino, jog esanti galu

tinai ir nebeatitaisomai apleista.
Fausto Salemos niekas nelankė. Niekas 

nežinojo jį čia esant, o jis pats nejautė rei
kalo susisiekti su išoriniu pasauliu. Jam at
rodė, kad durys užsidarė už jo nugaros, o 
jo priekyje stovėjo nepereinamas mūras. 
Jis buvo kaip užmūrytas žmogus tarp nu
sivylimo ir netikėjimo. Buvo ligoninės pa
cientas, ir tai jam atrodė esanti pastovi jo 
gyvenimo būklė. Dabar, kai po kelių tyrimo 
dienų jo liga buvo galutinai nustatyta, ja
me įsigalėjo neapibrėžto jo būklės pastovu
mo jausmas.

— Tamsta turi būti kantrus, — tarė 
jam ligoninės direktorius, — nes čia turėsi 
išbūti ilgesnį laiką.

Faustas Salema pažiūrėjo į jo švelnų 

veidą, į pilnas užuojautos ir supratimo akis 
ir atsakė:

— Nesvarbu, pone direktoriau... Man 
vis tiek...

Ir jis netgi nepaklausė, ar galės pagyti, 
ar ne. Tai buvo likimo rankose, ir jis per
nelyg gerai žinojo, kad likimas nebuvo pra
tęs per greit atsakyti į panašius klausimus.

Jam sunku būdavo blankiais, monotoniš
kais rytais, .tačiau, atėjus popiečiui ir karš
čiui, kaip broliui, jį pagriebus į savo glėbį, 
visa jo vidinė būtybė atsipalaiduodavo nuo 
jį slėgusio medžiaginio svorio, ir jis jaus
davosi iškilęs į orą, taip aukštai, taip aukš
tai, kad galėjo matyti savo gyvenimą ka'p 
beribį slėnį. Jam rodėsi, kad laikas susivie
nijo ir nebebuvo nei praeities, nei ateities, 
vien tik dabartis, audringa dabartis, ku
rioje visi daiktai ir žmonės susima še, nely
ginant asmenys, beskubą į teatro ložes. Iš 
pradžių jis jausdavoso subtilų virpulį nuga
roje, švelnų minkštos rankos paglostymą.

Paskui ateidavo stipresnis karšt:s, ir jo 
kūną laižė bei rijo degančios liepsnos. Jo 
pulsas pagreitėdavo, širdis plakdavo daug 
smarkiau, ir jis nugrimzdavo į skadrų 
snaudulį, kuriame tikrovė ir sapnas susilie
davo. Ir vis dėlto jis gerai žinojo, kas deda
si aplink jį, netgi ir tada, kai už tos tikro
vės buvo kita, stipresnė bei akivaizdesnė.

Nepaliaudamas būti tuo gulinčiu ir karš

čiuojančiu žmogum, jis matė save kitame 
gyvenime, kurį išgyveno, tačiau matė save 
kaip kitas asmuo, objektyviai, ir tai, ką ma
tė, buvo kaip antru kartu girdėta pasaka.

Tas stiprus, beveik smurtingas vyras, 
alsuojąs sveikata ir jėga, buvo jis ir ne jis. 
Matė jį ir matė save, besistengiantį nustum
ti nuo savo kelio visas kliūtis, be jokio pa
sigailėjimo nugalėtiems ar silpnesniems.

“Bloga dalia tėra tik silpnųjų ir negabių
jų pasiteisinimas. Mūsų likimą sukuria mū
sų pačių rankos” — jis mėgdavo sakyti. Ir 
likimas jam žiauriai atsikeršijo.

Taip pat matydavo ir savo žmoną. Ypa
tingai matydavo ją ir jos klasinius, taisyk
lingus, pernelyg taisyklingus bruožus. Rud’, 
vilniją plaukai, kietos ir žibančios akys, 
plėšraus žvėries dantys. Kūnas buvo tobu
las, žurnalų pobūdžio tobulumo, belytis ir 
lieknas. Vien tik lūpos, truputį per storos, 
dalinai švelnino žiaurų jos bruožų taisyklin
gumą. Tačiau jis ją mylėjo tokią ir per de
šimtį metų formavo jos sielą, padarydamas 
ją bejausme ir egoistine.

Tarp jų niekad nebūdavo tų menkų sce
nų, kurios yra tikras vedybinio gyvenimo 
klijus. Nei neprotingų pavyduliavimo scenų, 
nei blogos nuotaikos akimirkų, nei kartu iš
gyventų rūpesčių, nieko, kas iš tikrųjų su
jungia dvi būtybes, greta viena kitos be
gyvenančias.

Todėl atėjus valandai, kai jam buvo rei
kalinga ji, jos meilė, jos pasišventimas, ji 
atsisakė jį išgelbėti. Ji galėjo jam padėti 
savo pačios turtu išvenkti bankroto, bet ne
panorėjo. Po trumpos ir smurtingos scenos, 
jis pasiūlė skyrybas, ir ji šaltai su tuo su
tiko. Vien tik tą paskutinę akimirką ji šiek 
tiek pasidarė žmoniškesnė.

Jis visa tai gerai atsiminė. Tai buvo lap
kričio lietinga naktis. Jis užsidėjo skrybė
lę ir pasuko durų link.

— Išeini, netgi manęs nepabučiavęs? — 
tarė jam.

Jis atidžiai į ją pažiūrėjo ir tik tada pa
stebėjo, kad josios lūpos virpėjo nuo neaiš
kaus, meilingo susijaudinimo.

— Sudiev!
Ji atsakė lengvai prašydama:
— Neišeik taip... Išsisk'rkime kaip drau

gai...
— Kaip draugai? Iš esmės, mes niekad 

jais nebuvome...
Jam priartėjus prie durų, ji dar pasakė:
— Faustai!
Jis netgi neatsisuko.
Ir tai buvo viskas. Ir jiedu niekad dau

giau nebesimatė.
Jo karštis vis kilo ir neryškus būrys še

šėlių įsivyravo jo galvoje. Jis negalėjo iš
skirti nei jų mostų, nei žodžių, nei bruožų. 
Jam rodėsi, kad jis leidžiasi žemyn milžiniš

kais laiptais, tarp tylios bei nedraugiškos 
minios. Aikštelė buvo apšviesta, tačiau to
kiu būdu, kad pagal tai, kaip leidosi žemyn 
tamsa, apgaubė jį, arba tikriau — jį apsupo 
savotiškas šviesos nebuvimas. Laikas nuo 
laiko iš tos neryškios minios išnirdavo vei
das, kuriame jis atpažino kadaise buvusį 
draugą. Jis norėjo jį pašaukti, tačiau nuo 
mažiausio jo pajudėjimo tas veidas tapda
vo neryškus ir suakmenėjęs. Virš jo galvos 
pūtė grasinimų ir keiksmų vėjas. Jo kojos 
nebenorėjo jo klausyti ir jo kūnas dabar 
ritosi pakopomis žemyn, kankinamas ir 
skausmingas, kaip ir jo siela.

Milžiniška burna traukė orą, jis žiopčio
jo, negalėdamas alsuoti. Staigus smūg s! 
Ten jis vėl buvo išsitiesęs lovoje, be karš
čio, su aštriu skausmu krūtinėje. Aplink jį 
salė. Virš jo — žalsvos lempelės šviesos vos 
skrodžiama naktis, paslaptinga ir begalinė.

III.

Aštuntą valandą ilgas sargo švilpukas 
perskrodė tylą. Budintis slaugas ėjo nuo 
lovos prie lovos, išdalindamas vaistus. Po 
to jis atsisėdo salės gale, netoliese nuo ža
lios lempos, išblyškęs ir nejudąs.

(Bus daugiau)
i



APIE TEATRĄ, AKTORIUS IR 
VEIKALUS

Pokalbis su rež. D. Mackialiene "Kaukių baliui" 
artėjant

Ryšium su lapkričio 27 d. Los 
Angeles lietuvių scenoje stato
ma J. Gliaudos dviveiksme ko
medija “KAUKIŲ BALIUS”, 
Draugo korespondentas kreipė
si j vietos Dramos sambūrio 
meno vadovę, režisierę Dalilę 
Mackliallenę, pateikdamas ke
letą klausimų, liečiančių pačią 
komediją, teatro darbo sąly
gas ir mėgėjų teatro repertua
rą.

— Kodėl pasirinkote Sambū
rio premjerai “Kaukių balių”?

— Sambūrio sezono atidary
mui norėjome duoti mūsų pub
likai ką nors nekasdieniško. 
“Kaukių balius” mums geriau
siai tam tiko. Tai patraukli ko
medija, parašyta eiliuota kal
ba; čia gražiai supinta flirtas, 
meilė, neištikimybė ir kiti mū
sų jausminio gyvenimo palydo
vai. Tai lyg savotiška žodinė 
operetė, kurioj įmantriai kaita
liojasi solo ir duetai, fortissimo 
ir pianissimo akordai. Eiliuoto 
teksto interpretacija mums ne
sudarė ypatingesnio sunkumo 
repeticijose. Tačiau režisavimo 
darbui čia tenka daugiau poieš- 
kių ir iniciatyvos, nes nėra 
lengva sueiliuotam posmui pri
taikinti judesį ir scenos slinktį.

— Jūsų manymu, drama ar 
komedija geriau tinka mėgėjų 
teatrui?

— Dabartinis mūsų žiūrovas 
labiau linkęs žiūrėti komedijos, 
negu ko nors kito. Gal dėl to, 
kad komedija smagiai nuteikia 
ir duoda progos pasijuokti. Juk 
šiaip mūsų gyvenime juokui jau 
nedaug beliko vietos ir laiko.

— Ar nesijaučia mūsų teat
rinėje veikloje aktorių bei vei
kalų trūkumo?

— Teatro veikalų mes turi
me apsčiai. Ypatingai daug, ver
tinant literatūriniu požiūriu. 
Bet jie skirti labiau tik pasi
skaitymui, jeigu dar kas nors 
juos skaito. Tačiau veikalų, ku
rie atitiktų dabartinius mūsų 
“vargo teatro” reikalavimus, 
beveik neturime. Mėgėjiškam 
teatrui ypač reikia veikalų, kur 
veikia nedidelis dalyvių skai
čius. Turi būti ir stipri intriga 
su komiškumo atspalviu. Dė
kingiausia tematika — dabar
tis arba ateitis, bet tik jau ne 
praeitis. Kada pasitaiko po ran
ka patrauklus veikalas, tuoj pa
stebi pačiuose aktoriuose. Jie 
dirba tada su atsidavimu ir nuo
širdumu. Tada nesunku surink
ti tokiam veikalui ir didesnį da
lyvių skaičių. Tačiau norinčiųjų 
vaidinti skaičius tolydžio mažė
ja. Tenka laikyti ypatingu lai
mikiu, jeigu ateina į teatrą dirb
ti jaunimas. Tuo kaip tik gali 
pasigirti mūsų Sambūris.

— Režisavote alegorinius A. 
Kairio veikalus — kaip sekėsi?

— Anatolijaus Kairio veikalų

pastatymas mums nesudarė iš
skirtinės problemos. Dramos 
sambūryje yra nemažai jauni
mo, kuris visokias naujoves 
mėgsta, greit priima ir tuo sa
vo nemeluotu entuziazmu pa
traukia ir vyresniuosius. Tačiau 
auditorijos reakcija į naujoves, 
su mažomis iš'mtimis, negatyvi. 
Mūsų žiūrovas yra labai kon
servatyvus, ir kiekviena ale
gorinė ar simbolinė pjesė jo ne
kenki na. Gal čia greit prabėgąs 
e:ksmas neduoda žiūrovui pa

kankamai laiko stabtelėti ir pa
galvoti? Kartais, nebandant net 
jadiskutuoti pastatyto veikalo 
smės, primetamas rengėjams 

‘netinkamas” veikalo pasirinki- 
nas.

— Ką pasakysite apie akto
rius - mėgėjus?

— Tiksliau apie tai galėtų 
tarti pati auditorija. Norėtųsi 
tik, kad mūsų visuomenė teiktų 
daugiau svarbos savo teatrui. 
Tada ir susidomėjimas teatri
niu darbu ir kontaktas tarp vi-

Los Angeles Dramos sambūrio me
no vadovė ir režisierė Dalilė Mac- 
kialienė. Nuotr. L. Kančausko 

suomenės ir scenos būtų kur 
kas našesnis. Aktorius - mėgė
jas atiduoda didžiulę duoklę mū
sų kultūriniam gyvenimui. Ta
čiau dažnai už savo laisvalai
kius, praleistus repeticijose, už 
tą virpėjimą spektaklio metu 
gauna tik numestą pastabą — 
kad tai tik juokingos mėgėjų 
pastangos gerai vaidinti.

Aišku, aktoriaus - mėgėjo, 
kaip ir profesionalo, pajėgumas 
sceniniam darbui nėra vieno
das. Vieni yra talentingi pilna 
to žodžio prasme, kiti yra 
darbštūs. Tos dvi prielaidos nu
stato aktoriaus vertę scenoje. 
Mėgėjų teatras yra viena iš 
ryškiausių lietuviškų instituci
jų kiekvienoje sąmoningoje lie
tuviškoje kolonijoje. Jis tad 
globotinas ir remtinas.

P. B.

JAV sumuštines monetos
(Atkelta iš 4 psl.)

netos, pagal įstatymą, yra vi
siškai lygiateisės; už tą ar kitą 
lygiai tiek nupirksi, parduosi; 
viena ir kita lygiai apmokėsi 
mokesčius, išlyginsi sąskaitą už 
patarnavimus. Tiems gi, kas 
mano “pras gyventi” ir glau- 
džiant sidabrines monetas su
sikrauti kapitalo, JAV vyriau
sybė šitaip užbėgo už akių: 
valstybės iždas gali ir yra pa
sirengęs parduoti iš savo atsar
gų, kam tik panorus, sidabro 
lydinių po $1.29 už troy-unciją 
(apie 31.104 g), o tai yra tokia 
šio taur. metalo kaina, kurios 
suglaustose sidabrinėse moneto
se esamas sidabras per nomina- 
l;nę monetos vertę nebeperkops. 
Taigi, už suglaustas sidabrines 
monetas sumuštinėmis ar bank
notais nieko daugiau negausi, 
kaip tik jų nominalią kainą.

Suprantama,visų iš karto ne- 
:šmokysi; naujos monetos rea
lai menkesnės ir, pagal vad. 
Greshamo dėsnį, stums iš apy
vartos sidabrines; daug kas pri- 
p:ls jų maišelius ir padės į šalį, 
laukdami jų pabrangimo, tikė
damiesi pelno. Tačiau šiokioms 
ar tokioms komb nacijoms, ken- 
k anč.oms normaliai pinigų apy
vartai krašte, įstatyme numa
tytos griežtokos prieš-priemo- 
nės: Finansų sekretorius galės 
išle sti reikalingus potvarkius, 
•iž kurių nevykdymą mo.n. įsta
tymas numato stambias baus
mes; už monetų išvežimą užsie- 
u n, t rpinimą, perdirbimą gre
sia iki 10,000 dol. bauda, arba 
5 metai kalėjimo, arba tai ir 
kita kartu. Monetos ar sidab
ras šiais nusikalstamais atve
jais bus konfiskuojamas valsty
bės iždo naudai.

Br. Murinas Lelijos (akvarelė)

LITERATŪRINĖS ĮVAIRENYBĖS
Jury komisijos apgavimas
Londone įvyko labai linksmas 

ir kartu nemalonus atsitikimas 
su romanu. Rašytojas Arthur 
Koestler skyrė premiją geriau
siam romanui, kurį parašė ka
linys. Maždaug prieš metus 
Koestlerio patikėtiniai J. Priest- 
ly, Henry Green, V. S. Prit- 
chett, Ph. Toynbee ir A. D. Pe- 
ters paskyrė premiją 70 dol. 
buvusiam Dartmoor kalėjimo 
kaliniui Don Robson už romaną 
“Young Sensative”. Autorius 
dabar dirbąs kažkur kaip auto 
mechanikas. Komisijos narys, 
rašyt. Koeątler literatūrinis 
agentas, pabrėžė, kad romanas 
labai įdomus ir vertingas. Ta
čiau prieš keletą savaičių paaiš
kėjo, kad romanas nuplagijuo
tas nuo amerikiečio rašytojo 
Charles Williams kišeninio for
mato knygos “Fires of Youth”. 
To premijuotojo romano leidė
jas ir jury komisija turėjo tik
rojo autoriaus atsiprašyti, pa
žadėdama sunaikinti neparduo
tus egzempliorius. Ligi plagia
to susekimo buvo jau parduota 
3,000 egz. Žinoma, atsisakyta 
ir numatytų tolimesnių roma
no laidų.

Amerikiečiai Berlyne
Charles Anderson, turįs kny

gų prekybą Larchmont, N. Y., 
lankėsi ir konstatavo, kad de
šimties geriausiai perkamų kny
gų sąraše yra net šeši ameri
kiečiai autoriai, o jei priskaitv- 
ti Amerikoj knygas leidžiantį 
australietį Morris West, tai sep
tyni. Pažymėtina, kad visos 
knygos ten pardavinėjamos pi
giau nei Amerikoj. Tarp di
džiausią pasisekimą turinčių 
knygų yra Mailer “An Ameri- 
ca Dream”, Bellow “Herzog”, 
Hemingvvay “A Moveable Fe- 
ast”, Baldwin “Another Count
ry” ir 
knygos 
biausia 
šuise.

kt. Kaip žinoma, šios 
ir Amerikoje buvo la- 
perkamų knygų sąra-

Ūkininkų almanachai
Jau 174-tą kartą kasmet 

sirodo “The Old Farmers 
manac”, kurio išspausdinama 
net 1,900,000 egzempliorių. Ši 
knyga kainuoja tik 35 et., gi 
joje apsčiai įvairių ūkininkui 
reikalingų žinių. Kitas taip pat 
seniai leidžiamas almanachas 
yra “American Farm and Ho- 
me Almanac”, kurio išspausdin
ta 1,200,000 egz. Taip pat Ame
rikoje platinamas ir Anglijoj 
išleistas almanachas “Old Mo- 
ores Almanac”, kuris pradėtas 
leisti 1697 m. Taigi, įvairių al
manachų, kaip ir seniau Lietu
voj ūkininkų kalendorių, yra 
apsčiai ir tam tikra prasme jie 
yra panašūs į lietuviškus, nes 
juose apstu oro spėjimų iš įvai-

• ••

rių reiškinių ir mėnulio atmai
nų, bei įdomių pasiskaitymų, 
įskaitant ir juokus. Technika 
padarė didelį šuolį, tačiau kai 
kurie ūkininkų įpročiai, kaip 
tai ir almanachų pamėgimas, 
nesikeičia šimtmečiais.

Nesąs rašytojas
Buv. prez. Eisenhower 

niai išleido atsimiriimų knygą 
“The White House Years: Wa- 
ging Peace”, kuri susilaukė di
delio pasisekimo, o Eisenhowe- 
ris rašo savo atsiininimus to
liau. Paklaustas žurnalistų, 
kaip jam sekasi, atsakė, kad 
jis nepretenduojąs į rašytojus 
ir nemokąs rašyti, jis tik pa
sakojąs apie įvykius, kurie bu
vo. Antrasis tomas išeisiąs tik 
1967 m. Taigi, Eisenhoweris 
yra kitoks nei jo karo meto 
draugas Churchillis, kuris už 
atsiminimus gavo net Nobelio 
premiją.

nese-

L. Galinis

“liniją”. Tas pats “Novoje 
Russkoje Slovo” primena, kad 
1959 m. bal. 19 d. šolochovas I 
buvo susitikęs su Prahos rašy
tojais ir jų pasikalbėjimas bu
vo išspausdintas Prabos laik
raštyje “Literarny Noviny”. Če
kų rašytojai jo paklausė, kas 
yra socialistinis realizmas? šo
lochovas atsakė:

— Teorija — ne mano sritis. 
Aš tik rašytojas. Tačiau ta te
ma aš vienu metu esu išsikal
bėjęs 
prieš 
siau; 
nors 
socialistinis realizmas. Ką at
sakytumėte ?” O jis 
“Jeigu reikėtų visiškai atvirai 
pasakyti, tai sakyčiau — kip
šas jį žino”.

zempUorių? Užsienyje“” ŠoTocho-i Tuo nepasitenkindami čekų 
vo knygos išleistos 116 kartų ^ojaijį■ ;ikla^ėjo, ^ar jis 
17 kalbų. Rašytojas nuo 1939 
m. yra Visasąjunginės mokslo 
akademijos narys. Nuo 1924 m. 
Šolochovas yra grįžęs į savo 
gimtąsias Veženko apylinkes ir 
ten visą laiką pasiliko gyventi 
ir dirbti.

Duodamas tas informacijas 
laisvųjų rusų laikraštis “Novo
je Ruskoje Slovo”, pažymi, kad 
Nobelio premijai stambiu Šo
lochovo konkurentu šiemet bu
vo taip pat rusų rašytojas 
Konstantinas Paustovskij. .

Kitados garbino Chruščiovą
Esant dabartiniam režimui, 

naujose Šolochovo raštų laidose 
tikriausia reikės kai kur pada
ryti kupiūros. Jis pvz. savu lai
ku išgyrė Chruščiovą, tarda
mas: “Mes didžiuojamės žmo
gumi, kuris pirmas pasaulyje 
vyriškai ir garbingai, žiūrėda
mas į akis žmonijos priešams, 
ugningus ir palaimingus tiesos 
žodžius apie kolonializmą pasa
kė iš Jungtinių Tautų tribūnos. 
Mes didžiuojamės savo Nikita 
Sergiejevičiumi ir su dėkingu
mu jį apkabiname”...

Ne visai pagal partijos liniją
Tačiau kartais Šolochovas 

įstengia nušnekėti ir ne pagal

Naujam literatūros Nobelio 
laureatu-' Michailui A. Šolocho- 
vui premija bus įteikta gruodžio 
10 d. Stokholme .Laureatas šie
met švenčia 60 metų amžiaus 
sukaktį. Jis gimęs 1905 m. geg. 
24 d. Kružilų vienkiemy, Ve- 
šensko stanicoje, Dono karinės 
apygardos srityje. Jo motina 
— ukrainietė, Dono kazoko naš
lė, tėvas — ateivis iš Riazanės 
gubern jos. Nebaigęs gimnazi
jos, šolochovas Dono apylinkė
se dalyvavo pilietiniame rusų 
revoliucijos kare. Premijuotąjį 
omaną “Tylusis Donas” pradė

jo rašyti 1925 m. ir prie jo dir
bo 15 metų.

440 laidų
Šolochovo raštų Rusijoje išė- 

io 440 laidų 56 kalbomis; bend
ras tiražas — 22 mih jonai eg-

sakė į parinkimą jo Nobelio li
teratūros laureatu. Jos turinys 
toksai:

— Nuoširdžiai dėkoju už aukš 
tą mano kūrybos įvertinimą ir 
paskyrimą Nobelio premijos. 
Taip pat su dėkingumu priimu 
Jūsų kvietimą atvykti į Stok- 

' holmą, į nobeliškąsias šventes.

su Aleksandru Fadejevu, 
pat jo mirtį. Jį paklau- 
“Įsivaizduokite, kad kas 

Jūsų paklaustų, kas yra

atsakė:

Naujas areštas Maskvoje
Deja, tą pačią dieną “New 

York Times” dienraštyje buvo 
atspausdintas Maskvos kores
pondento pranešimas, kad Mask 
voje areštuotas literatūros kri
tikas Andrius Sviniarskis, nes 
jis keletą savo apysakų išsiun
tęs išspausdinti įvairiomis kal
bomis užsienyje, pseudonimu 
“Abram Terc”. Sviniarskis yra 
ta p pat parašęs įžangą, išlei
džiant Boriso Pasternako poe
ziją. Savo straipsniuose Svi
niarskis bandė ginti modernis
tus, ieškančius naujų kelių ir 
formų: jis net gynė abstraktis- 
tus, kas jau yra nemaža nuo
dėmė Sovietų vadų akyse.

J. Daugi.
ipats save laiko socialistinio re
alizmo šalininku. Į tai Šolocho
vas atsakė:

— Jūsų klausimas verčia ma
ne prisiminti, kad marksistų 
teoretikai pirma mane laikė 
buožių rašytoju, vėliau kaltino 
esant kontrrevoliucionieriumi ra 
šytoju, o paskutiniu laiku jie 
kalba, kad aš visą laiką buvau 
socialistiniu realistu.

LAIKRODININKAS
A. ŠERKŠNYS

Geriausias ir pigiausias laikrodžių 
taisymas ir pardavimas.
2557 W. 63rd St. RE 7-1776

šolochovo telegrama
“Pravdoje” buvo išspausdinta 

telegrama, kuria Šolochovas at-

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS
S. Ashiand Avė., LA 3-877o4645

(Currency Exchange patalpose)Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKI $1.000.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC.
.•U WILL LIKĘ US” 

CHRYSLER • IMPERIAL 
PLYMOUTH • VALIANT 

4030 Archer-VI 7-1515

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Iii.

LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

SKANIAUSIAS
Atkreipkite dėmėsi j visoje valstybėje pri

pažintą kokybės simbolį.

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR6-7777 24 hour towing service

Karoeerijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

užtarnautą tikro Importuoto

LENKIŠKO KUMPIO
t

IIT T \f & RADIO (LIETUVIAI) V>ir<VrMI I I .V. sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SEPEC*ALYBS. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.; 471-2446

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIS

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS ČESAS

Pageidaujamas visur dėl 
aukšėiausios Jo kokybės Ir 
nepaprastai pulkaus sko
nio. įpakuotos lengvai atl. 
daromose nuo 2 iki 

svarų .skardinėse.
žinomas garsiais savo 

vardais
ATALANTA, KJRARUS 

IR POLO.
Reikalaukite tikrojo im
portuoto lenkiško kumpio 
— saugokitės pakaitalų.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais- 

Dėl visų informacijų, kreipkitės į

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuv 9 iki 6 
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CFRMAK RD. — CH1UAGO — VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Hiursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSIJRE D



Pastabos Ir nuomonės

Liet. Enciklopedijos anglų kalba 
reikalu

“Draugo” kult, priede spalio 30 
d. A. K. klausia: “Kokia bus L et. 
Enciklopedija anglų kalba?” Ge
rai, kad tuo reikalu rašoma, keli.“-1 
eilę klausimų, deja, nelabai esmi
nių. Štai pvz. kokio sukirpimo kai 
kurie tie klausimai:

Kokio pobūdžio bus enciklopedi
ja anglų kalba? Į tai jau iš anks
to peršasi atsakymas, nesant net 
tos enciklopedijos leidėju, jog tai 
bus svarbiausios ir nesumaitotos 
(Sovietiniu pavyzdžiu) žinios apie 
Lietuvos prae tį, nepriklausomybę 
laikotarpį, kurį taip stengasi juo
dinti dabartiniai okupantai, apie 
Lietuvos ir lietuvių kultūrinius, 
ekonominius ir kt. laimėjimus, etc.

Juk leidėjo išsiuntinėtame laiške, 
nors trumpai, bet įsakmiai buvo 
pažymėta, jog Liet. Enciklopedija 
anglų kalba reikalinga atsverti ir 
atitaisyti pasaulį klaidinančią, pil
ną nepagrįstų melų, sovietinę lite
ratūrą apie Lietuvą.

Antras A. K. keliamas klausi
mas: kas bus enciklopedijos re
daktoriai? Į tai, manyčiau, atsaky
tina, jog enciklopedijos redakto
riais bus tokie asmenys, kurie re
daktorių vardų verti. Dėl šito var
gu ar turėtų būti kokia abejonė. 
Leidėjas J. Kapočius prenumera
torių neapvils, kaip neapvylė ir su 
lietuviškosios enciklopedijos reda
gavimu. Argi kuris iš Liet. Enc-jos 
redaktorių nebuvo savo vietoj, ar 
nebuvo redaktoriaus vardo vertas?

Gi redaktorių būsimas sąstatas, 
savaime aišku, dabar gal dar nėra 
nei žinomas, kaip nežinoma iš vi
so, ar teks tokią enciklopediją iš
leisti, nes nežinoma, ar susidarys 
pakankamas skaičius prenumerato
rių?

Ir trečiasis A. K. klausimas: ko
dėl, būtent, nutarta leisti šešis to
mus, kas tai nutarė? Panašiai, tur 
būt, galėtume klausti visais atve
jais, nežiūrint kiek tomų būtų nu
matyta leisti — 3, 5, 7, 10, vis ta
riant, kodėl 3, o ne 2, arba — ko
dėl 7, o ne 5 ir t. t.

Leidėjas šiuo metu iš pasižadan
čių enciklopediją prenumeruoti net
gi pinigų nerenka. Taigi, nesusida
rius minimaliausiam prenumerato
rių skaičiui, tokia enciklopedija ne- 
J>us ir leidžiama, o pasižadėjusiems 
nereikės ir jokių pinigų mokėti. Tad 
kam dar* taip toli iš anksto tartis 
su būsimais ar nebūsimais redakto
riais- bėi sudarinėti redakcinį ko
rektyvą.

Liečiant kitus A. K. klausimus 
ir ieškant į juos atsakymų, reikia 
turėti prieš akis Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjo patirtį (experience), 
įgytą beorganizuojant lietuviškosios 
enciklopedijos realizavimą. Taigi, 
kas pradžioj galėjo būti neįmanoma 
padaryti, gal net suklysta beda
rant, šiuo metu, tikėkime, bus at
sverta patirties.

Gi jeigu vietoj numatytų 20 Lie
tuvių Enciklopedijos išėjo 35 to-

mai, tai skriaudos nei lietuvi:ms, 
| nei Lietuvai, rė k a manyti, tikrai 
nebus. Bent neteko girdėti, kad kas 
nors tokiu tomų padaugėjimu per 

Į daug skųstųsi. Čia padaryta dar
bas, kokio negalima, nepajėgiama 
ar ties og Krcml aus neleidžiama 
Lietuvoj padaryti.

A. K. taipgi abejoja, ar reikia 
šešių tomų liet, enc-jos anglų kal
ba, nes, girdi, ukrainiečia; nesen-ai 
išleidę rnglų kalba maždaug trijų 
tomų berods, apie pusantro tūks
tančio puslapių, gi latviai — latv s- 
tikos enc-jos irgi turį tris tomus, 
tai kodėl, girdi, .mes būtinai turi
me turėti šešis tomus, o ne. saky
sime. 3 ar 5?
Į tai atsakant, norėtųsi paieško

ti dar tokių tautybių, kurios pana
šios enc-jos anglų kalba visiškai 
(kaip, sakytume, estai) neturi ir, 
remiantis tuo, paklausti: tai kam 
ir mums reikalinga ją turėti...

Bet toks problemos kėlimas yra 
tik tuščiai žvalgymasis į kitų dar
žus. Mes, lietuviai, ką dirbame — 
dirbame sau — nei ukrainiečiams, 
nei latviams, nei kitiems. Tad ir nė
ra ko ieškoti pavyzdžių kitur. Mes 
būkime pavyzdžiu kitiems!

Pr. Alšėnas

Čaplino sūnaus atsiminimai
Šveicarijoj gyvenančio žino

mo Amerikos komedininko Čap
lino sūnus Michael, 19 m., prieš 
tėvo norą nuvyko į Škotiją ir 
ten vedė už save septyniais me
tais vyresnę merginą, kur, ne
mokėdamas jokio darbo, pate
ko į sunkumus, kai reikėjo iš
laikyti du vaikus. Jis bandė vi
saip verstis, griebėsi aktoriaus 
ir dainininko darbo ir 
iš socialinės pašalpos, 
leidėjai sugalvojo, kad 
Čaplino biografija gali
bai populiari ir pasiūlė tūkstan
tį dolerių Čaplinui ir 560 dol. 
dviem rašytojams talkininkams 
— Tomui Merrin ir Charles 
Hamblett. Visi trys parašė vei
kalą 
Grass 
Dabar 
dinti, 
knyga
pats Čaplino sūnus jau to 
benori, nes gali ta knyga 
gauti savo tėvus. Tačiau leidė
jai spiriasi, ir manoma, kad 
knyga bus išspausdinta. Pasise- 

ir tai, 
i motina 
drama-

gyveno 
Tačiau 

jaunojo 
būti la-

“I Couldn’t Smoke the 
on My Father’s Lawn”. 
norima knygą išspaus- 

nes leidėjai tikisi, 
bus labai perkama,

kimą, tikima, sukels 
kad jaunojo Čaplino 
yra žinomo amerikiečio 
turgo O’Neil duktė.

Rudens vėjy šukuojamos pušys Lietuvos pajūryje.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
✓

STASE SEMENIENE

Pustuzinis premijų žaviai 
prancūzų meilės istorijai
Kiekvienas filmo gamintojas 

stengiasi būti kitoks ir vis sėk
mingesnis už kitus. Prancūzų 
importuoto filmo “The Umbrel- 
las Of Cherbourg” kūrėjas Jac- 
ques Demy, atrodo, pasiekė to 
abejais atvejais. Neveltui fil
mas susirinko tustuzinį tarp
tautinių premijų. Jo darbas pa
sižymi tokia kokybe, kurios pas-

kad

f
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

zRankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginiai 7-7258-59—

STANDARD Safety...
ASSURED and INSUREDI

Turtas
$9,200,000.00$95,000,000.00

Rezervai

SU- 
mū-

% Current rat» 

par annum

4 Times a Year
Ali Savings In by tht 15th 
£»rn from ths lst

Standard Federal Savings visų 
taupų saugumas yra užtikrintas 
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus į metus, pradėkit taupyti pas 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

STANDARD
FEDERAL. 
SAVINGS

4192 Archer Avenue • Chlcefe, NUnols 60632 • VIrginia 7*1140

dainuoja: “Tu kvepi benzinu!”
Turinys labai intriguojantis 

ir įtraukiantis žiūrovą taip, kad 
nežiūrint muzikalinio dialogo, 
norima tik sužinoti, kuo baig
sis gražiosios poros Guy ir Ge- 
nevieve karčiai - saldus roma-
:as.

O kas nutinka — nebe nau
ja nuo Adomo ir Ievos laikų. 
Tai sena pasaka apie jauno
sios meilės džiaugsmus ir skaus
mus. Genevieve (vaidinama 
rimto grožio aktorės Cathe- 
rine Deneuve) gyvena su savo 
našle motina Cherburge, kur 
jos turi bankrutuojančią liet
sargių krautuvę-dirbtuvę. Guy 
(Nino Castelnuovo), automobi- j 
lių mechanikas, gyvena su sa
vo mirštančia teta. Pinigų trū
kumas ir privaloma kariškoji 
tarnyba sulaiko juodu nuo ve
dybų. O kai Guy pašaukiamas 
kariuomenėn, jo mylimoji lau
kiasi kūdikio. Malonus turtuolis 
pasiperša jai. Guy sužeidžiamas 
ir mėnesiai praslenka be jokios 
žinios. Vedybos įvyksta. Ir, kai 
luošas herojus grįžta namo, jis 
neapkenčia viso pasaulio, ku
riame, pagaliau, ir jis susi
randa sau vietelę. Jų gi takai 
vėl susikryžiuoja dar sykį, po 
trejų metų, vieną Kūčių vaka
rą...

Tai senoviška meilės istorija, 
be galo puikiai nufotografuota

»< I

kutiniu laiku, su liūdesiu ten- į (įr nįekad Paryžius neatrodė 
ka pripažinti, trūko amerikie- taip fotogeniškas su savo šla- 
čių ekranams — trūko to mažo piomis, blizgančiomis gatvėmis), 
dalykėlio, vadinamo “žavumu”. Spalvos — impresionistinės ir

O žavesio šitas filmas turi nuostabos Palydima žavia, 
apsčiai. Dėl to labiausiai jis visų surežisuota muzika. Visas ak1- i 
kritikų ir giriamas. Į torių sąstatas profesionališkai

Stilius kiek savotiškas, prie puikus.
kurio tenka priprasti. Pavyz- j Filmas skirtingas nuo visų 
džiui, dainavimas. Gražutė, jau- matytų, bet malonus žiūrėti su- 
nutė blondinė, savo mylimajam augusiems.

PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Kalėdiniai Siuntiniai!
Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pasiųs

dami jiems dovanėlių Kalėdoms ir Naujiems Metams!
Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus šventi

nius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai prieinama ir kokybe 
sužavės gavėjus. Štai jie;

Kalėdinis P(rabanginis) I
Angį, paltine šilto veluro medž- 3 jardai; išeiginei vyr. arba 

mot. eilutei vilnonė angį- medžiaga. 3% j.; nepermatomo nailono 
medž. suknelei — 4 j.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado 
dėžė — 1 sv.; kakavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. 
— apatinukas ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai; ir 
vyr. arba mot. škotiškos vilnos nertinis tik už 99 dol. su pasiun
timu ir muitu!

Kalėdinis S(taigmeninis) II
Angį, viln- medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 j.; 

labai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 j., 2 poros nai
lono kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis, vyr. išeiginiai nailo
no marškiniai; ir šokolado dėžė 2 bv. tik už 75 dol. su muitu ir 
pasiuntimu!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3y2 j.; medžiaga 

šiltai, gražiai mot. suknelei — 4 j-; sunkaus itališko šilko medž. 
suknelei — 4 j.; šilkinė skarele; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šo
kolado tik už 60 dol. su pasiuntimu ir muitu!

SIUNTINIAI 
Į 

LIETUVĄ DOVANAS KALĖDOMS 
savo artimiesiems 

SIŲSKITE JAU DABAR 
ir tik per

CENTRAL PARCEL 
SERVICE

kurio pagrindinė įstaiga yra
220 SOUTH STATĖ STREET

VVA 2-9354
dalies skyrių rasite

63rd Street
WA 5-2466

Telefonas
gi m esto pietinės

2618 West
Telefonas

Turime ypatingai gausų pasirinkimą pre
kių siuntiniams sudaryti. Apsilankykite 
pas mus ir vietoje įsitikinkite.

Garantuotą siuntinių 
pristatymą trumpiau
siu laiku atliekame 
jau NET 18 METŲ.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 34711
Atdara pirmad. ir lcetvir. 9—9 vai., antr., treč. ir Šeštadienis.:,, nuo 

iki C vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietą

sąskaitas

** K

Ji 1 / OZ. Naujas aukštas dividendas"j1 mokamas už investavimo

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

V4I ANTRAD. ir PENKT........................... 9 v. r. Iki 5 v. v.
vaLannua. PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki 9 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d............Trečiad. uždaryta

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St,

■■ Smcloir
HEATING j 

k OIL /
SuperFtame

POrtsmouth 7-8020
Be to, tebeslunčiame mūsų populiariuosius standartinius 

siuntinius V-3, lOįĄ j-; vilu, kostiuminės medž. už 55 dol.; N-4, 
16 j. keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž. už 45 
dol.; P-3, 6 j. vilnonės medž. dviem paltams ir 3>/2 j. vilnonės 
medž- išeiginiam kostiumui už 75 dol.; NMSK — 3 nertiniai, 3 
išeiginiai marškiniai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3į/2 j- kos
tiumui už 75 dol.; ir M-13, aukšto kaloriteto 22 lbs. maisto siunt. 
už 30 dol.

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėrimus, taba
ką (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune ir Vilniuje esan
čių kooperatyvų.

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų 
prekių). Tokius siuntinius (iki 22 lbs.) galite adresuoti mums ir 
mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už 12 dol.; įskaitant mūsų 
patarnavimą, licenciją, draudimą ir supokavimą. Gi už čia apmo
kėtą muitą pateiksime oficialią sąskaičiukę. Prie tokių siuntinių 
galima pridėti šį tą iš mūsų kataloginių angliškų prekių.

Siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garantuotas 

ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!
Atstovai JAV:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, Illinois, Tel. 436-0494 
GAIVA, 3570 VVest Vernor, Detrolt 16, Michigan.

.............. ................... .................................................................. ■ 1^=-^

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nno ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

AMERICAN BONDING
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE
THE HANOVER 
HIGHVVAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

Mes esame pirmaklasiai nariai

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURT MUTUAL
MONARCH 
NATIONAL UNION 
NEW YORK FIRE 
SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE 
WESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIPE

Chicago Board of Underwriters

1

i

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

I i



esąs panaudotas tik kaip pradinė 
atrama simfoniniam muzikos vysty
mui. Tie tekstai yra paties kompo
zitoriaus pasirinktos ištraukos iš 
E. Mieželaičio poemos '“Žmogus”.

Aktorius Vitalis Žukauskas vaidina savo rečitalio metu spalio 16 d. Ap
reiškimo parapijos salėje, Brooklyne, N. Y. Nuotrauka R. Kisieliaus

• Birutės Pūkelevičiūtės ka
daise Pasaulio lietuvių bend
ruomenės premijuotąją “Auk
so žąsį’’ Lietuviškos knygos 
klubas dabar išleidžia atskira 
knyga. Kaip žinome, ši mūsų 
rašytojos eiliuota ir scenai pa
rengta pasaka prieš porą me
tų “Atžalyno” buvo pastatyta 
Jaunimo centro scenoje, o jos 
filmo premjera Chicagoje bus 
gruodžio 4 d. Lietuviškos kny
gos klubo dabar-- -išleidžiama 
knyga “Aukso žąsis” bus prie 
spalvoto filmo puikus priedas, 
pasiliekąs su žiūrovu ir sean
sui pasibaigus. Leidinys bus 
apie 200 psl., gausiai iliustruo
tas ryškesniais filmo momen
tais.

• Naujas veikalas apie O. V. 
L. - Milašių. Neseniai pasirodė 
Paryžiuje veikalas “MILOSZ”. 
Tai pirmas veikalas leidžiamas 
Editions Andrė Silvaire naujo
je veikalų kolekcijoje, užvardin
toje “CONNAISSEZ VOUS?” 
— MILOSZ. Knyga rašyta Jac
ąues BUGE. Ji pradedama au
tobiografiniu O. V. L.- Milašiaus 
žodžiu “LITUANIE”.

Knyga yra 126 psl. Iš jos aiš
kėja, kad apie Milašių yra dar 
viena tezė, apginta Sorbonoje, 
būtent — amerikiečio Stanley 
M. Guise. Tezės pavadinimas — 
“LA SENSIBILITS ĖSOTĖRI- 
QUE DE MILOSZ”. Be to, kny
goje nurodyta, kad 1965 m. 
Editions Universitaires yra iš
leidę Paryžiuje — Anne Rich- 
ter veikalą — “MILOSZ”, Col- 
lection dės Classiąues du XX 
siecle, o 1964 Roger Brucher 
Briuselyje yra išleidęs žurnalo 
“LE THYRSE” 1964 m. kovo - 
balandžio numerį, užvardintą — 
“MILOSZ ET NOUS”.

Veikalas CONNAISSEZ — 
VOUS? MILOSZ, gaunamas Ed. 
Andrė Silvaire 20, rue Domat, 
Paris (5e). Jo kaina — 8.95 
pranc. frankai.

• Pulk. Jean Chabanier rašo 
apie Baltijos valstybes. Labai 
gražiai leidžiamame Prancūzų 
kariuomenės žurnale “LE RU- 
BAN ROUGE”, š. m. birželio 
numeryje (No. 25) yra atspaus
dintas pulk. Jean Chabanier 
straipsnis “CONNAISSANCE 
DĖS PAYS BALTIQUES, DĖS 
ORIGINES A l’INDEPENDAN- 
CE”. Redakcijos nurodyta, kad 
straipsnis bus tęsiamas ir se
kančiuose dviejuose žurnalo nu
meriuose. Straipsnis yra iliust
ruotas ir gerai dokumentuotas. 
Tai šaunus priminimas Prancū
zijos kariams Baltijos valsty
bių bylos.

• Viktoro Petravičiaus raiži
nius įsigijo Meno institutas Pas
taruoju metu šis ryškusis mū
sų grafikas intensyviai kuria 
naujus spalvotus medžio raiži
nius, kurių paroda kitų metų 
sausio - vasario mėn. planuoja
ma surengti Clevelande, Galle
ry International patalpose, kur 
šiuo metu vyksta Jono Rimšos 
viešnagė. Neseniai Chicagos Me
no institutas savo žymiųjų pa
šauto grafikų kolekciją papildė 
ir mūsiškio Viktoro Petravičiaus 
darbais, įsigydamas 1949 me
tais Vokietijoje išleistą jo mo
nografinio pobūdžio lino raiži
nių seriją — viso 37 atspaudus.

• Aldonos Stempužienės įdai 
navimų plokštelė jau išėjo. 
Plokštelės pirmoje pusėje tel
pa Dariaus Lapinsko dvylikos 
dainų ciklas MERGAITES DA
LIA. Ciklo dainos, besikeisda- 
mos tarp lėtų ir greitų tempų, 
pasakoja apie kaimo mergaitės 
dalią nuo jos laimingų mergau
tinių dienų iki jautraus atsi
sveikinimo su motina.

Komp. D. Lapinskas, veng
damas per didelio ansamblinio 
orkestravimo, leidžia čia do
minuoti solo instrumentams, 
kurių specifines spalvas gali
ma atsekti originalioje mūsų 
muzikoje. Iš tikrųjų, orkest
ras čia improvizuoja žmogų 
supančios gamtos garsus, o 
mergaitė tarytum pati sau 
dainuoja savo likimą, nesiek
dama nustelbti tų garsų. Prof. 
Jakubėnas pastebi, kad MER
GAITES DALIA yra savo rū
šies šedevras, kupinas gražios 
tonalinės melodikos, savotiškai 
lietuviškas, lietuviškas visai 
ju būdu.

Antroje plokštelės pusėje 
įdainuotos taip pat su 
kestru lietuvių kompozitorių 
originalios ir stilizuotos liaudies 
dainos; Gruodžio “Alyvos”, Ba
naičio “Gieda gaideliai”, Jaku- 
bėno “Plaukia antelė” ir “Pie
menų raliavimas”, Šimkaus 
“Lopšinė”, Račiūno “Už stalo 
sėdau, pagoniškas kalėdinis la- 
lavimas” — “Eglelė žalioji”, 
sutartinė “Unčių tupi trys pul
keliai”, žvejų daina “Išbėg iš
bėgo iš Rusnės kaimo”, net liau
dies žaidimo daina — ‘Tevaro 
tiltas”.

nau

yra 
or-

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Lietuvos kompozitorių suvažiavi
mas spalio gale buvo suorganizuo
tas originaliai ir įdomiai. Vieši su
važiavimo “posėdžiai” vyko trijuo
se miestuose — Vilniuj, Kaune ir 

I Panevėžy. Kompozitoriai ten nesa
kė prakalbų, o “padarė praneši
mus” savo naujų kūrinių koncer
tais.

Nėra žinių, ar jie gsus iš Mask 
vos leidimą ir lėšų išleisti bent žy
mesniesiems kūriniams plokštelėse. 
O tai būtų vjenintelis būdas tuos 
kūrinius pažinti negalėjusiems būti 
suvažiavimo koncertuose ir netu- 
reiiantiems progos girdėti juos ka
da nors atliekamus Vilniuj ar 
Maskvoj.

Iš apžvalgos — A. Kalinausko, 
Literatūra ir Meno spalio 30 d. lai
doj — ypač įsidėmėtini šie pare š- 
kimai:

“Socialistiniam realizmui nėra 
svetimi net ir radikaliausi užsienio 
kompozitorių pasiekimai muzikos 
kūrybos technikos srityje”.

“E. Balsiui padėjo dodekafonijos 
(dvylikatoninės) elementai. J. Ju
zeliūnui — savo konstrukcijos ne- 
tercijinės harmonijos funkcijos. V. 
Jurgučiui — deklamacinis teatrali
nis principas, remiamas spalvinga 
mušamųjų ritmika”.

“Jaunieji kompozitoriai nepasie
kė puikių rezultatų vien dėl to, kad 
ne visur sugebėjo priemonių arse
nale pasirinkti būtent sau tinkamą 
ginklą, ne visada pajėgė išlaikyti 
tvirtą, savitą kūrybinį ‘aš’.”

“Daugelis kratosi naujesnės har
monijos ar ritmikos, kurios jiems 
nėra lengvai įkandamos. Dėl to ne
maža dalimi kalta ir mokykla, ku
rioje, ruošiant jaunus kadrus, per 
daug laikomasi konservatyvizmo, 
nesupažindinama su naujais pasie
kimais muzikinės išraiškos techni
kos srityje. Baigę .mokslus, jauni 
specialistai neretai netenka meni
nės lygsvaros — vieni “pajutę lais
vę”, metasi į kraštutinumus, kiti 
— kratosi visko, kas netelpa į jų 
suformuotus etalonus”.

“Buvo pastebėta, kad tos dainos, 
kurios turi betarpišką ryšį su liau
dies muzikiniu folkloru, su seno
mis lietuviško chorinio dainavimo 
tradicijomis, vis dėl to skamba 
įtaigiau, organiškiau”.

Konstatuotas trūkumas muzikos 
vaikams, ypač tokios, kad vaikai 
“iš mažens įprastų ir prie nūdienės 
muzikos skambesio, šalia klasikos”. 
Permaža .masinių dainų, šokių an
sambliams, kompozicijų kaimų ka
peloms ir dūdų orkestrams. Paga
liau — “Viena opera ir nė vieno 
baleto per penkerius metus 
rai permaža”.

*
Juliaus Juzeliūno simfonija “Žmo 

gaus lyra”, atlikta kompozitorių 
suvažiavimo koncertų rėmuose, at
siliepimuose vertinama kaip vienas 
iš įdomiausių naujųjų Lietuvos kom 
pozitorių kūrinių. Tai simfonija, ku
rioj vyrauja ne orkestras, o cho
ras ir solistas. Keliamas klausimas, 
ar tas kūrinys vadintinas simfonija, 
ar kantata arba oratorija. Bet čia 
pat sutinkama su simfonijos pava
dinimu, nes, nors muzika čia parem 
ta žodiniu tekstu, ji nesekanti pas
kui tekstą, kaip kantatose. Tekstas

• Mirė rašytojas Aleksander 
King. New Yorke mirė Alexan- 
der King, sulaukęs 66 m. Mirė 
lapkričio 18 d. po širdies smū
gio, tik baigus televizijos pro
gramą, kurioj jis pristatė savo 
naujausią knygą, išėjusią prieš 
pora dienų, “Rich Man, Poor 
Man, Freud and Fruit”. King 
pagarsėjo Amerikoj 1958 m., 
kai išspausdino knygą “Mine 
Enemy Grows Older”. Šioje 
knygoje jis atvirai rašo apie 
savo draugus, pažįstamus ir 
vaikystę Vienoje, kurioj jis bu
vo gimęs 1899 m. Į Ameriką su 
savo tėvais atvyko prieš pat 
Pirmąjį pasaulinį karą. Velionis 
taip pat buvo ir dailininkas.

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė 

Chicago, III. 60629

Lietuviškas koncertas suomiams 
lapkričio pradžioj buvo perduotas iš 
Tallino (Estijos), Suomijai skirtoj 
televizijos programoj. Buvo perduo
tas iš atskirų dalykų sumontuotas 
garsinis filmą s-koncertas, kurietme 
dalyvauja Kipras Petrauskas, An
tanas Kučingis, V. Daunoras, L. 
Digrys (vargonai), S. Sondeck'o ka 
merinis orkestras, styginis kvarte
tas, vaikų choras (Ąžuol'ukas). V 
Bartusevič'aus ansamblis ir kiti. Fil 
mas sumontuotas taip, kad gali
ma parodyti kiekviena programos 
dalis atskirai. Revoliucijos metinių 
(lapkr. 6-7) proga koncertą rodė ir 
Vilniaus televizija.

Konrado Kavecko, dirigento ir 
kompozitoriaus (prieš apie 30 metų 
vadovavusio Vytauto Didėiojo uni
versiteto ir Kauno Bazilikos cho
rams) 60 metų amžiaus sukakties 
proga visi Vilniaus laikraščiai para
še pagerbiamuosius straipsnius, o 
Paleckis — dar vieną garbės raštą.
K. Kaveckas profesoriauja Vilniaus 
konservatorijoj, diriguoja dainų

*

STEIN TEXTILE CO.
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eurrent dividend 
4U% DIVIDENDŲ MOKAMA 
Už 1 metų investavimo bonus

on lnvestment bonus 
PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 

________.____ mokama 4%% dividendų kas pusmetį ir 
dar išmokame po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 82. TULINOIS

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir Šeštad. S v. r. — 4:60 p.p. 
Trečlad. uždaryta: Ketvirtad. # v. r. — 8 v. ▼.

—

Kai Valgo Bruno Duona 

Visad žydi Kaip Aguona <

Sav. BRUNO MACIANSKIS

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETŪS
$1.65 & $2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Užsisakykit vietas iš anksto Padėkos Dienai (Thanksgiving Day).

Rezervacijoms skambinkite — 436 • 4622.
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.
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GARDŽIAUSIA DUONA—BULKUTĖS—SAUSAINIAI—TORTAI

BRUNO KEPYKLOJE

LIETUVIŠKĄ DUONĄ

3339 So.Lituanica Avė 
Tel- CL 4-6376

SUSTOKIT, APŽIURĖKIT 
MŪSŲ METINI IŠPARDAVIMĄ

Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi 
rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems I Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W, Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

LIETUVOJE MIRĖ BUGAILIŠKIS
Feliksas Bugailiškis, teisininkas 

(ilgą laiką buvęs Šiaulių apygardos 
teismo pirmininkas) ir kraštotyri
ninkas, Aušros muziejaus Šiauliuo
se steigėjas, mirė Vilniuje spalio 
27 d., baigdamas 82 metus.

Viešai tai buvo pranešta tik po 
laidotuvių, Tiesos skelbimų skyriu- 
raščiai buvo užimti mirusio uolaus 
je. Bugailiškio laidotuvių metu laik 
bolševikinio režimo rėmėjo, rašyto
jo Jono Šimkaus pagerbimais ir lai
dotuvėmis.

F. Bugailišk’s po karo buvo 
įtrauktas į pagalbinį kraštotyros ir 
bibliografijos darbą, kurio neaplei
do ir po 1956 metų, kai jam buvo 
išrūpinta vadinama respublikinės 
reikšmės pensija. Kraštotyrininkai 
buvo jį išrinkę savo draugijos gar
bės nariu. Bibliografijos darbuose 
F. Bugailiškis dalyvavo prie Kny
gų Rūmų, kurių direktorius yra bu
vęs šiauliškis A. Ulpis.

Apie F. Bugailiškio mirtį ir laido
tuves plačiau Lietuvoje nebuvo su
skubta sužinoti, tad laidotuvėse da
lyvavo tik Šiaulių Aušros muzie
jaus, kraštotyrininkų ir bibliografų 
atstovai (atsisveikinimo kalbas pa- 

šventėse, tituluojamas liaudies ar
tistu (respublikinio masto). Jo gim- 
tadienins — lapkričio 3 d. (Liet. 
Encikl. nurodytas spalio 21, pagal 
seną kalendorių. 

sakė A. Ulpis, J. Glemža, J. Lauri
naitis, J. Naudžius).

F. Bugailiškis mirė beveik pačiose 
kraštotyrininkų draugijos suvažiavi 
mo išvakarėse. Ryšium su tuo, prieš 
pat skelb'miškai įrėmintą praneši
mą apie jo laidotuves, įdėtas kraš
totyrininkų vicepirmininko A. Stra
vinsko straipsnis,,, kuriame dėsto- ------- ------- -------------------- -------- ,
ma dabartinė Lietuvos kraštotyri- dingą Lietuvos 
ninku tyrinėjimų linkmė. ' veiklos dalis. (E)

I
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TĖVAS IR SŪN
M4R0UETTE FUNERAL

ffikS MODERNIOS KOPI

333 VVest 7lst St, Telef. GRovehill b-2345-6 
S rOth Avė., Cicero. TOvvnhall 3-2108-09

UKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
Mr. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planu 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapiniu

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-985?

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking FacHities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 28rd PLAGE Tol. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
1848 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S MICHIGAN AVĖ. Tel. OOnunodore 4-2228

JURGIS F, RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1188 — 1189

'"V
VASAITIS — BUTKUS

1446 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-lOC'S

Sektinu pavyzdžiu kraštotyrinin
kams rodomi daugiausia tų draugi
jos padalinių darbai, kur dąugįąu 
pasidarbuota renkant dokuatsaius 
ir suvenyrus apie Lietuvos nepri
klausomybės .meto komunistų«po
grindininkus ir karo metu Liettvoj 
pasireiškusius bolševikų partizanus 
arba vėliau nuo antibolševikinių par 
tizanų nukentėjusius bolševikinės 
valdžios kolaborantus. Karo metu 
Lietuvoj žuvusių rusų karių kapinių 
priežiūra irgi rodoma, kaip pavy^- 

kraštotyrininkų



kaderninės

rosvaistes
Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga

Redaguoja Šarūnas Gavelis, 897 East Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. lapkričio 20 d.

Jaunimo metai
Jonas Kelečius Prieš išplaukiant...

Laisva, ugninga, nežabota 
Kliūčių, jaunyste, nežinai! 
Į ateities žavingus plotus 
Pirmyn veržiesi amžinai.

Jonas Aistis

LIETUVA IR IŠEIVIJA 25 METU PERSPEKTYVOJ 
- IR KAS TOLIAU!

Lietuvių studentų sąjungos visuotinio suvažiavimo 
dienotvarkė, 1965 m. lapkričio 25—28 d. Sheraton - 

Cleveland Hotel, Cleveland, Ohio

l
I
%

Jaunimas laiko tėkmėje peri
ma vyresniųjų darbus. Išeivijos, 
lietuvių tautos ir Lietuvos atei
čiai reikia jaunimo, kuris savo 
idealizmu ir entuziazmu bran
dintų ir vykdytų tautinius mū
sų idealus.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba, siekdama su
daryti sąlygas dabartinei lietu
vių jaunimo padėčiai laisvojo 
pasaulio kraštuose ir pavergto
je Lietuvoje apžvelgti, jaunimui 
į lietuvišką gyvenimą įtraukti 
ir jo pasiektiems laimėjimams 
mokslo, meno, literatūros, poli
tikos, religijos ir kitose srityse 
išryškinti, jaunimo dvasia, nau
jiems darbams, polėkiams ir pa
siryžimams uždegti, jaunimo 
tarpusavio bendravimo ir bend
radarbiavimo nuotaikoms kelti, 

skelbia

2. Kreipiasi į laisvojo pasau
lio lietuvių bendruomenes, or
ganizacijas, parapijas, spaudą, 
radijo valandėles ir visus lietu
vius, prašydama jaunimui dė
mesio, jo siekimų supratimo ir 
visokeriopos paramos.

3. Skatina visus domėtis jau
nimo klausimais ir prašo padėti 
vykdyti Lietuvių jaunimo metų 
programą.

4. Prašo visuose raštuose, lei
diniuose, spaudoje ir kitur 1966 
metus žymėti Lietuvių jaunimo 
metais.

Pasaulio lietuvių jaunimo me
tai buvo pradėti Kanados Lie- 
uvių jaunimo kongresu 1965 

spalio 9 Toronte, Kanadoje.

AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ 
DRAUGOVE AUGA

1966 METUS PASAULIO 
LIETUVIU JAUNIMO 

METAIS.

Šiam tikslui Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Valdyba:

1. Kviečia laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimą j šio jaunimo 
Kongresą Chicagoje, JAV, 1966 
birželio 30—liepos 3.

Metų šūkis:

Mūsų jėgos, mūsų žinios 
Laisvai Lietuvai Tėvynei!

Pasaulio Lietuvių Bend- 
menės Valdyba 
Juozas J, Bachunas, 
pirmininkas
Stasys Barzdukas 
Dr. Algirdas Nasvytis 
Alfonsas Mikulskis 
Vytautas Kamantas 
Milda Lenkauskienė 
Julius Staniškis 
Dr. Jonas Puzinas, 
PLB Kultūros Tarybos 
pirm.

Clevelande, JAV, 1965 spalio 4.

1966 PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO METŲ PROGRAMA

tuvių partizanų kovos už Lie
tuvos laisvę. Tos laisvės kovos 
tęsimo pareiga jaunimui. Visi 
lietuviai renkasi į Chicagą, JAV, 
į Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą parodyti pasauliui savo 
vienybę ir norą siekti Lietuvai 
laisvės. Kongresas prasideda 
birželio 30.

nepri- 
minėji- 
rengia

Liepa — Jaunimo kongresas 
baigiasi III-ja JAV ir Kanados 
Lietuvių dainų švente liepos 3. 
Po kongreso vienos savaitės 
studijų stovykla kitų kraštų 
jaunimui. Vėliau viešėjimas lie
tuvių šeimose JAV ir Kanado
je iš kitur atvykusiems.

Rugpiūtis — Jaunimo organi
zacijų stovyklų reikšmė. Jaunų 
šeimų bendras atostogavimas.

Rugsėjis — Lituanistinių mo
kyklų svarba. Lituanistinių stu
dijų reikšmė. Lietuvių Bendruo
menės ir lietuvių organizacijų 
reikalingumas.

Spalis — Mokslo, ypatingai

1
Tai buvo praėjusį rudenį, 

prieš metus. Kambaryje tuo
met buvome aštuonios mergai
tės, kandidatės į skautes aka- 
demikes. Bijojom prakalbėti, 
nes aplinkui buvo mirtina tyla. 
Aš pati girdėjau savo širdies 
plakimo dūžius. Tylą suardė 
nervingas vienos draugės klau
simas :

— Kada įsikūrė ASD (Aka
demikių skaučių draugovė) ? — 
paklausė ji. Niekas neatsakė, 
tik girdėjosi skubus knygų la
pų vartymas.

— Va, aš radau! 1924 m. spa
lio 16 d. Atsimink, kad šiais 
metais minime 40 metų jubilie
jų nuo mūsų draugovės įsikūri
mo.

Rodėsi, ką buvau išmokusi, 
viską pamiršau. O būtų gėda 
prieš visus, jei egzaminų neiš
laikyčiau. Nuo jaudinimosi ir 
nerimo delnai rasojo, pirštai 
drebėjo, o nagai tai jau net iki 
kaulo buvo nukramtyti. Netru
kus pasigirsta žingsniai, o du
ryse — tikroji narė Birutė, vie
na iš egzaminatorių.

— Numeris trečias, prašau!
— Tai aš! — sakau atsisu

kusi draugėms ir lyg ne savo
mis kojomis išėjau paskui tik
rąją narę egzaminams. Nueida
ma girdėjau draugių - kandida
čių linkėjimus laimės ir sėkmės 
egzaminuose.

Drebančia širdimi įžengiu į 
kambarį, o čia matau aplinkui 
susėdusių gal dvidešimt tikrųjų 
narių, kurios pasirengusios sun
kiais klausimais mane pilte už
pilti. Meldžiaus ir bijojau, kad

Jaunimo metais norima iš
ryškinti eilę momentų. Kiekvie
ną mėnesį skirtinas dėmesys 
vienam jaunimo klausimui. Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so komitetas pasiūlė ir LPB 
valdyba patvirtino sekančią 
programą kiekvienam mėnesiui:

Sausis — Keliama jaunimo 
metų prasmė, tikslai, svarba. 
Ruošiamasi Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui. Keliamos 
įvairios jaunimo problemos. Jau 
nimas traukiamas į aktyvesnį 
lietuvišką gyvenimą.

Vasaris — Lietuvos 
klausomybės atgavimo 
mus Vasario 16 proga
jaunoji karta, skatinama ir tal
kinama vyresniųjų. Minėjimus 
praveda visuose kraštuose jau
nimas. Pagrindiniais kalbėtojais 
kviečiami jaunosios kartos žmo
nės.

Kovas — Jaunimas ir vyres
nieji aktyviai įsijungia į Jauni
mo kongreso lėšų telkimo vajų. 
Kovo 6 diena — vajaus diena 
visame pasaulyje sutelkti 
kongresui (parodoms, 
džiams, stipendijoms kitų 
tų jaunimui atvažiuoti, 
niams ir t. t.).

Balandis — Lietuviškos 
dos svarba jaunimui. Skatina
ma laikraščių ir žurnalų prenu
merata, knygų skaitymas ir pa
rama spaudai. Jaunimas trau
kiamas į skaitytojų ir bendra
darbių eiles. Keliama jaunimo 
spauda.

Gegužis — Susipratusios lie
tuviškos jaunos šeimos svarba, 
lietuviškų šeimų kūrimas, gerai 
pasiruošusios jaunos lietuvės 
motinos reikšmė tautiškumui 
lietuviškoje šeimoje.

Birželis — Prisimenamos lic-1 irgi mąstytoja*.

lėšas 
posė- 
kraš- 
leidi-

aukštojo, reikšmė jaunimui. Jo 
siekimas.

Lapkritis — Jaunimo organi
zacijų reikšmė. Jaunimas skati
namas į jas stoti.

Gruodis — Tarpusavio ryšių 
palaikymas tarp pasaulio lietu
vių Kalėdų proga.

PLB Valdyba

tik jos neišgirstų, kaip mano 
širdis muša... O taip dabar no
rėčiau būti jų vietoj...

*
Metai prabėgo, ir vėl ruduo, 

ir vėl kiti nauji egzaminai. O 
mūsų akademikių draugovė vis 
auga ir stiprėja. Šį rudenį bu
vau rami, nebesinervinau, nes 
jau su kitomis ASD sesėmis ez- 
zaminuosime kitas studentes, 
jau atlikusias kandidačių sta
žą. T. n. Dahos Putrienės jau
kiame bute lapkričio 5 d. susi
rinkome būrelis tikrųjų narių 
ir prieš egzaminus visos links
mai šnekučiavomės.

— O, aš ši4s kandidates stip
riai klausinėsiu, — sako Regi
na.

— Aš tai reikalausiu iš visų, 
kad jos žinotų ištisai visą Br. 
Kviklio “Akademinę skautiją”, 
datas, vardus ir vietas, — ta
rė Irena.
- ■— Argi nė trupučio jų nepa
sigailėsite? Juk vargšės beveik 
alpsta virtuvėje iš baimės, — 
sakau.

— Kaipgi, juk negalima leng
vai praleisti ir priimti tikrosio
mis narėmis, jei nesugebės at
sakyti į klausimus. Aš mėgin
siu dar būti pikta ir griežta, — 
juokėsi Janina, — o klausimus 
pilsiu kaip iš kibiro.

— Aš manau, kad jos bus 
užtektinai išsigandusios ir be 
tavęs. Tikiu, kad jos nei savo 
vardo nežinos, kai paklausi, — 
pritarė Nijolė.

Pasikalbėjimas ir juokavimas 
pasibaigė, kai buvo atvesta pir
moji mūsų “auka”, viena iš
blyškusi kandidatė į tikrąsias 
nares. Iš karto smigo į ją ke
liasdešimt mūsų akių, visos jau 
buvome pasirengusios klausinė
jimui. Mano širdis suminkštėjo, 
nes atsiminiau, jog pernai aš 
pati sėdėjau jos vietoje ir pra
kaitavau. Sėdėjau vienų viena 
prieš didžiulį būrį tkirųjų na
rių. Bet tokia jau pas mus tvar
ka — šiuos egzaminus turi pra-

Nuotrauka K. Katelės

KETVIRTADIENIS, lapkr. 25 d.
10 v. r.—7 v. v. Registracija, 

Mezzanine Lobby.
3 v. v. Suvažiavimo atidary

mas, Mezzanine Lobby. Suv. 
reng. kom. pirmininko pasvei
kinimas (V. Januškis). LSS CV- 
bos pirmininko žodis (K. P. Žy- 
gas). Paskaita: “Išeivija 25 me
tų perspektyvoje — ir kas to
liau?” (Dr. Vytautas Vygan
tas).

8 v. v. Atskirų ideologinių or
ganizacijų susipažinimo vakarai. 
PENKTADIENIS, lapkr. 26 d.

10 v. r.—6 v. v. Registracija, 
Mezzanine Lobby.

10 v. r. Skyrių 1964—1965 
pranešimai, Gold Room. šalpos 
fondo pranešimas, Kontr. kom. 
pran. Mandatų komisijos rin
kimai. Prezidiumo rinkimai. Re
zoliucijų komisijos rinkimai.

2. v. v. Paskaita: Dr. Henri
kas Nagys “Kodėl ir kaip ne
tylėti”, Gold Room.

3 v. v. Diskusinių būrelių pra
džia.

8. v. v. Discotheųue šokiai, 
“Vėjūnės”, Wsitehall Room.

ŠEŠTADIENIS, lapkr. 27 d.
9 v. r. —12 v. r. Registracija, 

Mezzanine Lobby.
10 v. r. Diskusinių būrelių 

pranešimai, Gold Room.
11 v. r. V. Kleiza — Išeivijos

org. apžvalga. A. Lukas — LI
TUANUS ir LE pranešimas. A. 
Zaparackas __ Jaunimo kongr.
pranešimas.

2 v. v. Simpoziumas: “Lietu
va 25 metų persp...” G. Procu- 
ta: “Lietuvos jaunimas tarp lai
svėjimo prošvaisčių ir kontrolės 
uolų”. Dr. Rimvydas Šilbajoris: 
“Įspūdžiai apie dabartinę stu
dentiją Lietuvoje”. Dr. Henri-

kas Nagys: “Kūrybos apžvalga 
Lietuvoje ir išeivijoje”. Dr. Kos 
tas Ostrauskas: “Kūrybos sąly
gos Lietuvoje”. Gold Rm.

4:30 v. v. Rezoliucijos, CV 
pirm, žodis, suvažiavimo užda
rymas.

7:30 v. v. Literatūros vaka
ras: dr. Kostas Ostrauskas skai 
tys ištraukas iš savo naujos kū
rybos, dr. Henrikas Nagys skai
tys eilėraščius iš naujo savo 
rinkinio “Broliai balti aitvarai”, 
dr. Rimvydas Šilbajoris skaitys 
Lietuvos jauniausių poetų kū
rybą. Literatūros vakarą pra
ves Aldona Augustinavičienė. 
Šokiai. Gold Rm. ' 
SEKMADIENIS, lapkr. 28 d.

10 v. r. Šv. Mišios St. John 
Cathedral.

15-to Lietuvių studentų sąjungos suvažiavimo 
diskusinių būrelių sąrašas

Pereitais metais išeivija 
įprasmino ir pateisino sa-

1.
save
vo egzistenciją šiais konkrečiais 
darbais... (Ideolg. org. CV-bos 
pristato atstovus.) Ateitininkų 
atst. — Augustinas Idzelis, A. 
S.S. — B. Andriukaitis, Santa
ros - Šviesos — Kęstutis P. 2y-

Daumanto stovykloje 1965 m. Giedrė Rinkūnaitė ir Otilija Vosyliūtė.

VISŲ STUDENTŲ DĖMESIUI!
Toronto suvažiavime buvo 

daug kalbėta ir diskutuota lie
tuvybės išlaikymo tremtyje 
klaisimais. Literatūra ir menas 
yra tėvynėje varžomi, tad yra 
mūsų pareiga visa tai išlaikyti 
ir laisvai ugdyti čia.

Mes galime čia savo vertę 
geriausiai parodyti pačiu reikš
mingiausiu būdu — KŪRYBA.

O studentija gali vaisingiau
siai šį svarbų uždavinį atlikti, 
leisdama savo laikraštėlį, kuris 
turėtų būti literatūrinio, infor
macinio bei diskusinio pobūdžio, 
remiamas visų lietuvių studen
tų Amerikoje ir Kanadoje. To
kiu būdu galėtume jame pla
čiau panagrinėti visus klausi
mus, liečiančius studentijos ro
lę lietuvių visuomenėje, o taip
gi galėtume palaikyti glaudes-

nius ryšius tarpusavyje.
Kadangi atskirose vietovėse 

nėra įmanoma šitokio laikraščio 
išleisti, kaip rodo patirtis su 
“Studentų Gairėmis”, siūlome 
tad stud. leidinio idėją paversti 
kolektyviniu užsimojimu. Turi 
būti rastas leidinio centras, ap
siimąs redaguoti ir leisti šį laik
raštėlį. Medžiagą sutelktų ko
lonijose įsteigti korespondentų 
centrai, kurie rūpintųsi surink
ti tos kolonijos jaunimo kūrybą, 
veiklos informacijas bei įvairius 
pasisakymus, visa tai pasiun- 
čiant į leidimo centrą.

Kviečiame kolegas ir koleges 
šį klausimą atidžiai apsvarsty
ti ir apmąstyti ir taipgi pasi
ruošti diskusijoms šia proble
ma L. S. S. suvažiavime.

Lapšys ir Lingertas

i

eiti visos 
priklausyti 
draugovei.

studentės, norinčios 
akademikių skaučių

*

Egzaminai baigėsi nuoširdžio
je ir skautiškoje dvasioje. ASD 
kandidatės buvo gerai jų glo
bėjos Ramunės Kviklytės pri
ruoštos ir egzaminus sėkmingai 
išlaikė. Savo temas apgynė ir 
į draugovę tikrosiomis narėmis 
buvo priimtos:

1. Cepaitytė, Laima, Illino- 
jaus un'versitetas,

2. Do—ar kaitė, Rūta, St. Fran 
eis Xav:cr kolegija,

3. Gasnerytė, Giedrė, Chica
gos un versitetas,

4. Gedgaudaitė, Irena, Bogan, 
Jr„ kolegija,

5. Janickaitė, Margarita, Loy- 
olcs universitetas,

6. Koncytė, Dalia, Illinojaus 
universitetas,

7. Koncytė, Dana, Illinojaus 1

Illi-

Ber- 
mo-

universitetas,
8. Kremerytė, Gražina, 

nojaus universitetas,
9. Lungaitė, Erika, šv. 

nardo gailestingų seserų 
kykla,

10. Paliliūnaitė, Živilė, Illino- 
jaus universitetas,

11. Pikelytė, Milda, Illinojaus 
universitetas,

12. švaraitė, Marytė, ILlino- 
jaus universitetas.

Po egzaminų, kai baimė pra
ėjo ir kandidatės sužinojo iš 
pirmininkės Danguolės Marku
tės, kad visos egzaminus išlai
kė, naujos sesės išdidžiai juo
kėsi, sakydamos, jog egzami
nai galėjo būti dar sunkesni. 
Bet jų veidai džiaugsmu švitė
jo, ir visos laukė artėjančios 
dienos, kuomet galės iškilmin
gai pasipuošti mūsų skaučių 
akademikių spalvomis.

Ad Meliorem!
Birutė šlajutė

gas, L.S.S. — Algis Zaparackas, 
neolituanai atstovo pavardės 
dar nepranešė.

2. Baltiečių politinių demonst
racijų efektyvumas mūsų ir 
amerikiečių tarpe. Praves: stud. 
A. Vainius, R. Domarkaitė, R. 
Macnoriūtė.

3. “Taikos kuopa” lietuviams 
Amerikoje. Praves: stud. A. 
Saulaitis, S. J.

4. Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso pasisekimas remsis 
šiom padarytom ar nepadary
tam prielaidom apie dabartinio 
jaunimo psichologiją... Pravedė- 
jo-os dar nėra.

6. "Pax Romana” Egzilų ko
misijos veiklos įvertinimas. Pra- 

Umbrazaitė, talkinin- 
Svotelytė ir S. Sužie-

JAV-bių pilietis gali

ves: N. 
kaus V. 
dėlis.

7. Ar
atstovauti Lietuvos studentus 
ir iškelti jų reikalus tarptauti
niuose studentų suvažiavimuo
se? Praves: stud. R. Gulbinas, 
talkininkaus G. Dambrava.

8. Lietuviško jaunimo auklė
jimo procedūros įvertinimas. 
Dalyvaus studentės Salvinija 
Gedvilaitė ir Silvija Pikelytė.

9. Amerikos politikos vaizde 
mes priklausom dešiniajam 
sparnui ir užtat turėtume en 
masse įsirašyti į atitinkamas 
stud. org., kaip pavyzdžiui: 
SDS, YAF, ir Birchers. Praves: 
stud. A. Lapšys.

10. VLIK-o ir ALT-o trūku
mų ir potencialo įvertinimas. 
Diskusinis būrelis, skirtas filis
teriams. Prelegentai atsiras.

Per dvi savaites po suvažia
vimo kiekvienas diskusinio bū
relio pravedėjas-a nusiųs Myko
lui Drungai, 6821 Maplewood 
Avė., Chicago, III. 60629, rašinį 
apie suvažiavime diskutuotą 
būrelyje temą. Rašiniai turi bū
ti tokio lygio, kad juos būtų 
verta parodyti Sąjungos 1965— 
1966 metraštinėje knygoje.

Moters vaidas su 
Churchilliu

Vienas ilgiausiai užsitęsusių 
Wiston Churchillio vaidų buvo 
su amerikiečių kilimo Lady As- 
tor, pirma moterimi, patekusiai 
anglų parlamentą — Žemuosius 
rūmus. W. Churchillis nedarė 
jokių pastangų paslėpti josios 
nemėgimo. Jųjų garsiausias žo
džių pasikeitimas, kuris liks 
įtrauktas į istoriją, buvo toks. 
Lady Astor kreipėsi į garsųjį 
politiką: “Jei aš būčiau Jūsų 
žmona, aš įdėčiau nuodų į Jū
sų kavą”. Į tai Churchillis at
sakė: “Užtikrinu Jus, jei aš bū
čiau Jūsų vyras, aš būtinai tą 
kavą išgerčiau”.

Joks žmogus nėra pakankamai 
geras kitiems valdyti be jų suti
kimo.

— Abr. Lincoln

Dvi būtybės yra maloniai pa
prastos: vaikas, kuris nepažįsta 
blogo, ir šventasis, kuris jį jau 
užmiršo nugalėjęs.

— Garrigou Lagrange
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