
ii B E 

A N T R O J I D A L I S 1 9 6 6 M E T A I , B A L A N D Ž I O M Ė N E S I O 3 0 D. A P R I L 3 0 , 1 9 6 6 P A R T T W O N R. 1 0 1 ( 1 7 ; 

NAUJA, BET RIZIKINGA 
Apie Jurgio Gliaudos "Delfino ženkle" romaną 

DR. -J. GRINIUS 

Jurgis Gliaudą, DELFINO ŽENK;na tokiu vieninteliu būdu, kad 
LE. Premijuotas romanas. Išleido i j 0 kūrinys sudarytų nepakarto-
Lietuviškos knygos klubas 1966 m. j a m Q individualumo įspūdį. Gal 
Spausdino "Draugo" spaustuve. k ū r v h o i atskleisdamas te-
4545 W. 63rd St.. Chicago. 111. A p - , s a v o k u l > D ° 3 . atsKieisaamas te 
lanką piešė Paulius Jurkus. Leidi- mų ir problemų įvairumą, ra-
nys 234 psl., 7^x5V 2 inč. forma- šytojas per daug pasiduoda žur-
to. kaina $2 50, gaunamas "Drau- naiizmo pagundai, kad būtų 
g e • įdomus š:os dienos lietuvių skai

tytojui, kurio smalsumą Vaka-
Ateityje lietuvių literatūros ruose dilgina snobai ir komer-

istorikas turės konstatuoti, kad santai, nors atsiliepimas į savo 
Lietuvos sovietinio pavergimo amžiaus didžiąsias problemas 
ir jos vaikų po pasaulį išblašky- liudija rašytojo veiklią dvasią ? 
mo metais romano žanras lie- i Į šituos klausimus reiktų atsa-
tuviuose padarė didelę pažangą i kyti, vert inant visą J. Gliaudos 
kiekybės ir kokybės atžvilgiu, kūrybą. Šito viso čia, šį kartą, 
J is taip pat turės sutikti, kad neįmanoma atlikti, sutelkiant 
kokybės (temų, problemų įvai-; dėmesį į vieną naujausią jo kū-
rumo, vaizdavimo būdo, sti-irinį, "Draugo" romanų konkur-
liaus) atžvilgiu ta pažanga la- sine premija atžymėtą "Delfi-
biausiai matyti toje literatūro- no ženkle" romaną, nors vieną 
je, kurią lietuviai rašytojai ku- antrą minėtų klausimų teks pa-
r ia t remty ir išeivijoj. liesti. Pirmiausia tad — ką vaiz

duoja ir kokią problemą iškelia 
J. Gliaudą savo romane? Romanų konkursai ir 

J. Gliaudą 
Kodėl delfino ženkle? Pagaliau objektyvus istorikas 

negalės apeiti tylomis kitų dvie- Rašytojas romano centre pa
jų faktų, būtent, kad prie lie- stato Amerikos didmiesčio jau-
tuviško romano pažangos labai ną šeimą. Jos galva, vyras, var-
akivaizdžiai prisidėjo "Draugo" du Kazimieras, pasivadinęs Car-
romanų konkursai, palaikomi' Uu, kad greičiau paskęstų ano-
dosnių mecenatų, ir kad minė-; niminėj masėj, dirba technikiniu 
toj pažangoj žymų vaidmenį at- rašytoju vienoj didelėj įmonėj, 
liko Jurgis Gliaudą. Tas jo įna- turi išradingą vaizduotę, bet 
šas yra svarus tiek kiekybiniu, silpną būdą ir dar silpnesnius. 
tiek kokybiniu atžvilgiais, nes labai miglotus, pasaulėžiūrinius 
greta keturių romanų, vainikuo- ir moralinius principus. Jo jau
tų Draugo" premijomis, jis yra na. maloni žmona yra tautiniu 
parašęs ir išspausdinęs, tu r būt, atžvilgiu mišrios šeimos duktė. 
dar kita tiek romanų, kur te- Lina Prestonaitė. kuri dar ne
mos ir problemos vis skirtin- ra baigusi studijuoti teatro me-
gos. nors realizuotos (ir tai nor- ną ir todėl turi artimų ryšių 
malu) nevienodai sėkmingai, su jauna kavininės spalvos ak-
Tos įvairios temos ir proble- tore. gražuole Hedda ir šios 
mos romanuose liudija J. Gliau- kompanionu bei adoratorium, 
dos gyvą vaizduotę, judrai, pa- estetu Fitzgeraldu. Tapusi nėš-
saulio problemoms atvirą in- čia, Lina pirmagimio laukimą 
telėktą ir veržlią kūrybinę nuo- pergyvena šiek tiek teatrališ

kai, apsupdama jį estetinėmis 
aplinkybėmis ir grynai moteriš
kais intymiais jausmais, o Čar
lis iš šito laukimo susikuria ir 

Pumpurai pavasario saulėje- . . 

nes susekė, kad nėštumo pra
džioj nuo nemigos Lina buvo 
pavartojusi kevadono arba con-
tergano piliules, kenkiančias ge-
rnaiui tiek. kad" vėliau gimsta 
sužaloti (be rankų, be kojų. be 
veidų | kūdikiai arba kurių ga
lūnės būna panašios j delfino 
pelekus. 

Dėl laikraščiuose skelbtų ži
nių ir vaizdų apie šitokius inva
lidus naujagimius Čarlis savo 
būsimo sužaloto vaiko galimybę 

įsivaizduoja neišvengiama tikre
nybe. Uošviai Prestonai tai te
laiko galimybe ir pasiruošę su
sitaikyti su bloga tikrenybe, jei 
Lina pagimdytų deformuotą kū
dikį. Prieš tai maištaudamas, 
Čarlis norėtų negimusį kūdikį 
vienaip ar kitaip nužudyti. Ta
čiau nei jis. nei jc uošviai grės
mingo pikto galimybės nedrįsta 
pasakyti Linai: jie bijo sudrums 
ti mylimos nėščios moteriškės 
estetiškai sentimentalią ramy-

Nuotrauka Algimanto Kezio. S.I 

bę. Negalėdamas atskleisti žmo
nai savo intensyvėjančios vidi
nės dramos. Čarlis nuo Linos 
psichiškai ir fiziškai nutolsta 
tiek, kad net nupuola iki paleis
tuvystės su Hedda. Tai- dar la
biau sukomplikuoja psichinį bei 
moralinį vyro stovį. Rašytojo 
įtemptai vestas per visą roma
ną šis stovis teatsileidžia tik ta
da, kai Čarliu pasivadinęs Ka
zimieras ligoninėj savo akimis 

(Nukelta į 2 psl.) 

Tiems, kurie sukrėtimu neieško 

s.ai Ką. 

Suprantama, kad šitos, kiek
vienam rašytojui brangios ypa
tybės turi svyravimų, gali bū 
ti nevienodo laipsnio, taipgi ir \ Pagyvena gilią psichinę bei mo-
nevienodos vertės. Sakysim, te- r a l i n ? dramą. Jis laukia ir te
mų bei problemų įvairumas. 
svarbus eiliniam skaitytojui ir 
jo branginamas, gali būti men
kiau vertinamas literatūros spe
cialisto, nes šiam greta nauju
mo dar bus svarbu, kiek pasi
rinkta rašytojo problema yra 
plati (universali) ir gili. Spe
cialistas klaus, ar judrios dva
sios rašytojas, romanais eida
mas nuo vienos problemos prie 
antros, pakankamai į jas įsigi
lina, ar jis tas problemas per
gyvena, išreiškia ir apipavidali-

Siame numery: 
• Neturtingas darbdavys. 
• Nauja, bet rizikinga. 
• Tiestm, kurie sukrėtimu neieško. 
• Raidės, veidai, vienatvė. 
• Aleksio Loto eilėraštis. 
• Danutes Bindoktenės nrnelė. 
• Nuo Nemuno iki Assabet. 
• Hetiru ir lietuviu kaiba. 
• Atsisveikinimo koncertas. 
• A. Siniavskio knygos ištrauka. 
• V. Vokietijos kultūros gyvenime 

pasidairius. 
• Steigiamas lietuviu foto archy

vas. 
• Naujausiai, Pniit i^nii iv Chicagoje 

• Knlturiaė kronika ir tilmai. 

jo vaistu deformuoto kūdikio. 

Sesuo M. Mercedes jau se
niai gerai pažįstama meno mė
gėjams kaip patyrusi dailininkė. 
Jos meno kūrinių teko matyti 
ankstesnėje lietuvių renginio 
meno parodoje ir kitose bendri
nėse parodose. Bet individua
lią jos meno parodą dabar re-

- :--;-.--_••--: M. Mercedes meno parodos i O U O ^ v i O 

SAULE JAI "TOK AITE 

Sestm M. >1« reedes Prisikėlimas 

gimė pirmą kartą 69-toje meno 
galerijoje. Chicagoje. kur išsta
ty ta dailininkės aliejaus, lito
grafijos ir graviūros darbai. 

Ieškantys sensacingų ir praš
matnių meno kūrinių, nuėję į 
Mercedes meno parodą, nusivils, 
nes visų šių prašmatnybių čia 
neras. Dailininkės parodoj vieš
patauja kompozicinė tvarka, 
gražus pastelinių spalvų tyro 
ramumo derinys. Dailininkės te
matika yra daugiausia religinė: 
••Prisikėlimas", "Nukryžiavi
mas". "Paskutinė vakarienė". 
Charakteringiausius sesers Mer
cedes meno kūrinius, atliktus 
savitu stiliumi, vartojant tiesius 

.tuko brūkšnius su staigiu 
posūkiu, galima pavadinti pu
siau stilizuotais abstraktais, pri
menančiais, gal kiek net per 
daug kruopščiai užbaigtas, gra
žias iliustracijas. 

Sakoma, kad kiekviename 
meno kūrinyje atsispindi meni
ninko dvasios ir jo aplinkos pa
saulis. Atrodo, kad ir mūsų me
nininkė - vienuolė vienodoje ra
mioje nuotaikoje išgyvena tiek 
Kristaus gimimą, tiek Jo nukry
žiavimą, tiei Jo triumfališką 
prisikėlimą. Norėtųsi, kad dai
lininkė pa r dytų daugiau lais
vumo, įdiegtų daugiau gyvybės 
savo kūriniams, nesvarbu, kas 
juose būtų bovaizduojama: šven 

tieji, paprastieji žmones ar gam
ta. 

Gal geriausiai dailininkei se
kasi, sakytume, skirtingose te
mose, kaip "Nukryžiavimas" ir 
'"Prisikėlimas", išgauti jų rim
ti, bei gilumą litografijoje ir 
graviūrose. Šie meno kūriniai, 
būdami sunkesnių spalvų, labiau 
atitinka pasirinktoms temoms, 
negu tų pačių temų išpildymas 
švelniomis pastelinėmis spalvo
mis. 

Iš visų dailininkės meno kū
rinių gal labiausiai išsilaisvinęs 
iš ramumo yra "Tropikinės leli
jos*" (aliejus), su lanksčiomis, 
grakščiomis linijomis ir ryškes
nėmis spalvomis. 

Atrodo, kad kiekvieno daili
ninko meno kūriniuose atrasime 
vienokį ar kitokį trūkumą, nes 
ir pats Mykolas Angelas sakė. 
kad menas yra tiktai šešėlis 
dieviškosios tobulybės. 

Seselės Mercedes kūriniai su
pi antami kiekvienam eiliniam ir 
perdaug neišlepusiam meno mė
gėjui. Žiūrovo akį patrauks gra
žios, švelnios spalvos, nuos.kl: 
kompozicija ir raminančios, nuo
saikios temos. Didelių pergyve
nimų bei sukrėtimų neieškan-
tiems seselės M. Mercedes meno 
kūriniai teiks simpatišką ir pa-
sigrožėtiną įspūdi. Paroda 69-
toje meno galerijoje, Chicagoje 
(2612 W. 69th St.) uždaroma 
balandžio 30 d. (šiandien). Me 
no mėgėjai dar ją gali aplan
kyti iki 9 vai. vak. 

Kenfant PoAJCbčtč; 
NETURTINGAS DARBDAVYS 
Kun. Vyt. Bagdanavičius sa

vo straipsniuose gana intelek
tualiai nagrinėjo dirbančiojo 
ir darbdavio santykį. Šiaip a r 
taip. kiekvienam daugiau ar 
mažiau žinoma (ir ta mintis su
tvirtėjo), kad darbininkas yra 
neturtingesnis už darbdavį. 
Tačiau tremtyje, ypač lietuvių 
visuomenėj, y ra atsitikę kai 
kuriais atvejais kitaip. Neži
nia kas kaltas, tačiau kūrėjas 
čia yra vienoks ar kitoks darb
davys, suteikiąs darbo eilei 
įmonių ar' paskirų asmenų, ta
čiau pats už tai dažniausiai 
nieko negaunąs. Nežinia, kas 
kaltas: ar lietuvių abejingu
mas kūrybai, a r bendra trem
ties situacija, tačiau mūsuose 
rašytojas yra neturtingasis 
darbdavys. 

J. Gliaudą yra kartą rašęs, 
kad rašytojai nenori būti kar
šinčiais, girdi, nereikia, kad 
kas rašytoją remtų, bet rei
kia, kad remtų leidyklas, pirk
tų kūrinius ir tokia parama 
ateis savaime. Šiandien kūrė
jas parašo knygą ir nieko už 
ją negauna, kartais dar už po
pierių užmoka, o kartais net 
reikia savo pinigų pridėti. Bet 
jis kiekvienu atveju tampa 
čia darbo teikėjas. Taigi, jei 
knyga spausdinama, apmoka
mas popierius, rašalas, spaus
tuvės darbininkas, mašinų su
kimasis, elektra ir amortizaci
ja. Įrišimas. įpakavimo vokai, 
pašto darbininkai, ženklai ir 
t ransportas. Tiek žmonių, ne
svarbu, kad ir po nedideli kie
kį, gauna darbo. Iš tų mažų 
kiekių ir susideda pa ts pilna-
laikis vienos ar kitos įmonės 
darbas. Bet pats pirmasis viso 
to vyksmo kaltininkas — au
torius, tas darbo parūpintoias. 
pats nieko negauna. 

Prieš kiek laiko rašyt. A. 
Giedriui Vokietijoj buvo sun
ku gauti bedarbio pašaipą, ka
dangi šis buvo žinomas kaip 
rašytojas. Rašytojo skundą 
sprendžiąs teisėjas paklausė, 
ar rašytojo knygos spausdina
mos. I r kai sulaukė teigiamo 
atsakymo, teisėjas pasakė, kad 
negalįs duoti bedarbio pašal
pos asmeniui, kuris kitus ap
rūpina darbu. Šiam vokiečių 
valdininkui buvo paaiškinta 
keista lietuvių tremties situa
cija, vokietis paskyrė pašalpą, 
bet pastebėjo, kad geriau ra
šytojas tokioje situacijoje ne
rašytų knygų, tada būtų abiem 
geriau: vienas turėtų daugiau 
laiko, o kitas nenusikalstų 
įstatymui, skirdamas pašalpą. 

Panaši situacija yra ir dabar 
Amerikoje, kur dažnai fizinis 
darbas yra laikomas darbu, o 
rašymas pramoga. Seniau Lie
tuvoje buvo toks keistas ter
minas "inteligentas bedarbis", 
o dabar yra "inteligentas darb 
davys", tačiau abu neapmo
kami. 

Gal nebūtų verta ir kalbėti 
apie šį nepaprastą neapmoka
mojo darbdavio atvejį, bet to
kių atvejų vis didėja, o ne ma
žėja. Gi iš kitos puses, be šių 
neapmokamų darbdavių, nors 
ir nesugriūtų ekonominis gy
venimas, bet būtų daug tuš-
čiau mūsų kultūros baruose, ir 
mūsų tremties palikimas ne 
vienu atveju būtų labai skur
dus. Juo labiau, kad kūrėjas 
nė kiek nemažiau laisvina tė
vynę už politikus. Skirtumas 
tik tas, kad politikas gali savo 
veiklos metodus kaitalioti, kū
rėjo darbai palieka pastovūs, 
bet užtat jie praauga politi
kos ir laiko ribas. 

Kaip rašytojo darbas mū
suose nevertinamas, liudija 
kad ir "Darbininko" balandžio 
19 d. nr., kur prie straipsnio 
"Angliškoj spaudoj lietuviški 
balsai ir veidai", be kita ko. 
išspausdinta iš amerikiečių laik 
raščio paimta nuotrauka su 
aprašymu, kaip New Lon-
don. Conn.. studentė Salė 
Petrauskaitė valo gatvėje pra
eiviams batus. Bet kad kultū

ros zurn. >a i lav Keview 
parašė plačią recenziją apie 
Aloyzo Barono knygą "Foot-
bridges and Abysses" ir vėliau 
tą knygą skaitytojams išskir
tinai rekomendavo, lietuvių lai
kraštis neužsimena. Mat, ba
tų valymas yra darbas, gi kny
gų rašymas — pramoga. Ta
čiau manytume, kad lietuvių 
vardo kėlimui minėtoji recen
zija daugiau padarė, negu anie, 
kad ir gerai nuvalyti, batai. 

Taigi, iškeliant tokį neįpras
tą ekonomikoje atvejį ir atsi
liepiant tokiu straipsneliu į 
kun. V. Bagdanavičiaus studi
ją, nesinorėtų akcentuoti, kad 
tas neapmokamas darbdavys 
turėtų būti šelpiamas, bet no
rėtųsi, kad bent būtų atmena
ma, jog jis toks yra. O tai at
minti geriausia gali ne tik fon
dai, leidžią vieną ar kitą lei
dinį, bet ir visa visuomenė, ne-
likdama abejinga mūsų litera
tūrai. To ir norėtųsi, baigiant 
balandį, kurį LB buvo paskel
busi spaudos mėnesiu. 

k. r. 

1 Sesuo M Meroede- l'iisklltim 



(Atkelta iš 1 psl.) 

įsitikina, kad jo pirmagimis ber
niukas niekuo nepanašus į del
finą, nes turi kojytes ir ranky
tes. 

Temos naujumas 

Iš šitos trumpos "Delfino 
ženkle" santraukos matyti, kad 
J. Gliaudos naujausio romano 
tema yra dvilypė — pirmagimio 
laukimas glaudžiai susietas su 
vyro psichine bei moraline dra
ma. Pagal ligšiolinę literatūrinę 
tradiciją ir pagal duodamų vaiz
dų kiekį romane reiktų tarti , 
kad jame pirmauja psichologi
nė - moralinė tema, būtent, vy
ro drama per žmonos grėsmingo 
nėštumo iaiką. Tačiau, antra 
vertus, autorius duoda tokių 
retų, literatūroj neįprastų, toli ! 

pažengusiam nėštumui specifi- • 
nių vaizdų Ipvz.. kūdikio jude-
šiai motinoj), kad kartais ne
bežinai, kokia temos pusė svar
besnė. Kadangi jos viena be 
antros neegzistuoja, tenka tar
ti, kad romano tema dvilypė — 
fiziologinė ir psichologinė, nes 
moter-s ir vyro skirtingi psichi
niai bei moraliniai stoviai neat
skiriamai susieti su žmonos nėš
tumo eiga. Lietuvių literatūroj 
šitokia tema ne tik neįprasta, 
bet visai nauja ir rizikinga es
tetiniu ir moraliniu atžvilgiais. 
Ar, būdama mums nauja, ši te
ma yra moderniška apskritai? 

Jei literatūroj seksualinės te
mos, susietos su prievartavi
mais ir k.tokiais kriminalais. 
kai kieno yra laikomos moder
niškomis, nes dažnos didmies
čiuose, tai nemažiau moderniš
ka nėštumo psichologija, nors 
ji nėra vienų didmiesč.ų reiški
nys. Ji sunkiai pavartojama sek
sualiniam smagumui patenkinti, 
o J. Gliaudos romane ji atskleis
ta kaip galima švariau, nors 
ir su viena klinikine nėštumo 
detale. Tik ši tema siauresnė 
už tariamai moderniškas sek
sualines temas, nes geriausiai 
tesuprantama susituokusiems. 
"Delfino ženkle'' nėštumo psi
chologija naujoviška ne tuo. 
kad ji atsiremia Į akivaizdžius 
moter-s kūno pakitimus, bet kad 
susisieja su klinikiniais patyri
mais ir- vaistais, kurie yra 
mokslų ir technikos šiandieni
niai broliai. Vaizduodamas jau
no vyro psichinę dramą, rašy
tojas turi progos paliesti ir to
kias medicinos šaKas, kaip or
topedija ir chirurgija. Ta; nau
jausių laikų augintinės - ste
bukladarės, iš kurių J. Gliaudą 
linkęs pasišaipyti. 

"Delfino ženkle" svarstyda
mas klausimus, apie kuriuos lig 
šiol tebuvo kalbama arba mie
gamuosiuose arba patylom tarp 
pačių artimiausių šeimos narių, 
rašytojas čia tampa lyg klini
kos gydytojas, prieš kurį kiek
vienas pacientas turi užmiršti 
savo drovumą, apsinuoginti ir 
leistis įvairiai tiriamas. Tiesa, 
apie moters nėštumą J. Gliau
dą kalba labai pagarbiai, be ma
žiausio cinizmo, bet. kai greti
mai eina naujagimių patologi- j 
niai vaizdai, kuriais kamuojasi 
Linos vvras. romanas oadvel- i 
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kia ligoninės kvapais. Su jais 
kiekvienas mūsų laikų žmogus 
susiduria arba turi susidurti ir 
apsiprasti. Todėl patologiniai ir 
genekologiniai reiškiniai dau
giau ar mažiau gali iškilti to
kiuose dailiosios literatūros kū
riniuose kaip 'Delfino ženkle". 

Bet. antra vertus, reikia at
siminti, kad fiziologiniai reiški
niai, žinomi ir suprantami žmo
nių didžiumai, nėra gausūs nė 
įvairūs. Juos rašytojas gali iš
semti daug greičiau negu psi
chologinius, socialinius, pasau
lėžiūrinius. Be to. fiziologiniuo
se faktuose rašytojas daug la
biau apibrėžtas ir suvaržytas 
negu kitokios prigimties reiški
niuose I pvz.. psichiniuose, mo
raliniuose). Man rodos, kad ši
taip jautėsi ir J. Gliaudą, vaiz
duodamas Linos nėštumą, nes 
romane yra viena antra vietelė. 
kur autorius pasikartoja, t. y. 
lyg pristinga paletėj dažų įvai
riai vaizduoti Lmos stoviui, 
nors jų pakankamai turi vyro 
dramai. Pagaiiau. kad fizioiogi-

NAUJA, BET RIZIKINGA 
nis reiškinys taptų įdomus, me
niškai nugalimas ir pakiltų iki 
problemos, rašytojui reikėjo jį 
susieti su išimtimi su nenor
malių naujagimių galimybe, ku
rią padidina tas ginčytinas vais
tas conrerganas. 

Romano problematika 
Tiesa, negalima laikyti trū

kumu, kai rašytojas savo te
mai pasirenka labai retą, be
veik išimtinį (meiodramatinį) 

; reiškinį, nes svarbu, kad jame 
glūdinčią sėklą j is išvystytų į 
apskritai žmogišką problemą. 
Kad n atsistojęs prie pat sie
nos, J. Gliaudą "Delfino ženk
lu" vis dėlto užsimoja taip pa
jėgiai. Kad Kazimiero - Čarlio 

i baimės susilaukti pelėkinio kū
dikio išvysto sudėtingą proble-

[ raą, kurią būtų galima šitaip 
formuluoti; kiek žmogus, net 
labai k\7alifikuotas gydytojas, 
turi teisės į kito silpno arba ta
riamai nepajėgaus žmogaus 
sveikatą ir gyvybę ? 

Į šitaip pastatytą klausimą 
įeina ne tik invalidų naujagi-

intenciją būtų turėjęs, nemokė
čiau gerai pasakyti, ar jis gerai 
pasielgė, ar prastai, nors man 
atrodo, kad skatinimas lietu
viams rašytojams ir dailinin-

į kams būti madingais prilygsta 
raginimui tapti didesniais ar 
mažesniais epigonais. 

Neišnaudota premisa — 
ontologinis blogis 

Tačiau negalima "Delfino 
ženkle'' autoriaus pagirti, kad, 
nuo romano pradžios iki pabai
gos gi asines skausmingu absur
du — pelėkinio kūdiKio Linai 
gimimu, — jis tai grėsmei ne
leido išsivystyti iki tikros be
prasmybės prasiveržimo Čarlio 

1 akim.s, bet ją nutraukė savotiš-
| ku deus ex machina. t. y. svei
ko kūdikio atėjimu į pasaulį. 
Tiesa, šitoks romano įtemptos 
eigos išsprendimas nėra grynas 
deus ex machina. o greičiau 
happy end. nes per svarstymus 
ir nuogąstavimus dėl Linos nėš
tumo niekada nebuvo paneigta 

'galimybė gimti sveikam kūdi-

P. Kimia (1881-1961) 

mių, bet ir abortų, ir eutanazi
jos problemos, kurias pagonys 
prieš Kristų spręsdavo vienaip. 
o krikščionys sprendžia kitaip. 
Sakysim, racionalistiniam libe
ralui Čarliui sunku suprasti, ko
dėl nelaiku gimusius, arba su
žalotus Kūdikius gydytojai gelbs 
ti visais galimais būdais, nors 
šitaip išgelbėtos būtybės tampa 
naštomis sau. tėvams ir visuo
menei. Todėl Čarlis maištauja 
ir protestuoja prieš šitokį gy
dytojų elgėsi, nes jame mato 
prieštaravimą utilitariniam pro
tui. Bet šitokį gelbstintį elgesį 
liguistams kūdikiams bei kito
kiems ligoniams įsaKO krikščio
niškoji ir humanistinė etika. 
Tai rašytojui duoda progos pri
minti, kad medicinos mokslai 
priklausomi nuo dorovės, o do
rovei stiprybės suteikia krikš
čionių religija. Taigi, vaizduoda
mas klinikinę ir psichologinę su
žalotų naujagimių problemą. J. 
Gliaudą pakyla iki religijos ir 
metafizikos klausimų, o kalbė
damas apie contergano arba ta-
lidomido įtaką nėščioms mote
rims ir apie invalidus naujagi
mius, rašytojas pasiekia beveik 
žurnalistinio aktualumo — mi
ni bylą tėvams Belgijoj dėl ne
pajėgiančio gyventi kūdikio nu
žudymo ir tėvų išteisinimo teis
me. 

Be to, man atrodo, kad "Del
fino ženkie'* romanu rašytojas 
dar siekė parodyti beprasmybės 
įsiveržimą į mūsų laikų sura-
cionalmtą tikrovę, — tokios be
prasmybės, prieš kurią žmo
gaus protas bei jo mokslai y ra 
bejėgiai, š i tuo J. Gliaudą atro
do įsijungęs į absurdinės litera
tūros srovę, dabar triukšmingai 
ir madingai žygiuojančią per 
pasaulį, ypač tea t ro mene — 
dramoj. Jei rašytojas šitokią 

Skausmas 

kiui. Neaišku, kam autoriui bu
vo reikalinga romano pabaiga 
su happy end — ar jis norėjo. 
kad jaunos lietuvių šeimos jo 
romaną mieliau skaitytų, ar ra
šytojas jau nesąmoningai yra 
pasidavęs amerikiečių visuome
nės racionalistiniam optimizmui, 
iš kurio pasišaipo romane. 

Kokios bebūtų buvusios šalu
tinės J. Gliaudos intencijos, ta
čiau laiminga pabaiga gerokai 
susilpnino romano probleminį 
svorį, nes neleido prasiveržti iki 
galo didžiausiai romano premi
sai — blogiui kaip beprasmybei, 
kuri yra ir lieka mūsų būty ra-

I cionaiiai neišaiškinama. Leisda-
1 mas blogiui apsireikšti tariamai 
absurdine forma invalidu 
gimstančio kūdikio pavidalu — 

'• autorius būtų turėjęs visai (sa
kyčiau, iki nuogumo) atskleisti 
vidinį "aš" dviejuose pagrindi
niuose ir dviejuose šalutiniuo-

! se charakteriuose. Tada būtų 
paaiškėję, ar Kazimieras - Čar-

; lis būtų pajėgęs nužudyti savo. 
dideliu invalidu gimusį sūnų, ar 
jis būtų jį priėmęs kaip atgailą 
už Heddos mirtį. Tada taip pat 

1 būtų paaiškėję, kiek Lina yra 
• aktorė, ištardama, kad nelai-
| minga kūdikį ji dar labiau my
lėtų negu sveiką, ir kiek ji tikra 

; motina ir krikščionė. Tada. gal 
būt. Linos tėvai, senieji Pres-
tonai, būtų pasirodę tikraisiais 
žmonėmis ir tikraisiais krikš-
čionimis. nors Čarlis iš Presto-

į nienės religinių pažiūrų šaipėsi. 
i kai tuo tarpu abu uošviai buvo 
pasižadėję vaistų sužalotą nau
jagimį priimti pas save. 

Neleidžiant atsiskleisti žmo
giškai nesuprantamo ir nenuga
limo (absurdinio) blogio premi
sai, užkertant veikėjams gali
mybę realiai susigrumti su on
tologiniu blogiu ir uždarant juos 

t.k psichologiniame susidūrime 
su įsivaizduotu blogiu, minėti 
keturi charakteriai (Čarlis, Li
na ir jos abu tėvai) lieka neiš
baigti arba be metafizinės atra
mos. Del to ir "Delfino ženkle" 

į romanas, nors turi aštrių psi
chologinių ir moralinių proble
mų, neįgauna metafizinio gilu
mo ir svorio, kokį atskleidžia to 
paties J. Giiaudos "Šikšnospar
nių sostas". Šio romano meta
fizinę prasmę labiausiai išryški
no pasKUtimai dešimt romano 
puslapių. Gal ne ką daugiau te
būtų reikėję ir "Delfino ženk
lui", kad jis būtų įgavęs meta
fizinį pamušalą ir skambesį, at
skleisdamas blogio giliąją mįs
lę. 

Apgailestaujant šitą "Delfino 
ženkie" trūkumą, reikia pasaky
ti, kad romano problematika 
nesibaigia nei vyro ir žmonos 
santykiais per nėštumą, nei ne-
gimusios ar paliegusios gyvy
bės naikinimo problema. Greta 
šių vystoma meninio grožio ir 
gyvenimo santykių klausimas. 
J. Gliaudą pasako, kad meninio 
grožio (estetikos) prasmė — 
tarnauti gyvenimui, ir todėl me
nas turi nusilenkti gyvenimo 
reikalavimams, arba sudužti, 
kai menininkai šito nesupranta 
ir stengiasi iš meno pasidaryti 
Kažin kokį neliečiamą stabą. Ši
taip žiūrėdamas į teatralus -
bohemininkus. J. Gliaudą netie-
siog paliečia ir kitokius meni- i 
įlinkus ir pašiepia W. Shakes-
peare'o kultą Amerikoj. Taigi 
""Delfino ienkle" romanas te
momis ir problemomis yra mū
sų literatūroj naujas ir svarus. 

Formalines ypatybes 
Apie to romano formalines - I 

menines ypatyoes taip pat gali- j 
: ma ne vieną gerą žodį tarti, 
nors šituo atžvilgiu jis nėra 

l toks naujai neįprastas kaip te-
į mos atžvilgiu. Iš esmės jo for- j 
| m.nės ypatybės nes skir ia nuo; 
'"Šikšnosparnių -sosto". Kaip \ 

| ten, taip ir "Delfino ženkle" vi- j 
Į są romaną sudaro paties pa- j 
j grindinio veikėjo pasakojimasis. , 
Šitokia konfesija skaitytojui 
apie problemas, kurios turi 
giaudų ryšį su nėščia žmona, 
čia gar labiau tinka, negu kitur, 
nes čia paliečiami labai intymūs , 
dalykai, apie kuriuos viešai ne- i 
priimta kalbėti. Konfesijos to
nas "Delfino ženkle" energin
gesnis, dramatiškesnis negu 
"Šikšnosparnių soste", nes sa- i 
vo dramą čia pasakoja ne pen
sininkas, bet jaunavedis. tebe-
atlikinėjąs kariškas lauko pra
tybas, tebeturis prieš save be
veik viso gyvenimo ambicijas 
bei malonumus. Kadangi pats 
pasakotojas. Kazimieras - Čar
lis, yra rašytojas, nors ir tech
ninėj srity, todė! jo kalbos sti
lius puošnesnis negu teisininko 
Alksnio: kai vaizduoja savo vi
daus gyvenimą, jis pakyla arti 
lyrikos, intelektualinės lyrikos, 
kurioj nekartą sublizga aforiz
mai. Nors jis apie save daugiau
sia kalba, atskleisdamas savo 
jausmus ir mintis, tačiau dėl 
to jis netampa monumentaliau
sias. 

Kaip Lina arba kiti antraei-
| liai veikėjai, taip ir Čarlis gyvas 
ir pakankamai individualus. 

1 nors ir neturi tokio gilumo kaip 
"Šikšnosparnių sosto" Alksnis ir 
jo žmona. Man atrodo, kad 
"Delfino ženkle" rašytojui ypač 
ryškiai pasisekė atvaizduoti tre-
čiaeiiius veikėjus, įvairių įstai-

!gų tarnautojus ir tarnautojas. 
į kuriuos jis nupiešė kelias šar-
Įžo brūkšniais. 

Leistis į romano pavienių vei
kėjų detalią charakteristiką gal 
nėra didelės prasmės, nes atro
do, kad J. Gliaudos, kaip rašy
tojo, stiprybė glūdi ne tiek vei
kėjų originaliuose paveiksluose, 
kiek problemose, kurios susida
ro dėl veikėjų santykių. Išsky-

I rus du aktorius - bohemininkus. 
romano autorius kitų nesistengė 
parodyti kuo nors ypatingais. 
Jie visi vidutiniai žmonės. Sa
kysim, Linos teatrinės pratybos 

.-":'.:.---.- s"--.jor.ė? pasibaigia 

su jos papilnėjimu dėl nėštumo. 
Charakterio tvirtumo, interesų 
ir principų atžvilgiu vidutinis 
tėra ir pats centrinis persona
žas. Prasikiša jis pro kitus jaut
ria vaizduote, kuri įdega jo vi
daus dramą ir sublizga aforiz
mais, ją pasakojant. 

Nors romanas suraizgytos 
intrigos neturi, bet Kazimiero -
Čarlio pergyvenimų ir patirties 
pasakojimas bei vaizdavimas 
eina įtemptai nuo to momento, 
kai susekamos Linos vartotos 
kevadon - contergano piliulės 
iki Čarlis savo akimis pamato, 
kad naujagimis sūnus visai svei
kas. Tai gera romano ypatybė 
skaitytojų dėmesiui palaikyti 
įtemptam. 

Kad J. Gliaudą moka įspūdin
gai vaizduoti, Letuvių skaityto
jas žino nuo seniai. Tam pri
minti čia tenorėčiau pacituoti 
vieną vietelę, kur autorius vaiz
duoja, kaip Čarlis pergyvena 
savo svetimoteriavimo nuodė
mę: "Mano atskira lova tą pir
mą po nusikaltimo naktį buvo 
mano atskiras pasaulis. Tai bu
vo mažytis mano narvas, kur 
laikoma pasmerktą mirti. Vėlai 
po vidurnakčio aš visaip dar 
svarsčiau padėtį, į kurią įkliu
vau. Man ėmė atrodyti, kad vi
sa tai aš pajėgsiu išpjauti iš 
savęs kaip naviką, išrauti kaip 
skaudantį dantį, ir neliks po to 
nieko, nė sąžinės priekaišto, tik 
miglotas prisiminimas. Juk aš 
tunu gyventi su Lina". (196 
psl ) . 

Dar vieną antrą pastabą rei
kia padaryt, dėl romano kalbos. 
V.ena jos ypatybių — tarptau
tiniai žodžiai, be kurių kartais 
būtų gahma apseiti. Gal būt, 
kad tai J. Gliaudos juristo se
nas įprotis, kuris į romaną (ne 
tik "Delfino ženkle") prasmun
ka sava me. ypač kad autorius 
mėgsta problemas. Tačiau tarp 
rašytojo uždavinių yra taip pat 
lietuvių kalbos puoselėjimas ir 
kūrimas, nevengiant naujadarų, 
kurie būtų lengvai suprantami 
ir atstotų dalį tarptautinių žo
džių. 

Kita pastaba liestų daiktą-

XI P. ŠILEIKIS, 0. P. 
W y Ortopedas. Protezi.*ta.» 
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vardžių vartojimą ten, kur lie- i 
tuvių kalba reikalautų veiksmą- ; 
žodžio. Be abejo, daiktavardinė • 
sakinio sandara, neretai pasi- ' 
taiKanti J. Gliaudos romanuo
se, yra svetimųjų kalbų įtakos 
pažymys, kurio mūsų daug kas 
neišvengia, dažniau susidurda
mas su svetima raštija. Tačiau 
ir šituo atveju kūrybingo rašy
tojo pareiga yra didesnė negu 
publicisto. Kad nesunku būtų 
sustingusį daiktavardinį sakinį 
pakeisti dinamiška veiksmažo
dine forma, tepasako šis pavyz
dėlis. Autorius rašo : "Presto-
nas savo misija laikė manęs ra
minimą" (77 psl.). Ar ne lietu
viškiau ši mintis skambėtų ši
taip pasakyta: "Prestonas laikė 

savo uždaviniu (misija) mane 
raminti"? Tokių pavyzdžių bū
tų ir daugiau. 

Baigiant reiktų pasakyt i , kad 
"Delfino ženkle" romanas yra 
naujoviškas iki k raš tu t inumo 
savo tema ir problema, geros 
konstrukc.jos, vaizdus, įdomiai 
skaitomas, žadinąs emocijas ir 
verčias galvoti. Nors ontologi
nio blogio premisa liko neiš
naudota iki galo. vis dėlto "Del
fino ženkle" y r a rimtas lit. kū
rinys (tik ne moksleiviams), 
nes. baigus skaityti , a t rodo, kad 
kitos panašios knygos negali 
būti. Šitoks vienakart iškumo 
įspūdis — pasisekusio kūrinio 
savybė. 
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vai.. p»nkt. 10 v. r. iki f v. vak. 

Lisrornua priima oajjca; s i s i ' ar ima . 

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

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
5540 So Pabuski Road 

Pirm., antr.. Setrirt. ir penkt. a a o 
2—4 ir S—9 ir pfjral susitarimą. 

Tel. R E l i a n c e 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU K 
(Lie tuv is srydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Vai.: Pirmad. , antrad. , ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p.. 6—S 
vai. vak. š^HStad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta 

Tel . ofiso ir buto OUvmpic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street , Cicero 

Kasdien 1—3 vai. ir 6—S vai. vak. 
išskyriis treč iadienius 

šeš tad ien ia i s 12 iki 4 popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

KfTiTKlI ?R VAIKI U 6 C 
S P E C I A L I S T E 

MKIMC.AI, B O L D P f G 
7156 Sonth W e s t e r o Avenne 

Pirmad. . antrad. . ketv . ir penkt 
nuo 11 va!, iki 1 vai. D. P ir nuo 
6 — S va), vakar" Trečiad. nirt 
11 vai. ryto — 1 v. p- p . ieStad. 11 
vai. rvto iki 3 vai. p p. 

Ofiso tel R E 7-1168. 
Re*, tel. 239-2919 . 

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akis ir p r i t a i k o ak in ius , 

keič ia s t i k l u s ir r ė m u s 
4455 S. California Ave., YA 7-7381 
V A L . : I V. p. p. iki 8 v. v. kasd ien . 
trečiadieniais uždaryta : še š tad ien ia i* 
nuo 10 v. r. iki l v. pop ie t . 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PtSLfiS IR PROSTATOS 

CHIKrRGIJA 
Ofisas 2454 West " l s t St. 

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 77C-2880 
Rez. telef. PR 9 5730 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7 l s t Street 
Telefonas HEmlook 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandom pag-al sus i tar imą 

Ofiso R Ji-7773 Rev.. PR 6-47.12 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 

M I ff«t O M strppt 

Frii-.ii.-iiftja Lūs su^Sta-aj 

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

Ofiso tei. R F J i a i i c e 5 - 4 4 i o 
V a l a ^ i - ™ * * ^ 1 B-°«7° 

* v. p. p. ir nuo 7- iki g' r 'v • ^ J ? 
ir per.Kt. nuo 12 iki - Z _ ' a n t : -
vakaram p a g a , s u s i t a r i m ą : ' "" P ' a 

DR. P. STRIMAITIS 
G£££;0 J Ag 5 CHIRURGAS Bendra prakt ika ir c h i n m r i t a 

•1 Street, t e l e f o n a s » 2 5 - 8 2 » « 
„ R e s . tei. W A 5-<*n*o 
Valandos: 10—12 v . - f , " 

Mt io±1 2 v « L V" vak-
Kitas ofisas: 4<544 S o o t h A s M a m i 

Ave.. tei. OL 4 - 2 S 9 « ^ ^ 
Valandas- 2—5 ? - ^ t , ! ? • « i ^ , ' . ~ „ j ' • . p o p i e t Kasdien 

^STvYTrirAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

B E N D R A P R A K T I K A I R M O T E R A 
I J I G O S 

Ofisas ir m. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospec t S - 1 2 2 3 ar P R 6-5577 
Ofiso vai . : P i rm. , an tr . . trec . Ir 
penrfu mm 2 iki 4 ir n u o 6 iki 8 
v. v. SeStad. 2—4 v. p o p i e t ir k i to 
.amu — pagal s u s i t a r i m ą . 

Of. tel . R E 4-2133. N a m o GI S-61M 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
Pri iminėja lisronius t ik Pasitarti* 

Vai. 2—4 p. p. ir 6 — 8 p. p 
Treč. ir SeStad. u ž d a r y t a 

Te le fonas — G R o v e h l l l 8 -2823 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Sp»-cialTb?. A K U Š E R I J A I R 

M O T E R Į ; I J G O S 
VALANDOS: i Iki 4 tr 6 iki g r. T 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai . 
Trečiadieniai* u ž d a r y t a 

TrI. PKospect «-94©0 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
fi248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso va). k;t^d H-?-*. 6- *< v. v. 
Tik *varMaifl at ^it-Hiimai« «nj*i?taru?» 

TH. o r i - , I»R fi-644#5. ,T»J,_ H F 4 . 3 1 5 0 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 W>st 7lst Street 
V."4 i " ?• I K I 1 D T\ I r *̂ i ic i Q ^ v 

Treč. ir šeštad. pa^ai sutart į . 



Raidės, veidai, vienatvė 
Žibunto Mikšio grafikos darbų paroda Detroite 

Retai kada mūsų tremties lie
tuvišką provinciją pasiekia rim
tesnis kuitūros įvykis, pirma ne
praėjęs per sostinės sales ir ga
lerijas, p i rma neužsipelnęs Chi-
cagos pagyros ir pritarimo. To
kiu retu atsi t ikimu tenka laiky
ti Žibuuto Mikšio kūrybos vieš
nagę Detroite. Parodą, vykusią 
Tarptaut inio instituto patalpose 
balandžio 17—24 d., surengė 
Detroito Lietuvių kultūros klu
bas. Parodos atidaryme kalbėjo 
Aleksis Lotas , trumpai apibū
dindamas dailininką ir jo kū
rybą. Rengėjus tenka sveikinti 
už drąsią iniciatyvą, atsikvie-
čiant Chicagos dar neišgarsintą 
dailininką. Tai dar tik antroji 
Ž. Mikšio paroda šiame žemy
ne (pirmoji anksčiau buvo su
rengta New Yorke). Tenka 
laukti, kad dabartinė Detroito 
paroda sukeis platesnį mūsų 
visuomenės dėmesį Ž. Mikšio 
grafika, kur i to dėmesio jau se
niai yra ver ta . 

Žibuntas Mikšys yra kaunie
tis, studijavęs dailę Nuernbergo 
ir S tu t tga r to meno akademijo
se. Prancūzijoje yra surengęs 
keletą savo kūrybos parodų, o 
šiuo metu jo grafikos paroda 
vyksta Giessene, Vokietijoj. Be 
dailės, Ž. Mikšys intensyviai do
misi ir t e a t r u bei poezija. Nuo 
1962 m. gyvena Paryžiuje. 

Detroite Ž. Mikšys išstatė 
daug.au ka ip 60 grafiKos darbų. 
Gausumu vyravo vario raiži
niai, atstovaują dailininko pas
taruoju metu naudojamą tech
niką ir precizinį kruopštumą. 
Šių darbų grupėje ypač įdomus 
"Leoncei ir Lenai" Cikias, pir
mu žvilgsniu atrodantis tarsi 
teatrinių Kostiumų eskizų rin
kinys, bet įsigilinus, atskleidžian 
tis žmogaus menKumą ir nesu
prantamumą. Prieš mus drąsia 
poza. senoviniam rūbe atsistoja 
vaistyoės ta i ėjas. ceremonijų 
tvarkytojas , rūmų poetas, kai
miečiai. Jie Komiški savo buvi
mu tik aprėdė. Kieider machen 
Leute. sakome sau ir šypsomės, 
jausdamiesi pranašesni už "Le-
once ir Lena*' žmones. Bet žiū
rime dar kar tą — jų veidai tik 
baitą dėmė, veidų nėra. Ar iš 
tikro žmonės tik rūbai? Ar ne-

KESTITIS KKBLYS 

pasikeistų jie, ar teliktų tik ko
miškom figūrom, jei matytume 
jų akis, jų skruostų raukšles? 

Atsakymą "Leonce ir Lena" 
ciklo mįslei tam tikra prasme 
galima įžvelgti Ž. Mikš:0 lino
leumo raižinių žmonėse. Čia 
priešingai — tik veidai, gyvi i r 

Žibuntas Mikšys Raižinys varyje 

savaimingi, jokio rūbo. Žvelgia 
čia pasitenkinimas, liūdesys, 
baimė, ryžtas. Bet visų dailinin
ko veidų nuotaiką jungia t as 
pats bruožas — vienatvė. Gal 
ne tiek primestas vienišumas, 
kiek pasirinktas, tam tikras už
sidarymas nuo to pasaulio, ku
liam tesvarbu rūbas. 

Tiesioginio jausmo ir nuotai
kos va.zdavimo Ž. Mikšys atsi
sako linoleumo technika atlik
tuose rašmeniniuose paveiksluo
se. Čia raižinį sudaro vien rai
džių miškas, suburtas žodžių 
kupstais. Kur.ų prasmė, sąlyty
je su nuostabiu grafikos brai
žu, atbunda nauja gyvybe, nau
ju įspūdžiu. Šios grupės lino-
leumai yra Ž. Mikšio kūrybos 
pirštų nuospauda, jo originalu
mo iaidas. Parodoje išstatytuo
se darbuose matyti tam tikra 
šio kelio evoliucija. Kai kuriuo-

regime aom ;nuojančius rašme
nis — vaizdui "ūkęs tik paveiks
lo kamputis. O aaugumoj raiži
nių lieKa vien tik raidės (pvz. 
Cordcba. SKrido vanags. VVie 
leicht wird). Tai tiesiog.nė teks 
to liūsti acija, suKurianti iš po
ezijos ir grafikos tarsi naują 
meno žanrą. TenKa sutikti su 
Pov. Rėklaičiu i Laišk. Liet. 
1S84, nr. S. p. 288), kad Ž. Mik-
š.o pagrindinė meninė priemonė 
yra žodis, kuris jam netarnau
ja kaip socialinė funkcija, bet 
y. a tapęs vidiniu sieios mono-

Visumoje paroda sudaro įspū
dį, kad Ž. M.kšio dailė yra gi
liai individuali, teturinti mažai 
ryšio su tuo. ką mes populiariai 
vadiname kasdieniniu gyvenimu. 
Žvelgiant į mažuosius Ex libri-
sus. pro langą prasiskverbian
tis John R gatve lekiančių au
tomobilių zvimbimas ir parodos 
atidarymo kavos puodukų tarš
kėjimas nuskamba reikšmingu 
kontrastu. Technologijos ste
buklai, kasdienos reikalavimai, 
daugumos nuomonė, populiarios 
srovės ir mados dailininko ne
paliečia. Jo grafika sako, kad 
jam tai menka ir nesvarbu. At
siribojimas nuo iaikmečio įtakų 

Aleksis Lotas 

Linoleumo raižytojas 
ŽIBL.NTLI MIKŠIUI 

Žibuntas Mikšys 

Linoleumo gabalai 
Tepami juodai, 
Spalva sukrekėjusio, 
Terpentine tirpinto. 
Pasenusio kraujo. 

Juodumu žiba 
Tylūs linoleumai 
Akyse, degančiose ilgesiu 
Keturkampio dėmėmis 
Tirštos nakties — — 

Kaip ir per amžius. 
Menininko dvasia 
Sukilo prieš nebylumą — 
Riksme gimė žmogus 
Tarti nuosavą žodi. 

Su aštrių aštr iausiu peiliu, 
švelniu a tsargumu piaustome 
Sužeistas širdis — išgydyti. 

Tada Įrėžti linelouman 
Atspindžiai sielos 
Akyse pagauti — išnešioti. 
Bet nepakako vien vaizdu — 
Atkur tas senas ritualas. 

įžiebti liepsną tamsoje 
Stebuklo . magikos reikėjo: 
Hieroglifais iškaltųjų maldų: 
Kanka rašytųjų šventųjų 

puslapių; 
Raidėse ŽODŽIO pranašingo! 

Kūdikio nustebusiom rankom. 
Praregėjusiom skausmo 

juodume. 
Užburta prasmė įrėžta raidėse — 
Pasišv iečiant naktyje žibintu — 
Juoduoju knygnešių krauju. 

kartais padvelkia net švelniu, 
vos primenamu protestu. Štai 
miniatiūriniai vario raižiniai, 
kai kurie nedidesni už panamie-
tiškus pašto ženklus, lyg ir su-
gestijuoja pasipriešinimą mūsų 
dienų "bigger and better" po
zai ir kviečia pergalvoti dažnai 
viliojantį reikalavimą, kad ver
tingi dalykai atsiskleistų tik di-

, dėlėmis dimensijomis. 
Ilgiau Amerikoj gyvenusiam, 

' girdinčiam ėjimo su laiku trimi-
I tus ir pačiam juos pučiančiam, 
Ž. Mikšio grafika gali atrodyti 

j kiek svetima. Bet kartu ji iš-
. šaukia senosios Europos nostal
giją ir primena, kad talentin
gam kūrėjui laikas nėra jį su
pančio janti riba. 

MAŽU VARDU DIDELI 
RINKINIAI 

se raižiniuose ' pvz. roi a 3 
fait battre tambour | šriftas dar 
užima tik daiį paveikslo, palik
damas daug vietos tiesioginiam 
vaizdui, tarsi tarnaudamas tik 

cepciniu atžvilgiu šie darbai pri
mena kai kuriuos Petravičiaus 
ir Augiaus raižinius. Kitur iau žibuntas Mikšys 

Pasaulio lietuvių archyvo pa-
' vadinime tepasakyta, kad čia 
yra archyvinė įstaiga, kurioje 
saugojami viso pasaulio lietuvių 
kultūrinio pasireiškimo pėdsa-
kai, į kurią turi teise (o gal ir 
pareigą) visi siųsti įvairiausią 
saugotiną istorinę medžiagą. 

Šia' įstaigai iki šiol vien 
Aleksandro Ružaniec - Ružanco 
vo vadovaujama Lietuvių bib 
iiografinė tarnyba ats iuntė 2.-
851 knygą ir brošiūrą, 31,487 
ngz. žurnalų ir laikraščių ($9.-
572.55 vertės). Be to . čia buvo 
igiaustas ir J. Enčerio surink
ąs Lietuvių tautinis muziejus, 

turėjęs 870 knygų bei brošiūrų. 
1.412 egz. žurnaių bei laikraš
čių ir dar g kitų dalykų. Į šią 
ištaigą pateko ir tautosakinin
ke Juozo Būgos palikimas, su
sidėjęs iš 352 knygų bei brošiū-
:ų. 364 egz. period kos, 3.793 
lapų rankraščių, 116 magnetinių 
^pūlių (su įkalbėjimais bei įdai-
navimaist i 
įrašymo aparatai. 

magnetofoninio 

Linoleumo raižinys (Nuotr. K. Sragausko) 

V ;si žnoio prof. dr . K. Pakš
to bib1;otekos garsą, a t remtą į 
žemėiap ų rinkinį, geografines 
knygas ir kt. Velionio testamen-

I te pareikštai valiai nusilenkė 
našlė Janina Pakštienė ir bro-

I lėnas B. Pakštas , visą saugoti-
1 ną tur tą perduodami šiai įstai
gai. Tu r t a s tikrai didelis ir 

: b rangus : 1,222 knygos, 941 egz. 
; per'odikos. 826 žemėlapiai, ke-

iios dėžės rankraščių ir kt. 

Prei. M. Krupavičius dalį sa-
I vo didelės bibliotekos (427 kny
gas, 226 egz. periodikos. 619 

; lapų rankraščių ir kt.) perleido 
i tai pač :ai įstaigai, kad medžia

ga būtų visiems prieinama ir 
panaudojama. Net ir savo spin
tą pridėjo, kad knygos būtų 
graž ;ai laikomos. 

Kun. dr. J. Prunskis padova
nojo 334 knygas ir brošiūras. 
Prei. dr. J. B. Končius: 17 kny-

'• gų, 672 egz. periodikos ir 24,-
629 lapos ranKraščių. 

Čia suminėti tik žymesnieji 
rinkiniai, patekę į Pasaulio lie
tuvių archyvą. Visai nesuminė
ti mažesnieji paskirų asmenų 

: r 'nk niai. kuriu tarpe vra šim-
j tus dalykų paaukojusių. 

Pasaulio lietuvių archyvo ad-
Įresas : 5620 So. Ciaremont 
i Ave. Chicago. Iii. 60636. U.S.A. 

k. 

AŠARŲ AKMUO 
Danute Bindokiene 

Pačiame mūsų laukų viduryje, miškelio 
pašonėje, kyšo vidutinio aukštumo kalniu
kas. Apylinkėje tokių kalniukų pribarstyta 
gana daug. Nors ir ne žmonių rankomis su
pilti, jie man primena lietuviškuosius pilia
kalnius. 

Mūsų kalniukas apžėlęs ievomis, lauki
nėmis slyvomis, uogienojais. Jis nedirbamas 
ir sunkiai prieinamas, nes žemė aplinkui pel
kėta ir brūzgynuota. Kalniuko viršūnėje au
ga sena, išsikerojusi pušis. Tamsiai mėlyna, 
paslaptinga, rimta ji žvalgosi po visą pla
čią apylinkę. Jos šakos, net didokai vėtrai 
siaučiant, nesiblaško beviltiškai, tik oriai 
siūbuoja ir ošia. tarsi jose slėptųsi tolimos 
jūros aidas. Po pušimi riogso neįtikėtino di
dumo akmuo, šiaurinėje pusėje aksominiu 
samanų apsiaustu priklotas, vėjo ir lietaus 
iki blizgėjimo nudailintas. Visa kalnelio vir
šūnė teikia tokią ypatingą ramybę, tarytum 
būtumei tuščioje bažnyčioje, amžinajai lem
pelei mirgant , visų praėjusių procesijų smil
kalams dvelkiant ir maldų aidams tebevir
pant aukštuose skliautuose. 

Tarp kalniuko, pušies, akmens ir manęs 
atsirado meilė iš pat pirmo žvilgsnio. Buvo 
verta perklampoti peikę, baidant varles bei 
vandens gyvates, prasiveržti pro krūmokš
nius ir, sėdint ant akmens, semtis ramybę 
iš jo šalto kūno, iš maldingo pušies šnarė
jimo ir uogienojų kvapo. Čia pasaulis buvo 
dar toks nepaliestas, be rūpesčių, be įpras
to t r iukšmo. Čia buvo galima ramiai gal
voti, garsiai išsibarti su savimi, net verkti. 
jeigu tuo me tu buvo reikalingos ašaros. Kal
nelio krūmuose kabojo begalės lizdų, o jų 
plunksnuotieji šeimininkai, dėl vietos nepri

einamumo neišmokę bijoti žmogaus, tęsda
vo savo giesmes i r darbus, nekreipdami dė
mesio j mane. Vikrios urvinės voveraitės 
pasilikdavo šildytis prieš savo namelių an
gas, o storieji barsukai linguodavo nuo vie
no smėlėto urvo prie kito. nepakėię į mane 
savo ūsuotų snukučių, nerodydami jokios 
baimės. 

Vieną pavakarį kasdieniniai gyvenimo 
rūpesčiai ir pašalinės bėdos taip sugriuvo 
ant mano pečių, kad būtinai reikėjo patekti 
į kalnelį, atsisėsti ant akmens ir išsiverkti. 
Besprendžiant problemas, beieškant reikia
mų atsakymų, visai nepastebėjau, kad sau
lė nusmigo už šilo viršūnių, palikdama pas
kui save raudonuojantį dangų, kuriame me
džių šakos juodavo tarsi keisti mezginiai. 
Sutemų, paprastai, ant kalnelio vengdavau. 
Ne dėl to. kad bijočiau viena laukuose. Čia 
buvo labai saugu, nuosavoje žemėje, kur 
jokia svetima koja neįmins pėdas be leidi
mo. Tačiau tamsoj grįžimas nuo kalno bu
vo sunkus. Be to. pelkėje laukė legionas al
kanų uodų. kurie pabusdavo po saulės lai
dos ir puldavo praeivį. 

Šį vakarą buvau per daug susirūpinusi 
ir susijaudinusi, kad visa tai prisiminčiau. 
Kai ašaros išseko ir kūkčiojimas liovėsi krė
tęs pečius, sėdėjau ant akmens, apkabinusi 
rankomis kelius ir laukiau visiškos ramybės 
grįžimo. Ūmai kalniuko viršūnėje, čia pat už 
savęs, išgirdau verksmą. Mano nugara nu
sliuogė šiurpulio delnas, o akys neramiai ap
sidairė. Krūmokšniai ir medeliai buvo tik 
juodi siluetai, dryžosios voverytės ir paukš
čiai miegojo saldžiu miegu. Pakėliau galvą 
i juodą pušies viršūnę, taip iškilmingai su
stingusią teberausvoje padangėje. Verksmas 
vėl pasikartojo. Man pasirodė, tarytum ma
no pačios kūkčiojimo aidas buvo įstrigęs i 
vešlias, neperžvelgiamas pušies šaKas ir. 
medžiui sujudėjus, krito žemyn lyg rasos 
lašai. 

Atsistojau ir nusipurčiau. Gal iš nerimo, 
gal rūkiniais slėnio pirštais paliesta. Reikė
jo man čia taip iigai užsibūti! Nors buvau 
jau išaugusi vaiduoklių baimės amžių, da
rėsi visiškai nejauku. Nebuvo daugiau min
ties apie manojo verksmo aidą ar netolimo 
šilo šlamesį, sumišusį su varlių kurkimu. 
Vakaras buvo labai tylus. Danguje jau spin
dėjo milijonai šviesių taškų, o rytų horizon
te pakibo pilnaties apskritimas. 

Pirmoji mintis buvo bėgti. Veržtis pro 
krūmus, neieškant tako. pliauškėti per pel
kę, viesulu dumti per sodą žėrinčių sodybos 
langų link. Bet rauda buvo tokia graudi, 
tokia gyva ir užuojautą kelianti, kad likau 
vietoje. 

— Kas čia? — sušukau. 
Kas čia? Kas čia? atsišaukė aidu 

miškas ir sulingavo senolė pušis. 
Atsakymo nesulaukiau, bet ir nesitikė

jau. Atsargiai apėjau akmenį. Verksmas, 
rodos, sklido nuo jo viršaus. nors nieko 
įžvelgti negalėjau. Beklausant jo. jau nebe
buvo baisu, tik neapsakomai liūdna. Sto
vėjau ir klausiausi, nepajėgdama pajudėti. 
Kažin kaip ilgai būčiau stūksojusi, lyg 
Įsmegusi į smėlėtą kalnelio viršūnę, jeigu ne 
balsas, atskridęs iš apačios. Balsas ieškojo 
manęs, ir jame skambėjo nerimas, baimė. 
nekantrumas. Verksmas nutilo su pirmu 
šūktelėjimu ir daugiau nepasikartojo. 

Nulipusi žemyn, buvau išbarta už ilgą 
negrįžimą ir sukeltą rūpestį, o mano istori
ja apie bekūnę raudą buvo palaikyta tik 
įtemptų nervų ir pavargusios vaizduotės 
A U I ikllli _ 

Tačiau verksmas ėmė aidėti mano atmi
nime ir sapnuose. Reikėjo būtinai grįžti j 
kalnelį po saulės laidos ir pakartotinai įsiti
kinti. Viena eiti nenorėjau, o prie liudininkų 
verkiančioji tylėjo. Neabejojau, kad tai rau
dojo moteris, joks vyras negalėtų taip lais
vai ir beviltiškai aimanuoti. Verksmą dar 

kartą pavyko išgirsti tik man vienai. Bijo- įsitikino, jog be pilnos istorijos nerasiu ra-
ti jau nebebijojau. tik buvo baisiai smalsu mybės. buvo pasiūlyta nukeliauti į apskrc-
ir kartu liūdna. Mėginau verkiančiąja kal
binti, klausti, paguosti, tačiau ji neatsiliepė. 

Pasibaigė ruduo. Sodas vėl stovėjo nuo
gas ir nepaliestas. Nuo šilo medžių nubiro 
varsos. Šmaikščios voverytės sumigo olose 
ir barsukai miegodami čiulpė riebias lete
nas. Vejas, lyg išdykęs vaikigalis taršė tuš
čius lizdus, o akmuo tapo nesvetingai šal
tas. Buvo laikas palikti laukus. 

Miesto kasdienybėje ano kūkčiojimo at
siminimas darėsi vis tolimesnis ir neįtikina-
mesnis. Tuo labiau, kad mano žodžiais nie
kas netikėjo. 

Maždaug viduržiemyje buvo baigta mo
kėti skola už tą gabalą laukų laisvės, 
džiaugsmo ir sunkaus darbo, kurį galėjime 
pagaliau vadinti nuosavybe. Drauge su ki
tais dokumentais, mums atiteko storas, su
aižėjusioje odoje įsegtas ir antspaudomis 
nužymėtas popierių pluoštas. Čia buvo su
rašyta visa ūkio istorija nuo pat pirmųjų 
savininkų iki mūsų pavardžių. Dokumentai 
tęsėsi bent šimtą su viršumi metų ir buvo 
be galo įdomūs. 

Pats pirmasis savininkas buvęs olandų 
kilmės jūreivis ir nuotykių ieškotojas, su
daręs sutartį su vietiniais indėnais, išplė
šęs gabalą miško ir pasistatęs apvalių rąstų 
pirkią. Jis vedė indėnų vado dukterį ir pa
liko vieną sūnų. Visa tai buvo užprotokoluo
ta sausais, oficialiais žodžiais. Vien tik kraš
to istorijos žinojimas ir vaizduotė galėjo 
papildyti naujakurio ryžto ir vargų vaizdą. 

Dokumentus skaičiau su nesuvaldomu 
širdies tuksenimu, tarp daugelio vardų ieš
kodama kalnelio verkiančiosios. Neturėjau 
jokio supratimo, kaip ją surasti, tačiau, be-
vartant popierius, akys vis nejučiomis grįž
davo prie naujakurio olando. Gal dėl to, kad 
jis buvo pirmasis. Iš pusės paragrafo buvo 
sunku ką nors spręsti. Kai mano artimieji 

ties miestelį ir mėginti atsakymo ieškoti se
nuose apylinkės archyvuose. Žinant olando 
pavardę ir įsikūrimo metus, buvo nesunku 
tai padaryt i . Kronininkas. rašęs medžiagą 
archyvui, detalių nepagailėjo, už ta t visa 
istorijos paslaptis buvo galutinai atidengta. 

Indėnų vado dukrą olandas pirko už pen
ketą žirgų ir tris šautuvus, nors ji buvo pri
žadėta narsiausiam giminės kariui. Indėnė 
noriai nuėjo su baltuoju ir jį labai mylėjo. 
Tačiau anas karys susikvietę būrį savo drau
gų, vieną šviesią naktį užpuolė sodybą, su
degino ją, o naujakurį nusitempė į netoli
mą kalnelį ir nužudė. Jis buvo čia pa t ir pa
laidotas. Jaunoji indėnė nesutiko grįžti į 
savo giminės palapines. Ji pabėgo į gretimą 
baltųjų koloniją, kur gyveno misionieriaus 
globoje. Savo vyro ji labai verkė, buvo vie
niša ir nelaiminga. Begimdydama olando 
sūnų. mirė ir buvo palaidota tame pačiame 
kalnelyje, gre ta nužudyto vyro. Žmonės kal
ba, kad indėnės vėlė tebeklaidžioja kalnelio 
viršūnėje mėnesienos naktimis ir. sukniu
busi an t akmens, r auda savo vyro. 

Kai sekantį kar tą nuėjau aplankyti kal
nelį, buvo pavasaris , o laukinės slyvaitės 
lenktyniavo su ievomis, savo žiedų kvapu 
viliodamos bites. Visur buvo taip šviesu, 
nauja ir ramu. Net senoji pušis linksmiau 
lingavo šakomis ir kvepėjo sakais, tarsi svei
kindama mane sugrįžusią. Istorija apie du 
kapus kalnelio viršūnėje ir naktimis rau
dančią indėnų vado dukrą atrodė labai to
lima šiame pavasariškai žaviame gamtos 
kampelyje. Tačiau žinojau, kad neliksiu dau
giau an t kalno po saulės laidos. Pirmą kar-
ta. gyvenime man buvo leista išgyventi vie
tinės legendos įsikūnijimą, ir už tai tapau 
tur t ingesnė. Bet to sielą plėšiančio verks-
mo daugiau girdėti niekuomet nenorėiau. 
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kinti su savo šeimininku. Užsi
mintas ir lapių augintojas, ku-
ris lapes parduodavo New Yor- , 
ko prekybininkams. 

Autorius pabrėžia pirmųjų 
ateivių silpną mokėjimą lasyti 
ir skaityti, bet iškelia jų įgim
tą darbštumą ir sumanumą čia 
įsikuriant. 

Yra duodamas sąrašas įvai- I 
rių organizacijų, kurių priskai-

Kiekviena didesnė ar mažesne tomą net 19. aprašomi jų ideo-
vietovė. apgyventa lietuvių Ame į loginiai ginčai. Neaplenktas ir 
rikoje, stengiasi palikti savo bu- į socialistų bei komunistų judėji-
vimo pėdsakus. Tai daroma, ra- i mas Hudsone. kas vertė ir ka
sant biografijas, istorijas, bro- ; talikus tampriai organizuotis ir 
šiūras. atsiminimus. Šių doku- i spyriuotis piieš anų ateistines 
mentų leidinių tarpan įeina dar | nuotaikas. Tačiau lietuviai ka-
viena* nedidelio formato anglų i talikai Hudsone lietuviškosios 
kalba rašyta knyga — tai kun. i parapijos neįkūrė, todėl ir ne-
V. Yalkavičiaus parašyta "Nuo buvo kertinio akmens, kuris 
Nemuno iki Assabet" Hudsono : Ju°s jungtų, 
lietuvių istorija. Pirmoji ateivių karta nelankė 

Kun. V. Valkavičius yra gi-j jokių amerikiečių mokyklų ir j 
męs jau Jungtinėse Amerikos ; plačiau šviestis nė nemanė. Ant-
Valstybėse — Hudsone. Mass. j roję dalyje, kur autorius kalba 
Jo tėvai — lietuviai, kurie su-! apie jau čia gimusius, jau nu- j 
gebėjo įskiepyti sūnui lietuvy- : rodo ir pirmus siekiančių mcks- į 
bės meilę ir išmokyti jį kalbėti j lo lietuvių žingsnius. Pabrėžia-
iabai gerai lietuviškai. Nors di- \ ma, kad iš kaimiečio peršokti į 
desnę savo kunigystės metų da- daktarą beveik neįmanoma, bet 
lį kun. V. Valkavičius praleido lietuvių jau antroje kartoje ne-

gjmfe) I „' > F * ^ M C2L. , Skiriamos lietuvių 
literatūros premijos 

Taigi dabar dėl Donelaičio pa
vardės lietuviškojo ištarimo vi-

: sos ligšiolinės abejones jau ne-
Už laisvajame pasauly g e r i a u - ! b e t u r § s J o k l ° Pagrindo, 

šias lietuvių grožinės literatūros -

kariečių yra laikomas lyg ir 
maištaujančios ir ne visada pa
gal partijos direktyvas žengian
čios kartos poetas. Tačiau li
beralinių vakariečių jam teikia
mi šia prasme kreditai gali bū
ti ir smarkiai perdėti, žinant, 
kad bet kokiems atskalūnams 
Lenino premijos Sovietijoje taip 
lengvai ne mėtomos. Be kita ko 

1964 ir 1965 metų knygas Lie- , studija apie Šventojo Sosto ofi 
tuvių rašytojų draugijos premi- j dalių raštų — brėvės ir bules — 
jos paskiriamos šiandien. Kaip pobūdį buvo išspausdinta žur-
žinome, ši kasmetinė premija vi- i nale "Periodica De Re Motali, 
šame pokario dvidešimtmetyje '- Canonica. Liturgica" 55-me to-1 
mūsuose buvo pati reikšmingiau j m e (1966, 85 - 92 psl.). Minėtą 
sia. lyg ir laisvojoje Lietuvoje žurnalą leidžia Gregorianum uni-
buvusios valstybinės premijos : versite tas Romoje. Tas univer-
tradicijos tęsinys. Sąlygoms su- ; sitetas išleido ir- šios prof. Ra-
siklosčius, lig šiol dar nebuvo bikausko studijos atspaudą, pa-
paskirta premija ir u i 1964 me- vadintą "De significatione ver
tų geriausią knygą. Tad šiemet; borum 'bulia'. 'breve' ". 
komisija paskirs dvi premijas. 
atrinkdama geriausią 1964 me- * L e ' ^ o premija poetui A. 
tų knygą ir 1965 metų. Premi- voznesianskiuL Sovietijoje aukš 
jos dydis yra S500. Abi penk- čiausioji literatūros premija šie-
šimtines premijai duoda Lietu- m e t atiteko vos 30 metų sulau-

ivių fondas. Šiemetinėj jury ko- k u s i a m šiam jauniausios kar-
misijoj vra rašytojai K. Bradū- t o s P o e t u i - Voznesianskis. kaip 
nas, P. Gaučys, Č. Grincevičius, i r m aždaug jo bendraamžis po-

' Alf. šešplaukis - Tyruolis ir Lie- e t a s E - Jevtušenko. dažnai va-
tuvių fondo atstovas dr. K. 
Ambrozaitis. 

Pauliaus Rabikausko, SJ, j A. Voznesianskis visai neseniai 
viešėjo ir JAV, kai kuriuos uni
versitetuose paskaitydamas sa
vos poezijos. 
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Lietuvių bendrovg, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos j Lietuva. 

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis. 

E. ir V. Žukauskai. 

Ž. Mikšys Lietuviškos dainos fragmentas (lino raiž.) 

ir vėl praleidžia svetimtaučių 
tarpe, bet jis visur pabrėžia. 

mažai lanke universitetus ir 
juos baigė. Yra tiksliai knygoje 

Iltimis Y A&ikf 

RtV. VUIUUM LWO(.KO«ICH 

sesnio iš jų nepaveldėdama. lan
komose mokyklose sparčiai nu-
lietuvėjo. 

Antrosios kartos atitrūkima; 
nuo Durnosios atsiliepia ir į 

orsramzaci neberenua. 

kad esąs lietuvis, o šios kny- į nurodomos pavardės pirmųjų • 
gos parašymas bei išleidimas Hudsono lietuvių, baigusių gim- j 
kaip tik yra autoriaus duoklė nazijas. verslo mokyklas, sese-1 
savo gimtajai lietuvių kolonijai, i rų mokyklas, universitetus ir j 

Kun. V. Valkavičius čia ap-\ kit. Antroji karta save tėvu pė-
rašo tą vietovę, kurią jis labai domis nebeėjo, bet nieko švie-
gerai pažinojo, kur jo paties 
vaikystė buvo praleista ir su 
kuria ir dabar jo ryšiai esą 
tamprūs — su Hudson. Mass. 
Ten tebegyvena jo mamyte ir 
jo brolis, kuris yra vaistinin
kas ir savo mieste eina tam 
tikras ir viešas pareigas. 

Knygos pradžioje autorius 
duoda trumpą Lietuvos geogra- ; 

fine padėtį bei trumpą istoriją 
ir po to jau pereina prie Hud
sono lietuvių istorijos. Knyga 
yra padalinta į tris dalis: I da
lis aprašo naujakurių lietuvių 
atėjimą j Hudson. II — antro
sios lietuvių kartos gyvenimą 
ir III — lietuvių laipsnišką ny
kimą Hudsone. 

Nustatyti datą. kada pirmas 
lietuvis atsirado Hudsone. au
torius naudoja mokesčių mo
kėjimo sąrašus. Metodas nėra. senąsias oiganizaeijas: jos pra-
lengvas. nes ateiviai patys ne- ; d e d a s į ip nėti . Senieji pavargsta, 
mokėjo rašyti, o mokesčių o^an- • 0 j a u n į m a s užauga kitoks, se
kų pildytojai iš klausos jų pa
vardes rašė. kaip tik jiems at
rodė geiiau. visai nesirūpinda
mi raidžių ir skiemenų tikslu
mu. Taigi visur sunku atskirti 
lietuvį nuo lenkų. Lenkais ne
mažas skaičius lietuvių pasiva
dino, norėdami pasirodyti "šlėk
tomis" ir būti "aukštajame" 
luome. Pirmas lietuvis į Hud-
soną atvyko 1897 metais, jo 
pavardė buvusi Markūnas, am
žius 37 m. Vėliau čia apsistoda
vo ir pasilikdavo vis naujų lie
tuvių ateivių, kurių atvykimą 
aprašydavo vietinė spauda, dau
giausia juos sumaišydama su 
lenkais, nes rašantiems tikslin
gumas taipgi nerūpėjo. 

Iki 1900 metų Hudsone jau 
buvo apie dvylika lietuvių mo-Į 
kesčių mokėjimo sąrašuose, kas Į 
reikštų, jog 19 šimtmečio pa
baigoje ir ypač 20 pradžioje 
lietuviai jau gausiau pradėjo 
plaukti į Hudsoną. Toliau au
torius duoda datas, kada susi
kūrė čia pirmoji lieutvių orga
nizacija, kada atsirado pirma-j 
sis savų namų savininkas, pir
masis Amerikos pilietis lietuvis, Į 
pirmosios vedybos svetimoje že
mėje, pirmosios krikštynos ir 
pirmoji mirtis. 

Autorius t u n lengvą anglišką 
stilių ir vaizdžiai aprašo hud-
soniečių lietuvių užsiėmimus: 
kuriuos darbus jie dirbo, ku
riuos verslus jie steigė. Nepa
mirštas net bičių augintojas, 
kuriam mirus, visas bičių spie
čius susirinko ant kapo atsisvei-

Antroji karta jau aklimatizuo-
jasi šio krašto dirvoje, savo su
gebėjimus atiduodama bendra
jam Amerikos lobynui. Po pas
tarojo pasaulinio karo naujos 

tremtinių bangos Hudson buvo 
beveik nepaliestas. Naujakur ių 
ten kaip ir neliko dėl darbo sto
kos. 

Trečioji knygos dalis ir api
ma Hudsono lietuvių laikotarpį 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Kaip minėjau, "dypukai" Hud
sone neprigijo. O jau iš karo 
grįžęs vietinis lietuvis, jeigu su
kūrė šeimą ir augina vaikus. 
tai augina trečiąją ateivių kar 
tą, kuri Lietuvos vaizdo savo 
sieloje jau nebeturi. Trečiosios 
kartos lietuviai Hudsone lietu
viškai jau nebekalba. 

Senosios organizacijos šiuo 
pokario laikotarpiu jau užsida- j 
JO: pirmoji ir didžiausioji vie- \ 
tos organizacija — Šv. Juo^apo ; 
pašalpinė susilikvidavo: Lietu
vių Amerikos klubas, tu rė jęs ; 

nuosavus namus, juos pardavė. 
Tik viena moterų organizacija 
Eg šiol gyvuoja. Ji y ra bandžių- ; 
si pajudinti lietuvių kultūrinį 
judėjimą Hudsone. kviesdama 
koncertuoti chorą iš VVoreeste- Į 
rio 1956 m. ir Ivaškienės šo- i 
kius iš So. Bostono 1958 m. 
Tais pačiais metais į Hudsoną : 

atvyko lietuviškai kalbąs kun. 
Jonas Paulauskas, kuriam lai- j 
kui atgaivinęs čia meninius pa-
rengimus. 

Autorius šia knyga atliko 
reikšmingą darbą savo gimtojo 
miesto lietuvių kančioms ir 
džiaugsmams įamžinti. Nors di
džiausioji anų pionierių lietuvių 

dalis jau yra mirusi, bet jų dar
bai ir lūkesčiai pasilieka kny
goje. Lietuvių kultūros istorijai 
būtų labai svarbu, kad ir kitos 
beišnykstančios lietuvių koloni
jos (ypač Pennsilvanijos buvu
siam angliakasių rajone) susi
lauktų šitokių aprašų. 

Knyga yra parašyta lengvu 
ir gražiu stiliumi, lengvai skai
toma. Leidinys rekomenduoti
nas perskaityti kiekvienam, 
ypač kad jis patašytas čia gi-
mu?io lietuvio, "kurio mintys 
daug kur yra pamokančiai prak
tiškos. Autorius knygos gale 
duoda ir sąrašą naudotų šalti
nių. 

Atkasta mindaugine 
katedra Vilniuje? 

Pastaruoju metu. vykdant ar
cheologinius kasinėjimus Gedi
mino kaino papėdėje, Vilniuje, 
kalno vakarinėje pašlaitėje su
rasta XIII amžiaus mūrinio pa
stato likučiai. Pastatas turėjęs 
būti stambių baltiškųjų plytų 
su keturkampiais kontraforsais, 
gana aukštas, puošnių skliautų, 
primenąs bažnyčią, bet vėliau 
sudegęs ir nugriautas. Archeo
logai prileidžia, kad tai galėjusi 
būti XIII amž. viduryje po Min
daugo krikšto karaliaus pasta
tytoji katedra. Šitai kaip tik 
remtų kai kurių istorikų tezę. 
kad lig šiol nerastoji Mindau-

: go sostinė Voruta buvo kaip 
i tik t a s pats Vilnius. 

Be to, šiemet dar bus paskir-
į ta ir rudeni Montrealyje laure
atui įteikta dvimetinė Lietuvių 
akademinio sambūrio Vinco 
Krėvės vardo literatūrinė pre-

I miia. Šiemet ji bus paskirta už 
geriausią. dar nepremijuotą 
1963—1964 metų knygą. 

Bruno Markaičio premjera 
Floridoje 

Šio žinomo mūsų kompozito
riaus naujas veikalas, pavadin
t a s "Koncertas pianui ir pučia
miesiems" pirmą 
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IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 
Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
i. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050 

viešai grojamas balandžio 27 d 
Tampoje. Floridoje. Piano solo 
partiją atliko čikagietis pianis
tas Jack Winsor - Hansen, o 
Tampos simfoniniam orkestrui ; j F R A N K ' S T . V . & R A D I O ItlC 
dirigavo pats kompozitorius. 3240 SO HALSTED STREET * Telef cx v ? - » 

p T n į f OT^S?INKIMAS DAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
Kalbinis tezė pasitvirtino Į ^ ^ ^ ^ ^ S S J S S B S 3E5S 

Didysis mūsų klasikas Kristi
jonas Donelaitis lig šiol žino-
tuos oficialiuose raštuose ir do
kumentuose buvo palikęs tik su-

; lotynintą savo pavartę Donali-
tius arba suvokietintą Donelei-

| t is . Tačiau mūsų kalbininkai 
buvo priėję išvados, kad lietu
viškai tariama rašytojo pavardė 
turėjo skambėti Donelaitis. 
Valstybinės bibliotekos rankraš-
tynė Vilniuje dabar surastas do-

| kumentas — 1736 metais spa
lio mėn. 1 d. Karaliaučiaus uni-

I versiteto Teologijos fakulteto 
• dekano J. H. Liziiaus padary
mas šio fakulteto studentų są
rašas, šiame sąraše fakulteto 
dekanas savo anuometinio stu
dento, būsimo rašytojo, pavar
dę užrašo gražiausiai Donelaitis. 

enrrent dividend 
P a s k o s dnodamos ilgam l a i b a t mėnesiniais išmokėjimais 

B R , S ^ ° ? K A V ? * G S " S " • " • ASSOCIATION 
wa Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632 
Plrmad., Antrad.. Penkt. Ir šeštadj S 

•jjValandoa: 
I 

T. — 4:S9 Trečiad. uždaryta: K°tvlrtad. 9 v , 

m I * * 
:•: 

w ĮjEacaEaeaieaai 

CIRCUIT T V 

2412 

lUKrUvIAI) 
v* - r. S a v D A N LIUTIKAS 
S Ž E S A S ^ D A V ™ A S • V A R T < ^ M T ; T A I S Y M A S ~ 
GREITAS Datarnavlmaa • GARANTIJA • KREDITAS 

WESr71s t St., CHICAGO, ELL 60629, TEL. _ 471-2446 

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE 

CHICA G0 S A V INGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

6245 S0 . W£STERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS TEL,; GR 6 • 7575 

MOKAME 

tiz torestmentu sa-taa 

CHICAGO BATUTOS AND IX>AN BEVDROVft. Tiena Mirp ŽT-
mosniuiu kramto finansiniu M-iism. aptarnanja >><>* apylinkos 
Kyventr>jiis pavT«iin<rai. sausnaį ir pelningai ja»i virš 41 me
tu*, visada prisilaikydama sausrumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukšta dividendą. Mes nesiver-?iame tapti paC-ia di
džiausia h<T!drov!'. het stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
teikti pačius geriausius patarnavimus mūšy taupymo ir sko-
Hninm nariams. 

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuviu orsanizaH-
jomis. noriai prisijieiiami darkais ir finansais, kful salėtu pa
siekti geresniu sryveninv. salygii. RvieeHatne vis»i.- taupymo ir 
paskolų reikalai* kreiptis į fTiieaeos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrove, išaiitrusia i viiš $.-J:»,.;,OO.OOU.IVI tur to Įstaiga. 

JOH.N PAKKI, 
Ir bendroves 

direktorių tarybos 
prezidentas 

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS 

Insured Family Savings 
Coliege Bonua Sav in^ 
Chrigtmaa Club Savinga 
Vacation Club Savinga 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loaas 
Ali Tvpes oi Insurance 

Seil and re-ieem U. S. Bonda 
Safety Derx)sit Boxes 
Free Community Rooms 
for your organization 
me?tings. (Free Coffee) 
Cash cheeks and pay all 
family bills with our special 

money order cheeks. No 
service charge to membera 

• U. S. Postai Stamps 
Machine service 

• We seU Tra^elers Cfeecks 
• Save-by-mai1 Kits 
• Notary Public Service 

• Two Large p*ree 
Parking Ljta 

• Free Theatrc tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 

• Cbristmas narty with ffifta 
to Coliege Bonus Membera 

MONDAY . . . 
TLESDAY 
WEDN"ESDAY 
THlRSDAY . 
FRIDAY 
SATI RDAY 

VALANDOS: 

. 12:00 P.M. 
9:00 A.M.-

Clos^ 
. imi 

. 9:00 A-M.. 
. 9:00 A . M . -

—8:O0PJVf 
— 4:00P.M. 
All Day 

— 8:0OP.M. 
— 8:00P.M. 
-12:30 P.M. 



HETITŲ IR LIETUVIŲ KALBOS 
J. T I M M S 

Apie du tūkstantuosius me- . tančiais molinių lentelių, prira-
Išskaičius vidui ėje ir ry- ! šytų pleištarašč 

llu- "gilus"; hanna- "senelė", 
plg. "anyta"; hara- " a r a s " ; ha-
zzaš- "sausas"; hulali- "raišt is" , 
plg. "siūias"; huiana- "vilna"; 
hupala- "tinklas žuvims", plg. 
"šapalas(?)" ; hawas- "avis"; i-
"eiti" (itten "tegu e ina") ; plg. 
sanskrito "yami' ' — "einu"; 
Karu- arba kardi- "širdis"; kat
rų- "iiudininkas", plg. "gudrus ' ' ; 
kemmant- "žiema"; kuiš " k a s " ; 
ieš(š)ai- arba liš(š)ai- "rinkti '7 , 

"švisti", 

tus prieš Kr. 
tinėje Anatolijoje (Mažojoje tekstus, pasirodė, kad tai rašy-
Azijoje) pasirodė stiprios in-1 ta indoeuropiečių kalba, sumi-
doeuropiečių k.ltys, atkeliavu-j šusia su gausiais vietinių kalbų 
šios iš vakarų. Jos nugalėjo vie- žodžiais. Tų tekstų turinį suda-
tinius gyventojus, pasisavino jų ; ro įvairūs metraščiai, karalių \ P*§- "lesti' ; lukkeš 
kultūrą ir pamažu įkūrė savo autobiografijos, politiniai testą- j P*S- * a ukas "su balta žvaigžde 
valstvbe. Senuiu ^vventoiu sos- I mentai, valstybinės bei privačios I kaktoje' ; maltai-

teisės nuostatai, teismų proto
kolai, diplomatinė koresponden
cija, pamokymai princams, reli-1 karas 
giniai bei mitologiniai raštai. n a u J 

• Mirė Georg Duhamel. Pa
ryžiuje, po ilgos ligos, sulau
kęs 82 metų amžiaus, balandžio 
14 d. miiė žinomas prancūzų 
rašytojas. Prancūzų akademijos 
narys Georg Duhamel. Jaunys
tėje jis studijavo mediciną ir 
pasižymėjo kaip chirurgas, bet 
vėhau pasišventė tik literatūrai, 
sukurdamas daug žinomų ro
manų, poezijos veikalų, laimė
damas aukščiausią prancūzų 
tautos pripažinimą. 

Vienuolynai yra įsteigti ne rink
ti tobulus žmones, o tuos, kurie 
ryžtasi tobulybes siekti. 

— šv. Pranciškus Salezietis 

VALOMA LšTKPAMnt; IK S U K E G U -
U l ' O J A M t SIUVAMAS MA&I>AS 

53.50. 
Tiiritne dalis visų firmy ir modeli'! 

mašinoms. B e m i n a Siuvinio centre— 
vartotos ir naujos masinos. Sing**r, 
titm Home, White , Kenmore , Necchi, 
Eina, Pfaff ir kt. 

B & B SKWLXG MACHTVE OO.. 
4214 Arciier A \ e . , U-l. 927-0044 

valstybę. Senųjų gyventojų sos 
tinė Hattus dabar tapo ir nau
jųjų valdovų sostine. Kalbinin
kai šiuos karingus ir kultūrin-

| gus ateivius pavadino hetitais, 
Plg-

Uai- "malti"; mert- "mirt i"; ne-
kumant- "nuogas"; nekut- "va-

"naktis"; neua-
pat- "koja", plg. "pė-

kildindami šį vardą iš jų sosti-j Kai kurie dalykai buvo surašy-}°-a"> šepta- "septyni"; šup-
nės Hattus (vokiškai Hethiter, j ti net hieroglifimais rašmenimis "miegoti", plg. "sapnuoti", t aks-
angliškaiHitt i tes) . Netrukushe- ant akmens. tisi- "statyti namus", plg. " t a -
titų valstybė prasiplėtė, užka- ; Kadangi hetitų ir lietuvių kai-1 g-jjjf; t a i ^ * Į ? * į j p l g " ****" 
liaudama kaimynines tauteles, bos priklauso tai pačiai indoeu- j *;,/ t r i " ^ " j t u n n a i " „ d u s ~ 
ir tuo būdu virto galinga impe- Į ropiečių kalbų šeimai, tad tarp i1 ~ 
rija. Tačiau praėjus keliems j jų tu r i būti didesnis a r mažes-
šimtmečiams. hetitų imperija, nis giminiškumas. Pavyzdžiui: 
Kadaise kariavusi net su Egip- ! iietuvių "esmi" (esu), "esi", "es
to faraonais dėl Sirijos valdy-;t i" (yra) atitinka hetitų "ešmi", 
mo, pamažu ėmė silpnėti. Ne- ' "ešši", "ešzi", kurie sudaryti pa
trukus ją nukariavo vakarinės gai veiksmažodžio šaknį "eš " 

G > 

"upė"; uatar- (kilmininkas ui-
tenaš) "vanduo"; uni- "anas" ; 
uk "aš" : yat tar i- "žengti", plg. 
sanskrito "yat i" ir liet. "joti". 

Surašytų žodžių gale brūkš
nelis reiškia, kad ten gali būti 

miestus. Nuo to laiko hetitų im 
į perijos vardas išnyko ir nebe-
| buvo žinomas iki XX a. pra
džios: tik 1906 m. sudegintos 

Vienas ambicingiausių iio sezono laisvojo pasaulio lietu\iu teatralų • hetitų sostinės vietoje, kur da-
užmojų yra nanūltoniečių (Kanadoje) Jono Griniaus- premijuotoa' ^ a r v r a t u r k ų kaimas Bogaz-
istorines dramos "Gulbės giesme" pastatymas. Kaip žinome, tos d ra-i , , , , . . . 
mos patrrindan paimta Zigmanto Augusto ir Barboros Radvilaites J"*; b u v o surastas valstybinis 
tragiškoji meilė. Veikalo premjera buvo kovo 19 Hamiltone, o savaite; hetitų karalių archyvas su tūks-
veliau spektaklis buvo pakartotas ir Toronte. Veikalą režisavo Elena ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Dauguvietytė-Kadabienė. Nuotraukoje čia matome vieną "Gulbes gies
mes" pastatymo sceną: Barbora Radvilaite (Lina Verbickaite) ir Čigo
nė (H. žilvitiene). 

Anatolijos tautos, sudeginaamos I reiškiančią "būti". Yra ir kitas P r ; d e d a m a ati t inkama galūnė 
I jų sostinę ir kitus didesnius j šios šaknies variantas, būtent P a v a r t o J J s žodį sakiny; tačiau 

PLANINGAS TAUPYMAS 
makaa0uis dividendui 

Į PRADĖK T A U P Y T ! Š I A N D I E N ! 

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokamvisas paSto 
persiuntimo išlaidas. 41% 

Dabartinis dividendas 
lidok^mas du kart 

per metus. 

ATSISVEIKINIMO KONCERTAS 

Šio krašto pirmoji opera, o 
kartu viena iš garsiausiųjų pa
saulyje balandžio 19 d. atsisvei
kino su savo senaisiais rūmais, 
kuriuose ii buvo 83 metus. Tai 

jų svečių įžengimu, kai tuo me
tu orkestras specialiai grojo iš
trauką iš "Tannhauserio' ' ope
ros. Toliau sekė iš operų seks
tetai, kvartetai, tercetai, duetai. 

baigtas 
buvo New Yorke, kai Metropoli- solo. "Aidos" triumfo scena ir 
tan opera davė paskutinį ope- v sas koncertas buvo 
ros spektaklį, transliuotą per su "Fausto" operos 
radria. ir tai buvo Puccini "La ra — tos operos 
Boheme" opeia ir 444 spektak- "Faustu" Metropolitan 1SS3 m. Bostonas. O mums įdomiausia. 
lis. Vakare su operos namais pradėjo tuose namuose savo 

garbe. Šis koncertas kai ku
rioms dainavimo garsenybėms 
buvo dar ir tuo ypatingas, nes 
jos kartu atsisveikino ir su sa
vo dainavimu ir tokiu būdu la
bai garbingai nulipo nuo scenos, 
kurioje per 20 ar daugiau metų 
išgyveno daug džiaugsmingų ir 
kartais skaudžių valandų. 

Ateinantį rudenį Metro savo 
sezoną pradės jau naujuose rū
muose, labai moderniai ir spe
cialiai operai įrengtose patalpo
se, taip vadinamam, Lincolno 
Centre. Šiuo metu Metropolitan 

~r:n ir cho- opera pradėjo, gastroles po JAV 
finalu. Su j miestus, ir jų pirmoji vieta yra 

"aš-", panašiai kaip ir veiksma
žodžio '"ėsti'' (ėdu) šaknys he-
titiškai yra "ad-" ir "ed-". Iš 
"aš-" šaknies sudarytas hetitų 
"ašant" - liet. "esantis". ~ ' ' ~'~ - ' 

Leksinis abiejų kalbų giminin
gumas bus matyti iš žemiau su
rašytų žodžių: anna- "motina", 
plg. (== palygink) liet. anyta "vy 
ro motina"; anni- "anas"; da-
"du"; dai- "dėt:"; daluki- "il
gas", plg. sanskrito dirgha "il
gas" ; dusk- "džiaugtis": gem-
mant- ir gimmant- "žiema"; ha-
liia- "klauptis", plg. "kelis"; ha-

lietuviškai tas šaknis verčiant, 
duota pradinė lietuviško žodžio 
forma. 

Nekalbininkas. skaitydamas 
žodžius, 

abiejų kalbų šaknų bendrumo. 
Tačiau iš tikro tas bendrumas 
yra, nors ir ne toks akivaizdus, 
kaip, sakysime, ta rp sanskrito 
ir lietuvių ar tarp gotų ir lietu
vių kalbų. 

Pažinti žmones su jų silpnybė
mis ir juos vistiek mylėti — štai 
kur artimo meiles viršūne. 

— Fr. Ozanam 

UTUAL 
SAVINGS * LOAN 

ASSOCIATION 

atsisveikinta koncertu, kuris tę
sėsi pusšeštos valandos. Tame 
koncerte dirigavo 11 dirigentų, 
dainavo 52 pasaulinio garso so
listai, dauguma ir lietuviams 
girdėti, šoko baletas, dalyvavo 
visas choras ir orkestras. Kon
certas buvo pradėtas garbingų-

a operine Keną. su " r a u s a i 
:: baigė. 

Kai po to visos operos žvaigž
dės ėio iš eilės i scena nusilenk-

kad lietuvaitė sol. Lilija Šukytė 
jau dalyvauja tose kelionėse, 
kartais atskrisdama pavaduoti 
pačiose pagrindinėse partijose 
primadonas. Netrukus Metropo-

pubiika prieš savo akis ga- i litan vyks į Europą, kur Pary 
»• • • - » «- r - _ J i . ~ 

įėjo 
ros 

susidaryti 
istorijos 

v:sos JAV ope-
vaizdą. kurioje 

daugelis švitėio savo menu ir 

žiuje birželio mėnesyje duos ke
letą spektaklių. 

R. Tūb. 

mm i rmL rno iii * *•!. po p» :% 
t a v k u l l a i wm> 9 *•!. rrlm iki 8 ». m . 
fcfcJJBį wmt 9 •—i. rna iki '. »»!. p» p * 

Ommmmt mmt S Į I U • t J by tkc lliiml % - i "n i i imsi 
2212 W. CESMAK BOAD • CKKAGO S. E U N G B 

Pfco»e VTrjtoto 7-TM7 Jota J. F u in h» 

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ JSTAJGC* 

S K I P ' S Self Service 
L I O U O R S T O R E 

5515 SO. D AMEN A VE. ALL PHONES WA 5-8202 
APRIL BALANDŽIO 28, 39, 30 D. D. 

AMERICAN FTVE STAR CALIFORNIA 
BRANDY Qnart $ 0 . 7 9 

senųjų Metropolitan rūmu vidus operos spektaklio metu. 

DE PERRIER NAPOLEON BRAND IMPORTED 
FRENCH BRANDY Fifth $ 0 . 2 9 

OTARD DtPORTED COGNAC Fifth $ 4 < 9 8 

V A L D O V A S iMIRE 
A.VPRLI SINIAVSKY ) 

Iš karto pasidarė 

uvo leidžiama: laukta įsaky-
10. O įsakymo vis dar nebuvo. 

Nes tas, kuris įsakinėjo, dabar 
gulėjo negyvas. 

Ištrypta kojomis aikštė buvo 
tuš tuma, dėsi jam ant kelių gauruotą ankšta. Negalėjo sutalpinti tiek 

noras atsisėsti ir. pakėlus ; kaktą. O jfe muš delnu per % \ žmorūų norinčių atsisveikinti ir 
veidą į dangų, taip užkaukti , juoksis ir murmės kažką rami- l pasižiūrėti. O žmonių vis gau-
kaip kaukia benamiai šunys, nančio savo išmoninga valdovo I sėjo. kas minutę jų buvo vis 
Dabar tie netekę valdovo šunys tarme. O kai užmigs, tu sau-; daugiau. Bet kada siaurasis pra-
valkiojasi po visą žemę ir uos- gosi jo namus ir puldinėsi visus ėjimas atsidarė, buvo jau per 
to orą: juos apėmė ilgesys. Nu- praeivius. veiu. Kažkas riktelėjo visa gerk-
stojo loję. tik urzgia, uodegas Šen ir ten jau girdėti cypi 
pasibrukę. O jei pradeda uode- mai: 
ga vizgenti, tai taip — ta ry tum 

bandė judėti tąja kryptimi, nors 
kolas derinti toj spūsty buvo 
taipgi sunku, kaip ir kalbėti pil
nomis lūpomis. 

Bet 

pasislėpė po sunkvežim u... Bul-1 M GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fiftil $ 4 * 8 9 

MOHAWK ROCK & RYE & KUMMEL Quart $ 0 . 9 8 

jie verktų. Pamatę žmogų, nu
bėga į šalį ir ilgai žiūri — ai 
tik nebus jis? — bet neprieina 
Laukia, visuomet laukia ir kaž- p a r s įdavė l ia i gyvuliūkščiai 
ką ten maldauja ilgu žvilgsniu: , t i e ĮmfĮjįį pėkingiukai ir mop 

le, nkteiėjo patenkintas, kad 
Į turi progos paleisti savo skam-

Mėgmkime gyventi laisvė- | biąją kakarinę. 
je ir žaisti kaip vilkai. 

Bei aš žinau, žinau perdėm 
&erai. kad jie rijo prieš tai . tie 

O. ateiki Pašerk! Suduok: sai. Aš nenoriu laisvės. Man 
Mušk. kiek nori (tiK ne per r e įk a l ingas valdovas, 
daug smarkiai, labai p r a š a u : ) . A k K o k s šuniškas ilgesys: 
Bet būtinai ateik! Kur nuraminsiu savo duriantį. 

Ir aš tikiu: jis ateis, teism- :lgų ilgiausią, tiek metų nepa-
gas ir griežtas. Privers cypti iš sotintą alkį? 
skausmo ir šokinėti su grandi- Kiek jų klaidžiojančių pa-
ne ant kaklo. Tu prišliauši prie šaulyje, kiek valkataujančių, bė
jo pilvu, pažvelgsi į akis ir pa- namių sūnų. 

C. kalės, pailgų akių ir siau
rų kandžiojančių snukių: O. pri
tyrę, pikti, vieniši patinai! *) A. Siniavsky yra vienas iš 40 

m. slenkstį peržengusios rusų rašy
tojų kartos atstovų, kuris nesenai 
su kitu tokio pat amžiaus rašytoju 

Prokuroras negalėjo supras
ti, kaip ta ' ealėio atsitikti. Sto-

— Mergytę, mergytę sumin
džiojo: iš tolo girdėjosi riks-

juo labiau artėjo prie Imas. 
Skersgatvy susirinko tie, ku

riems pavyko ištrūkti iš minios. 
— Sumindžiojo! Sumindžiojo! 
— Čia nekalbama apie mano 

kliudytąją. Manoji pati parvir
to. Niekas jos neparvertė. Ir 
jos akinius sudaužė kiti anks
čiau negu aš. O jei kalbėti apie 
amžių, tai ji visai ne mergytė. 
bet pilnametė. 

— Mergytė, mergytė, — pri-
Prokuroras buvo perdaug; mygtinai tvirtino minioje. — 

rimtas žmogus, kad galėtų įsi-j Reikia sulaikyti kaltininką... Po 
velti į muštynes. Nesigrūdo. ne- i sunkvežimiu palindo... Kam au-

tikslo. juo labiau jis buvo ne
šamas į šoną. O linija vis kry
po ir krypo, versdama jį iš ko
jų. 

Žmonės griuvo vieni per ki
tus, klupo ir virto. Į vieno pa
virtusio vietą atsistodavo pen
ki nauji. Kova nemažėjo. Kiek
vienas dėjo visas pastangas pra
lįsti pro aną praėjimą, ankštą 
kaip šaukų griovys. 

BAERENFANG IMPORTED GEKMAN 

LIQUEUR Fifth $ g , 9 8 

DD?ORTED GERMAN NIERSTEINER 
1961 YTNTAGE WESE Fifth $1.29 

MONASTERY HONEY PLNCH 
KBLTMK Fifth $2-98 

SKAIDRIOJI 80 Proof VODKA Fifth $2.98 
SOLTHERN COMFORT LIQUEECR 

Fifth $3-89 

Andrėj Siniavsky 

sistumdė, nes-ginčijo. Ir staiga 
kažkieno galingas deinas. pla
tus, kain ta aikštė, pagriebė ii 
skersai kūno, suspaudė kumšti
mis, kad vos neužduso, ir kiek 
pakėlęs į viršų, pradėjo juo kul
ti j ka :re ir i dešinę. 

— Paleisk: Skauda: — vai-
ojo prokuroras. — Juk čia 

• sam vien savi. Niekas neneša 

Nuplovė jį. išbalzamavo 
J. Daniel sovietinio teismo buvo padėjo ant pedestalo. 
nubausti (pirmasis =eptyner;us me- Nesuskaitomos minios bėgo 
tus kalėjimo, o antrasi, penkerius) a t s i s v e i k i n t J i r pasižiūrėti. Jos 
uz spausdinimą, prisidengus slapy-j 
vardžiais. savo raštų laisvajame Į»- l lPJOSI » v , s ^ S a t v i u -J ^ P a 
saulyje, juose demaskuojant bol- tą namais kampą ir ten susto-
ševikinės Uranijos tikrovę. Savo rjavo. Išėjimas buvo tik vienas 
skaitytojams čia pateikiame trum- _ p r 0 t e n k u r t a r p gėlių, sar-
pa ištrauka .š Vakaruose pasiro- j - ^ v e l i o n i o 
dziusio A Siniavskio pasakojamo =• r r- o J 
"Teismą, eina". Rd. pa la ika i Bet žvilgterėt d a r n 

vejo j .s sau ramiai, kartu su 
j visais, laukdamas, kada bus ga-

ir į Įima pajudėti arčiau, ir staiga 
i susigriebė, jog minia jau neša 

jį kre va lin:ja skersai aikštę 
į praėj:mą. siaurą, ka p šaulių 
griovys. Pakako t :k prasistumti 
pro jį, o ten to tau jau buvo 
tiesus, a tv :ras kelias į vidur-
miestį kur tarp gėlių ant pe
destalo gulėjo miręs valdovas. 
Prokuroras, kiek tik galėdamas 

šinate burnas? Kaltininką, kal
tininką!.. 

Manoji pati kalta. Tegu ne
sipainioja po kojomis. Aš pats 
lygiai taip pat parvirtau. Kal
tininkų čia nėra. Be aukų nega
lima apsieiti. V.sa tai juk gero 
tikslo vardan. 

Prokuroras n b e u r ė i o jėgų 
lokios atsakomybės, Cia yra eiti toliau. Atsigulė pailsėti ant 
daug moterų, vaikų, yra net, smego, šilto, kaip garuojantis 
karo invalidai, kurie suteikė tau! dienas. Tarp miegančių kaimynų 
garbę. vis dar buvo ieškoma kaltinin-

Tačiau delnas neišleido jo iš ko. vis kalbama apie nežinomą 
savo čiumpančių, mirtinai su- mergytę: 
gmaužtų pirštų. Kenčiantis ir 

Kas tik turi gerą skonį? 

Viską perka pas Lieponi! 

— Gal tai buvo koks kenkė
jas, diversantas, liaudies prie
šas? Ar tik ne jis ir išprovoka
vo tas. tokias dirbtines minios 
grumtynes? Reikėtų pašaukti 

_ , , ,.., noiiciją: Tardytoją, prokurorą: 
Prokurorui navvko vis dėlto _ A . „ . . ZT . - . 

Į teismą reikia tokius! Į teismą. 

įsiutintas delnas vis mušė juo. 
ka :p rastga!;u j kaukiančią iš 
skausmo minią. 

pabėgti. Susižeidė koją, perlipo 
bulvaro iritvara ir t)6 kepurės A n Rg. 

* 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

MARQUETTE PK„ 6211 S. Western PRosp, 8-5875 
Vedėjas L. LI^PONIS 

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



6 T DRAUGAS, šeštadienis. '.966 m. balandžio 30 d. 

NAUJI LEIDINIAI 
• Pnblijus Vergilijus Maro- Ave.. Melrose Pa: k, 111. 60160, 

nas, ENtJBOft. Veitė ir pagal | U.S.A. 
originalą heksametra.s lietuvis- • ŠALTINIS, 1963 m., nr. 2. 
kai atkūrė, parašė įvadą ir su- Tikybinės :r taut nės minties 
darė žodynėlį dr. Anrauas Kuk- žurnalas, leidžiamas Anglijoje 
ša. Lietuvių Enciklopedijos lei-' Sv. Kazimiero sąjungos. Reda-
dykla — leidėjas Juozas Kapo- juoja S. Matulis, MIC. Adresas: 
čais, 1965 m. Leidinys 300 psl., "'altinis, 16. Kound Rd., VVest 
8 x 5 - \ į inč. formato, kaina Bridgford, Nottingham, Eng-
$5.00. gaunamas "Drauge". i and. Metinė prenumerata $2.00. 

Nors gyvenime praktiškas s 
lotynų kalbos naudojimas šian
dien ypač susiaurėjo, net kata
likų Bažnyčioje paliekant ją 
pačiame minim r aeiau tąja ?915 r-.-srn'ūčio 13 
kaiba pr.eš beve k du tūkstaa- & Vėliau, 1926 m. kovo mėn. 
čius^metų sokurtoj k;?.s kine .Ii M Marijampolėje ii ėjo iki 
grafinė literatūra • tža ne- C43 m b rielio miiesio . Išei-I 
praranda savo reikšmės ir savo! ijoj'~ atgimė 1C61 m. gruodžio f 
vietos Vakarų pasaulio litera- :/-vir syje PradSoį buvo leidžia j 
tūros raicoje. Tad ir Vergilijaus Tias Londone, o dabar — Not-
didžiojo veikalo "Eneidės'» ver- įT- nghamc. Tai šių metų "Šalti-
timas lietuvių kalbon ir jos iš- nio'« nr. 2 yra išleistas 60 me-
leidimas išeiviškose sąlygose | ų sukakties ženkle. Ta proga j 
yra mūsuose neeilinis įvykis. į patalpintas redaktoriaus kun. 
Paties vertimo plačią recenziją ; S. Matulio Įžanginis žodis ir pla-•, 
Kultūriniame Drauge spausdin- į ti kun. K. A. Matulaičio apžval 

Pastarasis •'šaltinio" numeris 
a sukaktuviD s. š ta i jo pra-
: s. "baltinis" buvo pradėtas 
"t Se nrose Į.9C8 m. kovo 31 

1Q1 

• B B Į tose šalyse S1.50. 'Knygų Lenty-Į • Di. a^r. A. šeštokas, SODY-džia tėvai jėzuitai. Metine prenu-
|ną" leidžia JAV Lietuvių benuruo-j Bt ' PIEVELĖS, žolės. žeme. jren-. merata &i.QQ Adresas: Žvaigžde. 
| menės Kultūros fondas, išeina kas Į girnas, trąšos, tręšimas, priežiūra. 2345 V. 56th St., Chicago. 111. 
I t rys mėnesiai. Už bibliografiią at-1 Lietuvių agronomų sąjungos Chi- 60636. 
sakingas Aleksandras Kužaniee - cagoje leidinys, 1966 m. Labai prak-i # Juozą. Bertulis JI"RCI TIS 
Ružancovas. Siųsti medžiagą, če- tiška namų savininkams ir šiaip U I , , . n . . * „ . , " !?* „ . 

, i • , T • r - , -_-• i i- m BIISKO AAKALILls. Vieno vei»s-
I KIUS ir aioney oraer ius: Latnuan.an . žalumoj mėgėjams Knvgeie. 401 , . , . . . 
Bibliographic Service. 1132 N. Wal- ! psl., kaina tfLaTgaunaina Drau- ™ c

]
m u z k i m s v i ? ! y k m ^ scenos vaiz-

i nut St.. Danville. 111. 61832. U.S.A. ge". f m o k
1

y k h n 1 0 fmz:aus ! * * — * 
j Ša la zcdinic teksto pusiapiuose 

• Prof. Justinas Pikūnas. MO- • ŽVAIGŽDĖ, 1966 m., balau- yra atspausdintos ir reikiamos gai-
; KYMO MAŠINOS IR TESTAVIMO džio mėn., nr. 4. Puikiomis, pus- j dos. Leid '.nys yra 59 psl.. spausdm-
PASĖKOS MOKSLO DĖSTYME, iap nėmis nuotraukomis iliustruotas! tas rotator um. išleistas autoriaus 

j Atspaudas iš L. K. M. Akademijos .mėnesinis religinės minties leid'ny5. | lėšomis 1966 m., sukrautas J. Kar-
Metraščio" tomo 217—224 psi.. ] Redaktorius Alg. K-szvs. SJ. Lei-! velio prekybos namuose, kaina 

_ !$1.50. 
Roma 1965. 

• SALEZIEČIŲ BALSAS, 1965 fc 
m., nr . 3—4. Numeris skiriamas 
prim'nti bei dokumentuoti Alpių 
kalnuose lietuviško kryžiaus pasta
tymo šventei. Tai visas albumėlis 
puikių, net spa'.votų nuotraukų iš 
anos, čia miuimos iškilmes. "Sale
ziečių Balso" redakc jos ir admi 
ns t rac i jos adresas: Instituto Sale-
siano, Castelnuovo Don Bcsco. I ta-
lia (Ast i) . Leidinio metine prenu
merata S 1.00 

Pristatoma Visokiu Rūsiu 
STATYBA! IR HAMU 

PATAISYMUI MEDŽIAGA 

Sesuo M. Mercedes Piligrimas 

• EGLUTĖ 1966 m., balandžio 
men., nr. 4. '.Eglute" yra vienin
telis lietuvių vaikų laikraštėlis lais
vajame pasaulyje. Leidžia Lietuvių 
kultūros institutas, redaguoja ir 
administruoja Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserys. Laikraštėlio 
puslapiai spausdinami net keliomis 
spalvomis, jame bendradarbiauja vi-

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS LITWINAS, Prez. 

3039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 

R00SEVELT PlCTURE 
FRAME C0MPANY 

Manttlacturers 

sime netrukus. 

J A l ' N M O METŲ KAJLEN-

ga, liečianti Seinuose ir Mari- ; 

įampoiėje ėiusio "šaltinio" kė

niais iki S vai. p. p. 

DORIUS 1966. Knkžiomški 'ir ^ ^ ^ 1 J ^ S « ? * 7 i Š J A V ' I n d i J ° S ' ^ T ^ l ^ 
- apzvaigą JOS) Airijos, Anglijos, Kanados. Stancik lietuviški vardai, tauta ir vals 

tybė, išeivija ir bendruomenė, bendradarbis 
Pasaulio lietuvių jaunimo me
tai ir kongresas, adresai. Pa
rengė S t Baredukas. Išleido 

ų iiUAų i sa i t i i i io a p 
ū, kaip buvęs ir dabar esantis į G a U su iliustracijų" . >;rv 

kaitės užsklandiniai juoda— 
bal ta piešiniai ir puslapinės, spal
votos iliustracijos, šitokia sklan-

sa eile ryškių vaikų literatūros au-1 Rastine atdara kasd en nuo 8 vai 
tcrių, leidinvs gausiai iliustruotas. I r> t 0 i k i .6. v a į . vakaro ir šešta4ie-

T* . •* o vai 
Metinė prenumerata S4.00. Redak
cijos ir adm'nistracijos adresas: 
Eglutė. Immaeulate Conception 
Convent. R. F. D. 2. Putnam. Conn. 
06260. 

***&-"* 

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

2400 S. Oakley Ave., Chicago 
Tel. VIrginiai 7 - T258 - 59 

F O T O G R A F A S 
ŽAVIOMS NUOTAKOMS 

savo straipsnį dar R . Mozoliausko skulptūrų vaii 
najyairina Įdomiais atsimini-j d a i ( T . Valiaus paveikslo repro- p a s a k ų l n y ^ ja» b q * dateai . 
ma'.s. Jotving ų krašto sunūs J-įdukcija: taip pat gausu žinių kiš spraga mažiesiems skaitinių 

• SKAUTŲ AIDAS, 1966 m., ba-
džiai parašyta ir estetiškai išleista ' 'andžio mėn., nr . 4. Skautiškai ide-

uz-

r f v M K r f Z T l . Guta supažindina su Seinų mies-į jg vigo r e i į g m į 0 pasaulio. Vir- stokoje. 
PLB Valdyba, Clevelande, Ohio, t u a a r j v l ; n k e G a u s ū s d a b a r t i . ; p a n a u d

S
o t a meniška A J m K V Y 

T A U o^o^r4i V i l t i e cnonatuvf. . '. • Bci> pdnauuoid. meniską A. j . • K.\v JAV, spaudė Vilties spaustuvė 
6907 Superior Ave., Cieveland, 

nio "Šaltinio" bendradarbių są- jg u k į 0 nuotrauka, 
rašąs ir prel. P. įįį. Juro sukak- j 

• FROM THE NEMUNAS TO 
nos d > n s ; ir p . Gausu i l iustraci- THE ASSABET by Rev. Wiliiam 
jų ir sm:;lk 'os veiklos kronikos . | L - w°H">v»ch. A Histor>- of the 

i Lithuanians and Lithuanian - Ame-
• T H E MAKIAN". April 1966. ricans of Hudson, Massachusetts 

alogijai ir praktiškajai skautiška-
jai veiklai skirtas jaunimo laikraš
tis. Gausia; iliustruotas, techniškai 
neblogai sutvarkytas. Vyr. redak-

GŲ LENTYNA, 1965 m j torius v. s. Antanas Saulaitis. Me-
4. Lietuvių bibliografinės t a r - į t i nė prenumerata $4.00. Adresas: 

nybos biuletenis. Prenumerata 1966! Skautų Aidas. P. O. Box 222. Thom 
me 

n r. 

Ohio 44103. Kalendor ius 100 t u v i n ; s sve ik in imas , p a r e m t a s ! \ T g I U S T 4 P \ M I N F T I m e t a m s : JAVr ir Kanadoj S2.50. ki- pson. Conn 06277. U.S.A 
p s l . , 6 ^ x 4 ! c , i n č . formato, kai- 2o Ao^u auka. Kit : straipsniai i " 
na S1.00. Leidinys labai pato- , ^ ^ V e lvku šventėms. Moti-| 
gus, kišeninio formato, iliust
ruotas, gerai atrinkta visoke
riopa statistika, kondensuotos 
įstoriftk), visuomeninio ir kultu- i 
rinio gyvenimo apžvalgos. Šaky- ; T ė v ^ marijonų leidžiamas reh- 1866 Centemai 1966. Kruopščiai 
o-™ t l iKo^t ,n;» l i lh^in 1*A- : &inės kultūros mėnesinis žur- f^tomaus parengta savo gimtosios 
sun, kalbant apie lietuvių lite- ; s dvasioie h e t u v i ų k o I o n i J ^ šimto metų isto-
ratūrą, temai skirta 5% p s L > , nalas ls,umenineje dvasioje r ; j a B Q t ų ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
trumpai suminima žodinės kū- c a ve6n~~- ° 1 U jdetas presbite- j e i g u i r k i t o s y p a č į§nykstančios 
r\-bos raida pradedant liaudies n o n ^ seminarijos Chicagoje šio krašto lietuvių kolonijos (sa-
dainomis ir Mažvvdu. ir taip ^ P r o f e s o r a u s L- B r i n e r n u o t a į - ^ S i ^ ^ 2 ? ° ^ angliakasių 

- T k:no-a^ =?rra'r>Ąn'SL anip IMMPII -a^one) susilauktu Danasiu savo 
e inant p e r autorių p a v a r d e s ir į ^ a s ' " ^ f " " 8 ^ A

 te" istoti j į Cia minimo S kai-
veikaių pavadin imus iki m ū s ų P n s k e a m o dž zugsrr.ą. Ame . , - „Q $Z0Q j s i g v j a m a s r a s a n t § , d 0 
laikų v i sa susk i r s tan t epocho- . - " l e t e a u t o r e r a s o a P i e v >* s k ' F - -adresu: Hudson Lithuanian His 
mis ir kar tomis , p r i s imenan t I 3 h e e R m i s : J i n J &*£ » A. ry. Box 254, Hudson, Mass. 017 
taipgi l i teratūrinį išeivijos įna- H i l i i i r t i i a tskleidžia Sėtuvių . ^ ^ T o T O a P i e i l g t SENOLfiS PA 

' veiyK;nių giesmių groži. Indi jos SAKOS. Iliustravo Vlada Stanči 

to-
49 

šą, nurodant šaltinius ir sumi
nint svarbiausias literatūros 
premijas. Panašiai paliečiamos 
ir kitos mūsų gyvenimo sritys. 
Leidinvs iliustruotas. 

mis jonier ius S. R a m e h a n a t . S J , ; kaitė. Išleido Henrikas Tomaras 
dės to anie tos šal ies iaunimą. C-rncagoj. Spaud 
J A V l a i k r a š t i n i n k a s Ha nes pa 
sako ja apie B ing Crosby pri-

• T E C K M K O S ŽODIS, 1966 
m., saus io - vasar io mėn., n r . 1. 

e aetuvmi saiezie-
_ I čiai Italijoje 1966 m. Knyga kietai 

Į Įrišta, spalvotu viršeliu. 8 x 6 inč. 
• formato, 192 psl.. kaina $3.50, 
gaunama "Drauge". 

Knygoje telpa 14 pasakų, auto-

"Terhnikos Žodžio" metinė 
prenumerata $5.00. studentams 
S2.00. Administracijos adresas: 
Mečys Krasauskas. 2633 W. 
Montgomery Ave.. Chicago. BL 
60632; redakcijos adresas: G. 
J. Lazauskas. 170« N 22nri 

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
BE MfiGEJAMS 

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu pianu atidedant pasi-
rinktu- reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vaL 

3314 Wesf 63rd Street 
Cbicaso. Illinois 60fi29 

Tel. PR 6-8998 

vatų gy-venimą, o viena Euro
pos benediktinė informuoja 
apie Belgijos šventuosius. Ke- I rės įdomiai susietų su šviesaus at-

Įžanginiame straipsnyje rašoma jįautoia G. Brendei aprašo mo-; — — 
apie Jaunimo kongresą ir ren- j tinos Cabrini šventovę Cbica-1 Jfssz 
giamas parodas — architektu-j g0 je. o J. Arkin pasakoja, k a i p , ! ' ' ' 
ros ir kt. Siūloma nepamiršti ir: surinkus prie pirkimų duoda-; 
lietuvių mokslinių darbų, skel- j mus ženklelius, u i juos Cats-
biamų kiekviename T2 numery- : kili Mountains kalėj ;me buvo 
ie. Prof. S. Dirmantas atžymi pastatyta koplyčia. 
25 metų mūsų tautos paveigi- Bntė autorė informuoja apie I 
gimo sukaktį ir iškelia, kas per ; r a šy to jo G. Fielding atsiverti-
t | laikotarpi tremtinių padary- m ą į katalikybę, o airių kapi-
t a Lietuvos laisvinimo ir inži-. tonas O'Donnell — apie jų kom-
nienų s-gos veiklos srityje. R. pozitorių S. Bodley. Kanadoje 
Budreika rašo apie v.braciją besidarbuojąs tėv. J. Venckus 
statybinėse konstrukcijose. J. duoda patarimus jaunimui apie 
Dunoia dueda išsamu str. apie profesijos pasirinkimą. Tėv. J. 
Detioito kanalizuoto vandens • Mačiulionis recenzuoja dr. A. 
valymą. Dr. A. ? . Mažeika pa- Kučo knygą apie kun. Staniu-
teikia ištisą studiją — tropinio, kyną. Žurnalas turi platų bend-
Atlanto paviršiaus mėnesinės i radarbių tinklą. Vien šiame nu-
vidurkinės temperatūros ir zo- ne ry je dalyvauja autoriai iš 
ninės anomalijos. LiPtuvių moks i Amerikos. Europos ir Azijos 
linių darbų skyriuje aprašyti B.! kontinentų, skaitant valstybe-
O. Miniato. J. G. Bendoraičio. " 
R. Glemžęs. A. Damušio, D. -
Adomaičio. V. Baieišio. A. Nas- j 
vyčio ir V. Martinonio darbai ; ! 
bei patentai. 

Plačiai paminėtas a. a. K. 
Paukštys, buvęs "Technikos Žo
džio" administratorius visą de
šimtį metų. 

Veiklos skyriuje duota plati 
sąjungos skyrių veiklos apžval
ga. Išsamiai aprašyta Los An
geles Technologų klubo veikla, 
pateikiant nemažai nuotraukų. 

Patraukius viršolis. kuris iš
siskiria iš anksčiau buvusių, da
rytas inž. projektuotojo - skulp
toriaus Petro Aleksos. 

PAPUOšKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS 

STEIN TEXTILE CŪ. 
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da-
masko, brokados, "boucle's", "fiberglass". 

PIEKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ 
STEIN TEXTILE bendrove y ra pirmoji, kuri parūpino vilnoniu. 
šilko, nylons. taffetą, aksomo, ANGLIŠKU MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimai artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
až žemas kainas. 

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

Nemokama vieta mašinoms už kampo i šiaurę 
Jefferson St. Cherain's aikštėje 

Gowns by Sfartha 

PGRTRAITS • CANDJDS 
3213 South Morgan St. Y A 7-3858 

i i i f iHt i i i i i t i i i i i i i in i iU i f i i f f f i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i f i ; !;in::;; nrinmiimiii imiii i i i ' : 

<\_ 4> Artesian Restaurant 
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian) 

v 

Visu rūsiu 

taupmenoms 

4 kartus 

metuose 

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 

pelno dividende nuo pradžios mėnesio. 
INSURID 

Paskolos namams įsigyti ar taisyti 
TURTAS VIRŠ $100,000,00000 
REZERVAI VIRŠ $9 500000 OO 

Bendrove iš seno vedama tėvo ir sūnaus 

Skanūs vaisiai 
• Geras patarnavimas 

• Puiki atmosfera 

P I E T Ū S 

31,65 k S2.25 

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

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

šeštadieniais iki 5 valandos ryto. 

- f i f i i i i i t f i i i i iMi t i t i i i i i i i i i i fn i f t t i i i t i tn i f i i t i t i i i i i i i i i i ! iJ i i i i i i i f i i i i i i i i i iHMit i i t iu i i i i i i t> 

JŪST7N MACKIEWICH 
Direktorių Tarybos Pirmininkai 

JUSTTN MRCKIEWICK, Jr. 
Prezidentas 

V A L A N D O S : 

Pnrr.adifniais 9 iki 8 v. vak 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak 

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 3 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
Šeštadieniais — 9 iki 12 vai. 

V 

STANDARD FEDERAL 
vS A F f N G S d L O A S A S SO C 1 AT I O N 

O F CHICAGO 
4192 ABCHEB AVE. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — Vlrginia 7-1141 

CRANE S A V I N G S 
AND LOAN ASSOGifiTIOH 

B. E. PiKTKllAViez, Prez. 

2555 West 4TA St. T e l LAfayjtte 3-1083 
PI.ENTY OV P iBn i PAKKIVG 

4'/2 
fjff Naujas ankštas dividendas 

į V mokamas ai investavim© 

sąskaitas 

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

VALANDOS: AN'TRAD. ir P K N K T 
P I RMAD ir KICTV 

ŠKŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. 

. .S v. r. iki 5 • . y. 
. .9 v. r. iki 9 v. v . 
. .Treč iad u ž d a r y t a 
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FILMŲ ĮVAIRUMAI 
Nobelio premij'4 laimėjęs Pasternako 

"Dr. Živago" ekrane 

STASE SEMĖNIENĖ 

Nuo senų laikų Rusijoje ra
šytojo užsiėmimas skaitėsi vie
nas pačių pavojingiausių. Dali
nai dėl to, nes manoma, kad 
rašytojai turi didelę galią vi
suomenėje, ypač šv esuomenė-
je. Beveik visi garsieji rusų ra- ; 
šytojai buvo patekę valdančių
jų nemalonėn: Puškinas buvo 
ištremtas, Tolstojus cerkvės 
ekskomunikuotas. Lermontovas 
buvo suimtas už kritikos kupi
ną poemą. Dostojevskis buvo 
ištremtas kaip revoliucionie
rius, nors kaimiečiai nužudė jo 
tėvą, Turgenevas buvo irgi iš
t remtas už laiško pasiuntimą 
užsienin. 

Smarkios kritikos ir visiško 
komunistų ignoravimo susilau
kė ir Boris Pasternakas, kurio ; 
romanas "Daktaras Živago" bu
vo apdovanotas Nobelio premi
ja, bet kurios nė atsiimti jam 
nebuvo leista. Tą savo antiso-
vietinj romaną jis pasiuntė Ita
lijon išleisti, kai jo paties tėvy
nėje buvo neigiamai atsakyta 
vien tik valdiškųjų sovietų lei
dyklų. Tačiau ir dabar jau mi- j 
ręs Pasternakas yra gerbiamas 
Rusijos žmonių. Jo kapas po 
trim pušaitėm arti jo namų, ne-
tofi Maskvos, nuolatos lankyto
jų apkaišomas naujais gėlių 
vainrkais. 

Pagal ši Boris Pasternako 
epochinį, labiausiai perkamą, 
premijuotą romaną. M - G - M , 
Holiywoode pastatė epinį filmą . 
"Doctor Zhivago". Jo pastaty-; 
mu. nepasigailėta papilti 11 mi- ; 
u jonų dolerių ir praleisti 10 mė-
nesių susukimui. Užtat susi
laukta nepaprasto susidomėji-
mo filmu jau iš anksto. 

Dabargi "Dr. Zhivago" buvo 
paskelbtas 1965 m. geriausiu; 
filmu 23-me metiniame Golden ; 
Globęs skirstyme, kurį kasmet i 
vykdo Holiywood Foreign Press ; 
Assn. Taip pat aukščiausi lau- Į 
rai buvo laimėti Omar Sharif 
(Yuri Živago). kaip geriausio: 
aktoriaus ir David Lean, ge-; 
riausio režisieriaus. 

Šį filmą statant, vėl suėjo 
kar tu britų režisierius David 
Lean ir dramaturgas Robert 
Bolt, kurie bendradarbiavo sta
t an t akademines premijas nu
nešusi filmą "Lawrence of Ara- \ 
bia". "Dr. Zhivago'' yra tik tre
čias filmas, pastatytas režisie
riaus D. Dean 10 metų laiko
tarpiu. Kiti du: "Bridge on the 
River Kwai" ir "Lawrence of I 
Arabia' ' laimėjo 14 Oskarų. 

Šis ilgas (3 vai. 15 min.) fil
mas, kaip daugelis šiais laikais, 
buvo suktas užsieny — Ispani
joje ir Suomijoje. Ištisi laukai 
už Madrido buvo paversti mi
niatiūriniais Maskvos kvarta
lais. Trejetą mėnesių buvo fil
muota kalnuose netoli Soria. 
Ispanijoje, kur grubios apylin
kės yra panašios į rusiškąsias 
stepes. Snieguotosios scenos bu
vo traukiamos Suomijoje, už
verstoje sniegais. Kai kurios 
scenos buvo sukamos visai ne
toli rusų pasienio. 

Lyg senoviškoje meilės isto
rijoje, šiame filme meilė leidžia 
gilius daigus, nežiūrint revoliu
cijos žiaurumų, inteligentiškas 
gydytojas, kartu ir poetas, yra 
ramus vyras, nepalaikąs jokios 
pusės, revoliucijai išsiveržus. 
Tačiau raudoniesiems nepatin
ka, jei neįsiveii į komunizmą. 
ir pagaliau jie sunaikina jį ir 
jo šeimą. Filme atvaizduotas 
Živago gyvenimas nuo 8 metų 
(kurio rolę išpildo Omar Sha
rif sūnus Tarek. puikiai atlikęs 
savo panašumu į tėvą) iki 45 
metų jo mirties. Daugiausia 
ir scenų parodyta 1917—22 m. 
laikotarpyje, kai vyko revoliu
cinės riaušės. 

Jaunas rusų našlaitis tampa 
gydytoju 1917 m., kai visur 
grūmoja pirmieji revoliucijos 
ženklai. Yuri Živago (Omar 
Sharif) geraširdis žmogus — su 

poeto siela, simpatingai stebi 
š šal es naują revoliucinę pro

gramą, siekiančią laisvės, bro
lybės ir darnos. Tačiau, kai bol
ševikai atneša smurtą ir daug 
neteisybės, Živago lieka sukrės
tas. Tai jaučiasi ir jo poezijoje, 
kuri Leką paliesta to sumišimo. 
C visam tam visiškai nesimpa
tizuoja partija. Lyg kokie cha
rakteriai, išimti iš Tolstojaus 
tragedijos, Živago su kitais 
svaib aus ais veikėjais išgyvena 
savo gyvenimą tokiame supyni-
me, kuriame pilna geidimų, tra
dicinio rusiškojo fatalizmo ir 
dramatiškumo, retai pastebimų 
šiapus geležinės uždangos. 

Iš aktorių laibausiai išsiskiria 
britų Julie Christie ( Yuri my
limosios Laros rolėje). Ji ori
ginali, žavi, momentais švelni, 
kitais — audringa. 

Neatsilieka nuo jas Omai' 
Sharif. Herojaus rolėje jis yra 
pirmaujantis asmuo pasakoji
me. Lyg simbolis prarastų ver
tybių, gal net amžinai. Lyg sie
kiąs tobulumo asmuo — vieni
šas švyturys, atlaikąs aplink 
siaučiančią audrą. 

Geraidine Chaplin — pasi
šventusios žmonos Tonios ro
lė yra paprastesnė, bet reika
laujanti šviežumo, ką ji ir turi. 
Gražutė bei žavi. ji turi talento, 
bet mažai patyrimo. Netrūksta 
jai natūralumo, nors šiame fil
me ji tik debiutuoja. 

Vieną stipriausių personažų 
sukūrė Tom Courtenay, kurio 
charakter.s vaizdžiai perdirba
mas iš idealisto studento (vė
liau Laros vyras) į fanatiką, 
smurtą mėgstantį militaristą. 

Gudraus oportunisto, advoka
to, septyniolikinės Laros suve
džiotojo, rolėje Rod Steiger 
(vienintelis amerikietis), kaip 
visados, duoda sukrečiantį įspū
dį nekenčiamo charakterio. Jis 
prisiplaka prie esančių valdžio
je ir, jiems besikeičiant, šlieja
si vis prie naujų. 

Aiec Guinness parodo politinį 
užsispyrimą, kaip bolševikų ka-
rininKas, ir asmenišką jautru
mą brolio ieškomai dukrai. 

Kitose rolėse: Rita Tushin-
gham — naujosios kartos mer
gaitės roiėje. Ralph Richard-
son. Siobhan McKenna ir kit. 

Šis puikiausios vaidybos ir 
didingo pastatymo (nuostabus 
fotografavimas) spalvotas fil
mas nepraleistinas suaugusiems 
ir jaunuoliams. Verta pamatyti 
įvykius iš tamsiausių istorijos 
puslapių: brutalūs kariuomenės 
ir revoliucionierių susikirtimai, 
badaujančių kareivių kančios 
kilnojamose lauko ligoninėse, 
gyvulinių vagonų prikimšimas 
nužmogintais žmonėmis ir jų 
išvežimas, žiurkių užplūdimas 
ir kuone prieangy vilkų staugi
mas Sibire ir pan. Ne vienam 
lietuviui tai primins netolimos 
praeities asmeniškus išgyveni
mus. 

Iš dešimties nominacijų šis 
filmas laimėjo 5 akademijos pre
mijas, lygiai kaip ir "The Sound 
of Music". 

• Teodoras šuravmas. peda
gogas, literatas ir grožinės li
teratūros bei lietuvių taatosa-

KING FEATURES SINDIKATAS APIE 
LIETUVIUS AUTORIUS 

"King Features Syndicate" ; Baigdamas recenziją recen-
bendrovė, kuri Amerikoje ap- j žentas teigia: 
tarnauja šimtus įvairi * 

ATSIUSTA PAMINĖTI 

• Filatelistų draugijos LIETU
VA biuletenis, 1066 .n., balandžiu 
men., nr. 3. Daug filatelistams įdo
mios .medžiagos. Leidinys 14 rota
torium spausdint-} puslapių.' Re
daktorius E. Petrauskas Red.5 ad
resas : 7742 S. Troy, Chicazo. III. 
60652. 

Nuotr. Algimanto Kezio, SJ. 

SODYBŲ PIEV; ;J.J 

Žalumos mėgėjams naudinga knygele 

irių laikraš- \ "Besivystanti keistai lemtin-
I čių, pristatė savo laikraščiam j ga fabula stipriai prigriebia ir 
j Mykolo Vaitkaus "The Deluge" pagauna lyg suparalyžiuoto * J , u o a a s P a r ° i u s . PARTIZANŲ 
| ir Aloyzo Barono "Footbridges skaitytojo vaizduote. Autorius £ £ . S ^ i S S S g f ^ 
and Abysses" knygų recenzijas, i Kartais pasirodo beveik kaip še Jurgis Juodis. Rinkinys 96 psl., 
Jas parašė prof. Andre Mieha- j : aganius, tamsiai ir hipnctizuo- kaina $2.000 
lopoulos, buvęs Graikijos amba- j jančiai užvaldąs mūsų jautu- į — 
sadorius Jungtinėse Tautose, j tiW». recenziją baigia teigdamas: 
Kadangi sindikatas aprūpina | Rašydamas ap.e AI. Barono ' "Knvga yra idomi ir kaip do-
daug laikraščių, recenzijos gali knygą, recenzentas pastebi, kad kumentas. Joje rvškus psicho-
buti išspausdintos daugelyje autorius savo knygoje aprašo ' loginis jautrumas. Ir kaip lite-
sKirtmgų laiKrašcių a r žurnalų., realybę, atmieštą humoru ir ly-i ratūrinis kūrinys knyga yra 
Savo recenzijoje prof. Michalo- r-zmu. Savo taip pat netrumpa verta dėmesio". K 
poulos ap e Myk. Vaitkaus kny
gą sako, kad tai įdomi, talen
tingai parašyta bifclinė istorija, 
kurioje ryški gėrio ir blogio ko
va. Recenzentas, pacitavęs ke-

įletą sakinių, teigia: "Autorius 
pajėgiai ir efektingai išryškina 
šią kovą. Nors jo paveikslai ir 
kartkartėmis žodžių raida kar
tojasi, vienok jo pavaizdavimai 
turi tikrai bibiišką jėgą savo 
mistiškame orume". 

IEVAS IR SŪNUS 
MA83UETTE FUNERAL HOME 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
2533 WBS\ 7ist Street Tef. GR 6.2345-6 
1410 So, 50fh ž ve., Cicero Tei. TO 3-2108 - 09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 
Dr. a^r. A. Šeštokas, SODYBŲ 

PIEVELES. 2oles, žeme, Įrengi
mas trąšos, tręšimas, priežiūra. 
Lietuvių agronomų sąjungos Chi-
cagoje leidinys, 1966 m. Knygele 
40 psl.. 8!. ; x51

:> inč. formato, kai
na $1.25, gaunama "Drauge". 

Tik ką pasirodė knygų rinko
je dr. ag i . Al. šeštoko parašy
ta knygelė apie sodybų pieveles. 
Parašyta gana sutrauktai ir po
puliariai. Į ją sugebėta įspraus
ti apie sodybų pieveles pačios 
reikalingiausios žin os, ypač nau 
dingos namų savininkams ir vi
siems graž ų pievelių mėgėjams. 
Tai. rodos, bene pirmasis lietu
vių kalba panašios rūšies, gry
nai praktiškam reikalui spaus-
dinys, kokio ypač iki šiol buvo 
pas gesta. 

Knygutės autorius Įžanginia
me žodyje labai teisingai yra 
pastebėjęs, kad anglų kalba pie
velių reikalu gausi literatūra 
daugiau tur i tikslą tik savo ga
mybos prekes pareklamuoti, jas 
išpopuliarinti ir parduoti. Drau
ge su tuo paminėtina, kad rek
laminio pobūdžio spaudiniuose 
dažniausiai aprašomi tik atskiri 
pievelių įrengimo arba priežiū
ros dalykai. Tačiau nerandama 
vispusiškesnių. viename leidiny-

rn i r*o tt.ai ko*. \ ertėjas, 
iandžio 10 d., baigdamas 77-tus 
savo amžiaus metus. Gimęs Ru
sijoj 'motina lietuvė), augo 
Jurbarke ir ten jau 1907 metais, 
būdamas 18 metų amžiaus, ta
po pradinės mokyklos mokyto
ju. Tose pareigose ilgą laiką 
Jurbarke, vėiiau kitose mokyk
lose, pasiliko ir visą Lietuvos 
nepriklausomybės metą. 1930 
m. buvo išleistas jo j rusų kal
bą išverstas lietuvių pasakų rin
kinys, paskui eilė vertimų bei 
skaitinių vaikams ir mokslei
viams lietuvių kalba. Vėliau vra 
išvertęs į rusų kalba Žemaites, 
Lazdynų Pelėdos, B 
i r k i t u raž tn i V. , 

je sutelKtų žinių, kur būtų vaiz
dingiau aptar iami visi svarbes- \ 
nieii sodybų pievelių užvedimo 
bei jų priežiūros reikalai. Ki
taip tar iant , neturėjome išsa
mesnio informacinio pievelių 
klausimu patarėjo, kuriame bū
tų ryškiau aprašytos svarbes
niosios pievų žolių rūšys, žemės 
t inkamumas, Įrengimo būdai, 
trąšos bei tręšimas, priežiūros 
darbai ir kiti su tuo susieti da
lykai. 

Sodybų pievelės šio krašto 
miesto sąlygose iš dalies yra, 
tarytum, Įprastinių Lietuvos so-
ciybu gėlių darželių pakaitalas. ; 
Lietuvėms gėlių darželis, jų į 
džiaugsme ir liūdesy, buvo poil-! 

; sio darbas ir paguoda. Šiam į 
krašte gelių darželiai tėra gana j 

• "Didžiausias lietuviškos kny ; 
gos pirkėjas Jungtines Ame- į 
rikos Valstybes"... Tokią nau- j 

I jieną Vilniaus Tiesos korespon-
\ dentui pranešė Maskvos "Mež-
; dunarodnaja Kniga" {Tarptau
tinė knyga) . centralizuota kny
gų eksporto Įstaiga, tarpinin-
Kaujanti toje 'kultūrinių mai
nų" srity. Esą, vien pernai 
'1965) Amerikoj buvę parduo
da daugiau kaip 6.700 knygų 
lietuvių kalba... 

Iš tikrųjų per "Meždunarod-
naja" bei jos agentūras Ame
rikoj didelė parduodamų kny
gų dalis i šalia daugybės rusiš-
xų) yra jei ir lietuvių kalba, 
rai ne lietuviškos, o visoki. dau
giausia neaktualūs ve-timai 
(jų tarpe pas ' taiko net aritme
tikos ar algebros vadovėlių). 
Vertingesnes lietuviškos knygos 
Amf-r Kon ĮMfmlri daugiausia 
nnvač'-u asmenų r,Astangriir>is 
be Maskvos tarpininkavimo. 

išimtinos retenybės. Juos čia 
atstoja mažiau triūso sudaran
čios, nuolat žaliuojančios pieve
lės. Dėl to, kad Įrengtosios pie
velės tikrai gražiai u natūra
laus žalumo spalva visada ža
liuotų, reikia jas tinkamai ir rū
pestingai prižiūrėti. 

Tik ką išėjusiame leidinyje 
"Sodybų pievelės" namų savinin
kai ir šiaip gražių pievelių mė
gėjai gaies rasti gana suglaustų, 
bet labai praktiškų nurodymų, 
kaip reiKia pieveles Įsirengti ir 
kaip jas per visą sezoną pasto
viai žaliuojančiomis išlaikyti. 
Tik kai kas galės pasigesti 
svarbesniųjų pievų žolių bei 
piktžolių paveikslėlių. Tačiau 
tenka t kėtis, kad autorius, šio 
leidinio pasisekimo paskatintas, 
ateityje ir šį trūkumą atitaisys 
— parašys kitą, daugiau pra
plėstą pievelių reikalu knygutę. 

Alfa I-ka 

LIETUVIU VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA 

Neptūne Motors Ine 
6516 Sonth Western Avenae 

CHICAGO, ILL. 60636 
Telef. _ 925-5121 

Dr. R. 
CzapUcki 

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką. 

Atdara kasdien: Pirm. - Penktad. 
9iki 9 v, vak. šeštad. nuo 9 iki 6 
v. vak.. Sekmaa. 11 iki 5 v vak. 

Parūpinant automobiliai pagal 
klientą reikalavimą. 

A U K Š T O KRAUJO 
S P A U D I M O 

priežastis 
dažnai yrai nervingumas 

Dr. R. Czaplieki 

Daugeliu atvejg auk
štas kraujo spaudi-

• mas yra nenormalios 
nervų funkcijos pa
sekme, o tai dažnai 
galima atitaisyti. 

Med galėsime ge
riausiai suprasti krau
jo spaudimą, jei gal
vosime taip. Kraujo 

• spaudimas p a r e i n a 
nuo įtempimo, kuris 
randasi kūno kraujagysles*0, o tai sa 
vo ruoštu priklauso nuo gyslų Įsi
tempimo, ar atsipalaidavimo. Todėl 
kai kraujagysles, ypač arterijos, yra 

• susiaurėjusios arba dalinai užaku-
s*ios, įtempimas arba kraujo spaudi-

I mas, žinoma, bus ankšTe^mis nei nor
malus. Bet. kas kraujagysles yra ne-
įsitempusios ir atviros iki tam tikro 
laipsnio, kraujo spaudimas bus" nor-

; malus. 
Nervij sistema yra labai svarbi 

kraujo spaudimo reguliavime tod§T, 
kad daug nervų eina iš nugarkaulio 

'per visą kūną j kraujagyslei Ir nuo t/ 
; ty nervų padėties par^tn**-. ar gyslos 
: bus įsitiimpusješ a,r atsipalaidaviiį«os. 
ar kraujo spaudimas bus ankštas ar 

i žemas- Kokie norrf nenormalumai nu 
: garkaulyjo gali dažnai erzinti nervus. 
; einančius į kraujagysles ir tuo būdu | , 
kraujo spaudimas gali pakilti. flios 
rūšies1 kylantis nuo nervu, aukStat-
kraujo spaudimas dainai gali būti 
grąžintas j normalia padėti pašali
nus nenormalumus nugarkaulyje ir j 
tuo būdu atsipalaidavus nuo jsitem-

Sta straipsnelis yra l i e s a s S seri
jos pamokymu apie sveikatą iŠ 
S O U T H W E S T CHTROPRACTIC 
CLCnC. 2T3t W. 55th St.. tei. 47«-
5422 lw. M. 4. Pohunck. Dr. B . 
("aiplicki ir Dr. D. J, McCarthj. 

' • k .1 

Restoranas Neringa 
LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 

VALGIAI 
Atdara kasdien nuo 11 v. ryio iki 8 

vai. vakaro 

2532 Wesf 7 f si Sf,5 
Telei . — 778 - 9H.»9 

Sav. Terep? Kar^eia i t i fnė 

:* 
I 
• 
•e 

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
iietuviams. 

Kiekviena 
sąskaita 
iigl 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje 

4 j Q f e Augus t Saldukas, 

Prezidentą* 

4040 Archer Ave. Chfcogo, ILL. 60632 
Tel«f. CL 4-4470 

PIRKITE 
M R 

NUO DABAR TIESIOG 
N E L S 0 N , 

SAVININKO 

SAINT CASIM1R 
M O N U M E N T CO. 

3911 West l l l t h Street 
Didžiausias Paminklam* Plamj 

Pasirinkimą* V:>ame Mieste 
»e!ef, — CEdarcrest 3-6335 

Vienas bloką* nao kapiain 

EUDEIKIS 
O T U V i y D I R E K T O R I Ų * 

Ifii 'b MODEENISROs fcOPLtGIOS 
4695-07 South Hermitage Aveniu į 

Tei. YArds 7-1741 2 | 
4330-34 South Califorma Avenue 1 
Telef.; LA 3-0440 ir LA 3-9852 

I 0UŽAUSKU BEVERLY HfLLS mmm J B L I 
| Geriausios gėlės dėl vesravin, banketu laidotuvių 

ir kita papuošimu 
2443 VVest 63rd STKKET 

Telef. PR 8-0333 PR 8-0834 
IE*7Sg***3BBfc* 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lletnvlg laidotuvių Direktorio AsoctaciJM Nariai 

STEPONAS C, LACKAWICZ 
2424 \V. 69tr. STREET Tei. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd PLACE Tei. Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CAEIFORMA AVE. Tei. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M, PHILLIPS 
3307 S. LITTANICA AVE. Tei. YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HAI.STED STREET Tei. YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MH HIOAN AVE. Tei. COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
*319 >. LITI-ANICA AVE. Tei. YArds 7-1138 - 1139 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S. 50th AVE.. CICERO. IEL. Te!. OLyrupk- 2 1003 
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VAKARU VOKIETIJOS KULTŪROS 
GYVENIME PASIDAIRIUS 

Apie naujus leidinius, Sorensen atsiminimus, teatrą, 
Jaunimą, kuris gelbsti vokiečių filmą ir TV su jos 

kasdienybe 
V. ALSEIKA, Vokietija 

Kultūros gyvenimas Vak. Vo
kietijoje šiuo metu tiek pat gy
vas, kaip ir žiemą ar rudens 
mėnesiais. Kas savaitę leidyk
los paskleidžia šimtus naujų 
knygų, teatrai, operos, baletai 
pastato veikalus, kurie dar il
gai diskutuojami spaudoje, te
levizija la kas nuo laiko išeina 
į viešumą su plačiąsias mases 
patraukiančiu reportažu, o fil
mo sr.tyje, po kelerių metų nu-; 
sivylimo vok škojo filmo nuo
smukiu, dabar kreipiamas dė
mesys į ""jaunąją kūrėjų ban
gą" .r, kaip ir seniau, j patrauk
lesnę Rytų bloko kraštų ar Vak. 
Europos f Įminę kūrybą. Dides
niųjų miestų koncertų salėse 
nestinga gerų ansamblių kon
certų, simfoninių orkestrų iš 
Prahos. Budapešto, savo nuola
tinę publiką su jos negęstančiu 
entuziazmu turi Dono kazokų 
choras (dir.gentui Žarovui ne
seniai sukako 70 m. amž.), kai 
kurie pianistai (Arrau, Askena-
zy...), smuikininkai, vokalistai. 
Miuncheno. Vak. Beriyno, Ham
burgo. Frankfurto miestai, kaip 
ir visais pokario metais, ir šian
dien tebedvelkia labai intensy
viu kultūros gyvenimu — jo ga
lėtų pavydėti ne vienas pana
šaus dydž.o JAV miestas. 

Nuo Penkovskio ligi Adenauerio 
ir Sorenseno atsiminimų 

Kuo labiausiai domisi knygų 
skaitytojas Vokietijoje? Sunku 
pasakyti, tač.au galima rizikuo
ti, spėjant, kad tą skaitytoją 
bent šiuo metu daugiau domina 

taipgi viena labiausia skaito-
, mų. Panašiai ir ilgai besilaikan
ti "bestsellerių" sąrašuose Gi-
iot Lake knyga apie "Gyveni -

| mą su Picasso". O šiuo metu 
; intelektualiniai ir kiti sluoksniai 
i vis linksn uoja Sorenseno atsi-
| minimus apie prez. Kennedy. 

Sorenseno, Schlesingerio, jr., 
atsiminimai - panegirikos 

( Iš dagiosios literatūros knygų 
dažn aus.ai pirmauja JAV-bėse 
pasirodančios vertingesnės kny
gos, kiek rečiau — britų, pran
cūzų ar italų, jugoslavų litera
tūrinės naujienos. Pvz. šiuo me
tu plač ai ska tomas ir kritikų 
palankiai vertinamas Sh'rley 
Ann Grau romanas apie negrų 
kiausimą JAV pietuose "'Namo 
saugotojas". Iš kitų leidinių 
kre pia į save dėmesį romanai, 
liečia gyvenimą Rytų Vokieti
joje, kaip masių autoriaus Sim-
mel'io "Lieb Vaterland magst 
ruhig sein" ar Guenther Grass 
V. Bei lyne ir kitur pastatyta 
drama apie suk limą Rytų Vo-

i kietijoje "Plebėjai bando suki-

Stuttgarto operos rūmai, kur Crooco sukūrė vieną geriausių Europoje 
baleto ansambliu. 

Heidelbergo geležinkelio stotis. 

daba i U-u i i i o gyvenimo apraisKos. 
pasireiškiančios bet kurioje sri
tyje, poiit.koje, sociologijoje, 
santykiavime su komunizmu ar 
ir intymioje žmogaus gyvenimo 
sferoje. Adenauens yra viena 
populiariausių asmenybių Vokie
tijoje. Ir todėl nenuostabu, kad 
pirmoji jo atsiminimų knyga 
(1945—1953! vis dar tebesilai
ko antroje ar trečioje labiau
siai čia perkamų knygų eilėje. 
Į pirmą vietą iškilo Oleg Pen
kovskio — Vakarams dirbusio 
sovietų šnipo atsiminimai. Jais limą". Dar galima paminėti 
domisi ypač šveicarai ir gal iš __ West "Pasiuntinį'' ar mirusio 
dalies dėl to. kad kaip tik šiuo J. Roth romaną apie rusų re-

ar Betty Frieden apie "Mote
riškumo pamišimą". Abi kny
gos jau kopia j pirmaujančių 
eilę... 

Teatras neteko Piseatoriaus, 
baletas kyla brito dėka 

Kovo 30 d., mirus V. Berlyno 
"Miško teatro" vadovui Erwin 
Piscatoriui (72 m. amž.), Vo
kietijos teatras neteko vieno 
originaliausių režisierių — kū
rėjų — novatorių, eksperimen
tinio teatro pradininkų bei puo
selėtojų. Jo pastatymai pasižy- i 
mėjo išrad.ngumu. originalumu. Į 
nors jo paskutinysis pastatymas j 
Vak. Berlyne — "Karininkų su- i 
kilimas" I apie 1944 m. suki- j 
limą) buvo mažiau vykęs. Šiuo Į 
metu vak. vokiečiai režisūros j 
srity teturi vieną išskirtiną įžy- ; 
mybę — Fritz Kornerį, nuolat 

traukiančių dėl geros reklamos. Į 
kaip Goddardo "Ištekėjusi mo
teris", "Viva Maria", ar — ge
riausia sezono filminė komedija 

| "Drąsūs vyrai skraidančiose dė
žėse" — šioji y ra sumušusi vi
sus sėkmės publikoje rekordus. 

( I š kitų kraš tų vokiečiai vertina 
[graikų filmus (Al. Sorbas), vis 
daugiau dom.si čekų ar venrų 
kūryba, o iš lenkų daugiau dė-
mes.o skiria J. Skolimowskiui 
— manoma, kad jis su savo 
'VValkover" pastatysiąs kritusį 

lenkų filmų prestižą. A. VVaj-
dos "Pelenai" nesusilaukė to
kio dėmesio, kokio bent tikėjosi 
patys lenkai. Beje. italų Sofia 
Loren vis dar tebekaraliauja 
Europoje, ir kiekvienas jos fil
mas yra laukiamas. Tai liečia 
ir "Judith", kurios tema apie 
Izraelį, aišku, vokiečiams ne
patraukli, bet... teatrai pilni, 
nes juk vaidina Sofia. o vokie
čiai jai lygios a r panašios ne
turi. 

Televizijoje šlageriai, Quiz 
žaidimai, seni filmai 

Abiejuose vak. vokiečių ka
naluose vis dar teberodomi se
ni, kartais ir neblogi filmai, 
publiką patraukia Quiz žaidi
mai su Kullenkampf ir kitais, 
dažnai pasirodo įvairūs muziki
nių "šlager.ų" išpildytojai. Įdo
mesnis reportažas perduotas ba
landžio 20 d. apie būsimą Vo
kietiją — "political fiction'' su 
atit inkama diskusija. O šiaip — 
įprastas šablonas: amerikiniai, 

jų vardai, kaip Ulrich Schamoni prancūzų a r ir švedų filmai, ke-
(jo broliai taip pat filmininkai) lionės, kriminalinės istorijos 
su jo pirmuoju filmu " E s " (te- ! (vis dar populiarūs Kookie... ar 
ma — abortas). kiti — V. Eury ar Lassie.. .). t ik labai re-
Schloendorff su "Der junge tais atvejais žiūrovas, pavargęs 
Toeriess'' ar J. M. Straub "" su alaus stiklu, tegali pama-
"Nicht versoehnt" _ visi trys tyti ką nors originalaus, pa-
pateko į Cannes. Prancūzijoje trauk.ančio, verčiančio susimąs-
gegužės 5 d. prasidedantį filmo tyti, pagalvoti. Informacija ir 
festivalį. ypač pramoga pavargusiam, no

rinčiam išs: blaškyti vokiškosios 
Savo ruožtu, vak. vokiečių ek- gerovės žiūrovui — štai tos te-

ranuose dar daug šlamšto, vi- levizijos dviejų pagrindinių ka-
dutinybių. bet netrūksta ir re- nalų uždavinys. Spalvotoji TV? 
tesnių fJminių perlų, kaip bri- Ji laukiama 1967 m. pabaigoje 
tų "Darling" ar filmų, publiką ;r gal 2 vai. programos mastu. 

STEIGIAMAS LIETUVIŲ FOTO 
ARCHYVAS 

Lietuvių fotogafų dėmesiui 
pranešama, kad Chicagoje Tėvų 

pamirštai ar net visai išmestai 
laukan. 

jėzuitų namuose, šalia esamų j Besisteigiantį Lietuvių foto 
Pasaulio lietuvių archyvo, prof. | archyvą sutiko globoti Tėvai 
J . Žilevičiaus muzikologijos ar-i jėzuitai Chicagoje. Visais reika-
chyvo. kun. J. Boreišio bibiiote-! lais rūpinasi kun. Algimantas 
kos. steigiasi ir Lietuvių fotojKezys, SJ. J a u yra nupirktos 
archyvas. Mintį steigti tokį ar- 'archyvui spintos ir spausdina-
chyvą iškėlė kun. Algimantas i mi vokai, kuriuose gauti nega-
Kezys, SJ, Phiiadelphijos lietu- tyvai bus laikomi ir metrikuo-
vių foto mėgėjų susirinkime, jami. Lietuviai fotografai, kurie 
kuris įvyko balandžio 5 d. p.kuri vertingų negatyvų iš lietu-
Gruzdžių bute, Philadelphijoje.įvių gyvenimo tremtyje (o gal 

T, , J net ir Lietuvoje), vra kviečia-Kun. Kezvs. matydamas, kad . ... . . . , T . . „ . , . T / . . r . , . . imi atsiliepti šiuo adresu: Lietu-lietuviai foto mėgėjai labai nuo-j . - . . „ , . . *,r , . . . . . „ . ° J . , . ivių foto archyvas. 234o West širdžiai dirba, iotografuodami,_ , „, _ , . , „ . . . , ,., & ., , :o6th Street. Chicago, Illinois kiekvieną lietuviškos veiklos „ , , „ „ XT r .. . . T" . . , . .- 60636. Negatvvus siųsti su vi-įvyKi, tame susirinkime pasiu-i . . . . . ,. Z, ,. .. sa metriKa: įvykio pavadinimas, le surinkti sią orangią lietuvis-i . . „ Į , , , , , . _ . . ., , ^. ... miestas, valstybe, data, kada kos kultūrines veiklos f otografi- L . . *M . £ . . . r fotografuota, fotografo pavar-nę medžiagą (negatyvus) ir su- ,. , _ . ~ . & , & , .. , . , :de, vaidas ir adresas. Pageidau-krauti ją archyve, kur ji butų; . , .. . . . . .. . . . . 'tina, kad žinios butų pilnos, pn -pr įeinama visiems. Kuriems ta , . . 5 i -, . . , _ . . . . _ dedant dalyvių pavardes, įvykio medžiaga butų reikalinga. Turi- . . . . . . . 
v. . ,. , „r smulkius aprašymus, iškarpas iš 3ia galvoje lietuv ska spau- . . . . . . XT ° "_ . . _ . . f . laikraščių ir pan. Negatyvai tuo metrasc ai, ateities iston-Į, _r. . . . ,. . . , . , . . . , , ; bus vertingesni, kuo juos hemai leidiniai, kurie archyve tu-L. , . r. ., _ „ . . ' . cianti metrika bus pilnesne. Kas rimais negatyvais galėtų pasi-i ., . . . _f. .." , , . .. .\L i nenorėtų su savo negatyvais naudoti. Philadeiphijos fotogra- . . -. • - - . .. _ . . • , • •• skirtis, tas kviečiamas atsiųsti f ai. kurie tame susirinkime da- , 

T. ... Tr _ bent savo turimų negatyvų są-lyvavo. p. K. Č.kotas. V. Gruz-i . . . . JrL * Z7. .. V, . - « « . . - _ . ;rasą su mmeta metrika. J a u dys, V. Ramūnas ir kiti, Lietu-j, • . . . . . - , 7 . . . . . . . bus ir tai gerai, jei archyvas vių foto archyvo minčiai p r i t a r ė . . . . , ,. r . . . . . . , , , . . *.. . . zmos, kur ir ką galima gauti. ir pazaaejo bendradarbiauti. Pa-; 
našiai kun. A. Kezio buvo susi-1 Reikia tikėtis, kad lietuviai 
ta r ta ir su Baltimorės h e t u v i a i s ! f o t o š i a f a i besisteigiantį Lietu-
fotografais. Visi. su kuriais jauiv iU f o t ° archy-vą palaikys, a t 
buvo tuo reikalu tartasi, prita- i siųsdami jam savo turimą ne
ria tokio archyvo steigimui, ne s !S lyv inę medžiagą. Pri imamos 

. , , „ taip pat ir geraširdžių žmonių 
patys mato, kad daug vertm- T- . . . , . 

° i aukos paremti sj naujai prade-
gos fotografinės medžiagos gnl i ; t ą k u l t ū r i n j d a r b ą . A u k a s s i u s t i 

niekieno nežinomuose stalčiuo- j nurodytu archyvo adresu, 
se, kur jai gresia pavojus būti S kr. 

ma c 
da 

Naujausias Pautienius Chicagoje 

Marika Kilius, buvusi sarsi l»do 
eiuožikė, dabar labai populiari dai
nininkė šlaKPrir.ėse plokštelėse. 

Mūsų gausioje daiLninkų šei-jAve.) banko rūmų salėje, kur 
, moie paskutiniais metais J. anksčiau buvo sėkmingai su-

~ i r J i s ; Bagdonas. J. Pautienius. Tarno- ruoštos dailininkų M. Šileikio. 
šalčiai ir V. Petrav čius bus su- : A. Dargio. A. R.ūkštelės, V. Pet
ruose daugiausia savųjų kuri-: rav ;čiaus, B. Murino. V. Vaite-
nių parodų. Ypač judrus buvo kūno. J. Paukšt ienės ir kt. dai-
abstraktinio meno atstovas dail. ; lininkų parodos. Šiame banke 
J. Bagdonas, kuris bene viene- dirba ir mūsų iškilusis solistas 

jau priklauso senesniajai kar
tai. Išskyrus mirusį Gruendgen-
są, Piscatorių. Schuh. dar vien-
ną kitą scenos kūrėją, būdinga, 
kad teatre tebevyrauja senieji 
vilkai ir jie daugiausia žydų kil
mės (kad ir Ernst Deutsch). 

S. Baras. Jis dažniausiai ir bi rių metų bėgyje įstengė pasiro 
, dyti net keturiose dailės paro- ' na ten tokių parodų organizato-

Jau teko minėti, kad šių dienų d o g e Į ̂  p a d e d a d a ] ] i n i n k a n i s t o k i a s 
Vokietijoje žydų įtaka reiškia-

metu puikiai redaguojamas sa
vaitraštis "Die Weltwoche" jau 
keli mėnesiai spausdina špiona
žo reportažą apie "karą, kuris 
buvo laimėtas Šveicarijoje". Pa
galiau, polinkis į špionažo lite
ratūrą jau pastebimas čia nuo 
seniau, tai atsispindi ir filmo 
pasauly. Brito Le Carrė tokio 
tipo knygos Vokietijoje buvo 
vienos labiausiai skaitomų. Jei 
jau kalbame apie "non fiction" 
knygas, galime pastebėti, kad 
skaitytojai domisi ne vien tik 
politika, karu ar panašiais da
lykais. Lorenzo knyga apie 
žmogaus ir gyvūnų elgseną yra 

Pi»rri' Brir •»• -
Veršini v -
Laukiau \nk ' 
%į:;\ f tHi t .ma 

VVinnetou i r Marie 

voliuciją "Der stumme Prophet" 
i Nebylys pranašas). 

Th. Sorensen atsiminimų kny
ga apie prez. Kennedy Vokieti
joje laukta su nekantrumu. Juk 
tai kraštas, kur Kennedy vis te
belaikomas ypatinga asmenybe, 
o jaunimo tarpe — tiesiog die
vinamas. Vokiečių kritika, So
renseno knygai pasirodžius, pa
stebėjo, kad jo. kaip Schlesinge
rio. jr.. atsiminimai — daugiau 
panegirikos. Ir patys autoriai 
juk neslėpė, kad pas juos pa-
sireiškiąs subjektyvumas. Vis 
dėlto pripažįstama, kad Soren-
senas skaitomas įdomiai, kad 
jis atskleidžiąs nemaža svarbių 
žuvusio pi r i den to bruožų, kai 
kurios r'alys skaitomos, tary
tum ta< būtų "sc įtampa para
šytas reportažas", šiaip prikiš
ta daug vertimo klaidų bei aiš
kaus nerūpestingumo. Matyt, 
leidėjas, vienas rimtesnių. R. 
Piper. per daug skubėjo... 

Vokietijoje sa^o ištikimus 
skaitytojus turi Sagan. Gary, 
Remaraue (visa eilė amerikie
čių rašytojų, Millerio neišski
riant) ir Šolochovą. Paustovskį 
įskaitant. Pastaruoju tačiau me
tu daugiausia dėl reklamos 
iliustruotuose žurnaluose bei 

: sėkmės JAV-se bent moterų pa
saulis griebėsi masiniai skaityti 

, išverstą Robert A. VV'įlsono kny-

parodas suruošti šitose gana 
jaukiose ir gerai apšviestose pa
talpose. Meną mėgstant i banko 
vadovybė jau spėjo pasipuošti 
ne vienu mūsų dailininkų kūri
niu. Vienoje salėje matyti dail. 
Pūkštelės tapytas banko direk-

Dail. Tamošaičiai suruoštose 
parodose Kanadoje susilaukė ne 
tik savųjų dėmesio, bet ir ka
nadiečių meno žinovų teigiamai 
įvertinimo. Grafikas V. Petra
vičius, metęs darbą vitražų dirb
tuvėje, galėjo pilnai pasišvęsti 
kūrybai. Reikia pripažinti, kad I toriaus por t re tas , ki tur vėl už-
šis dailininkas parodė savo ger- : tinkame Bagdono. Darg:o. Mu-
bėjams, kad jisai toli gražu; rino. Pautieniaus ir kt. darbus, 
dar nėra išsisėmęs. Tai liudija ir Šias patalpas lanko tūkstančiai 
neseniai matyti jo kūriniai 69-, žmonių. Reik pasakyti , kad ši 
je meno galerijoje. Chicagoj. Į vieta yra labai t inkama mūsų 

kūrėjų darbams išstatyti . 

\\ 

gą apie "P lnutinę moteri" (dė-
filme pasai Kari«mesys. oestrugėną naudojant. 
iniMiMi", .moterų "jaunystės" išlaikymui) 

si ir spaudoje, leidyklose, fil
me, radijo bei televizijos pasau
lyje. 

Vos 40 m. amž. britas John 
Cranco. bene penkerius metus 
vadovaująs Stuttgarto operos 
baletui, sugebėjo šį baletą pa
daryti pirmaujančiu Vokietijoje, 
vienu geresniųjų — Europoje. 
Berlyno baleto vadovei — Tat
janai Gzovskai pasitraukus, da
bar sutarta, kad Cranco tuo 
pačiu metu vadovausiąs ir Stut
tgar to ir V. Berlyno baletams. ° dabar ir dail. J. Pautienius _ 
Cranco dėka šiame sezone Stut- • P° nedidelės pertraukos vėl pa- Į Naujausiuose savo kūriniuo-
tgarte pasirodė keletas įsidė-' s i r°dė Chicagoje su savo nau-ise dail. J. Pautienius per daug 
mėtinų pastatymų, su kuriais jausiais darbais, juos išstatęs. sudėtingų tapybinių problemų 
jau negėda pasirodyti ii užsie- ! Standard Federal (4192 Archer nesprendžia. Paveikslai papras-
ny-

\ okiečiu filme įsivyrauja 
jaunieji 

Vokiečių filminė gamyba jau 
bent penkerius ar daugiau metų 
teikė apgailėtiną vaizdą. Kai ki
tur, ypač JAV-se, sugebėta fil-
mą "pastatyti ant kojų", vėl ' 
patraukti publiką, Vokietijoje j 
filmas merdėjo, gi publika, iš- ^ 
skyrus paauglių mases (joms i 
vis tebeteikiami VValiace ar Kari 
May veikalų nufilmavimai). su
sėdo - su aiaus stiklais ranko
se — prie savo televizijos apa
ratų. Tač.au šių metų pirmai
siais mėnesiais jau galima justi ; 

pasikeitimą gerojon pusėn. Į 
paviršių iškopė jaunimas ir įro
dė, kad gali atsirasti naujų idė
jų, kad filmas gali patraukti 
publiką. Cia įsidėmėtini dar 30 
m. amž. neturinčiu filmo kūrė- i 

Pa vasar? jaučio je pakrantėje.. . Nuotr. Alg. Kezio. SJ. 

I V 

ti. suprantami, pasižymi spal
viniu sodrumu, lengvučiai, bet 
Kartu kai kuriuose jų mokėta 
parodyti tapybos technikos 
įmantrumas. Tai jau ilgų studi
jų darbe vaisiai, rodą. kad dai
lininkas yra pilnai subrendęs, ži-
.10. ko ieško ir turi ką pasaky
ti. Dail. Pautieniaus tapyboj vy
rauja impresionizmas ir ekspre
sionizmas, nors rasim? ir tam 
tikrų nukrypimų. Nauja šioje 
parodoje — tai natiurmortai. 
Jei kitose parodose dailininkas 
rodydavo dažniausia peizažus ir 
retai kada kokį portretą ar 
kompoziciją, tai šioje randame 
visai gerai atliktų natiurmortų. 
Prerijų laukinės gėlės, sukurtos 
nėiynose gamose, ir keli kalny
nų peizažai geriausiai reprezen-
uoja naujausius dailininko dar

bus. Yra ir tik vidutiniškai nu-
s sekusių. Be kita ko. jo drobės 
pernelyg mažos, bendrose pa
rodose dingstančios tarp dides
niųjų. 

Šiaip paroda daro gerą įspūdį, 
paveikslai išstatyti tinkamai, r:.-
sugrūsti. Meno mėgėjams paro
dą verta pamatyti. 

P. Kesianas 

Geriau tris valandas per anksti 
j negu vieną minutę per vėlai. 

— Shapespeare 

Satyra Lietuvoje — 
bedanti ir besmegene 

Satyros ii humoro menas, iš 
viso lietuvių literatūroj retokai 
ryškiau iškilęs į aukštesnį meni
nį lygį, dabartinėse Lietuvos są
lygose yra visiškai sunykęs. Vi
siškai atvirai tą įvertino rašy
tojas ir rašytojų sąjungos pa
reigūnas - patarėjas J. Chlivic-
kas "Literatūros ir Meno" an-

:ketoj balandžio 16 d. Pareiškė: 
"Mūsų satyra — bedantę, be
smegene. jau gerokai susikomp
romitavusi skaitytojo akyse, be 
autoriteto. Humoro jausmo mes 
i taip pat turime labai maža. nes 
dažnai galvojame, kad ...per 
daug juoktis — nusikaltimas... 
Didžiausia mūsų satyros liga 

j smulkios temos, banalybė. 
gailumas. Be biurokrato (namų 
valdytojas), sukčiaus (prekybi
ninkas), imperialistinio agento 
(dipukas), mes daugiau beveik 
nieko nematome. Koks spalvų 
vienodumas, koks satyrinio 
žvilgsnio bukumas! I r taip iš 
metų į metus, iš numerio į nu-

|merį, nuo knygelės iki knyge-
įlės"... 

Ta proga rašytojas - patarė
j a s patvirtina, kad "naujo žmo
gaus" auklėjimas vyksta ne pa-

; gal planą. 
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