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. INTUICIJA, REALYBE IR KŪRYBOS
GALIMYBES
NEIŠGRIAUNAMI JUBILIEJINIAI PAMINKLAI
KULTŪROS PAKELĖJE

arba menininkas, išeivis ir atsitiktinumai
PETRAS MELNIKAS

s
*

Ne vienam iš mūsų po Kul
tūros kongreso būtų dar neleng
va atsakyti, kiek realybės, plačiaregystės ir vizijos yra reika
linga mūsų meno kūrybai, kuri
kūrybinio proceso gale vis dėlto
dažniausiai yra tik jautrios in
tuicijos išdava. Mums yra daug
lengviau saulėtą pavasario die
ną, įkvėpus oro į plaučius, sė
dėti po medžiu ar prie upės
kranto ir leisti pačiai gamtai
su visa jos nuotaika ir grožiu
tapti savotiška vertybe, savo
tišku “menu”. Gi menas, kuris
dažnai yra apibūdinamas rea
lybės ir gamtos imitatorium,
mums atrodo yra kuriamas tik
keistų, užsidariusių gamtos ven
gė jų.
Kuo menas gali būti eiliniam
išeiviui? Į kokią vietą gyveni
me jis meną talpina?
Be abejo, menas yra sukrau
tas į mūsų muziejus, knygų len
tynas, muzikos plokšteles, žur
nalus ar kabo įrėmintas mūsų
salonuose. Tai jo įprasta vieta.
Bet mes patys dažniausiai esa
me mene nepaliesti, jo pulsu
negyvename, tai palikdami me
nininkams, kūrėjams ir meno
mėgėjams.
Skaitant knygas, eilėraščius
ar stebint sienoje kabantį pa
veikslą, mus tikriausia nedomi
na, kiek ten kūrybinio karščio
ir ypač intuicijos yra sudėta.
Visa tai atsitinka dėl mūsų ne
dalyvavimo kūrybiniame proce
se, dėl nepaprastai aukštos me
no vizinės vertės ir dalinai dėl
keisto žvilgsnio, kuriuo žiūrima
į menininką: jis kartais atrodo
ekscentriškas, lyg vengiąs nemeniško pasaulio įsibrovimo į
jo privatų, kūrybinį pasaulį.
Tik retom progom, atsitikti
nai, tai gyvenimas mus suarti
na su menininku, atsiveria tuo
met pastarojo paprastesnė, jaus
minė ir žmogiškoji pusė. Ir tai
atsitinka dėl to, kad menas (ir
menininkas) visose savo įvairio
se apraiškose negali išrasti pa
saulio, kuris būtų keistas ar net
visai nežinomas eiliniam žmo
gui. Meno pasaulis, iš tiesų, jau
nėra taip atskira karalystė, at
skiras pasaulis, kad jo “gyven
tojai” būtų nesuprantami, lyg
kitos planetos žmonės.
Menas negali “sutverti” rea
lybės, kaip jis negali ir jos pa
keisti. (Ir abstrakcijos nėra
“sutvertos”.) Menas gali tik
kasdieninę realybę ar “psichę”
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savo šviesa apšviesti, iš kitokio
taško į ją pažiūrėti, “klaidą”
juodesne spalva nudažyti, kad
išeivis savo gyvenimą geriau
matytų ir jį geriau pažintų. Vi
sas tas menininko “keistumas”
yra įtakoje tos įtampos, tos sa
votiškos “degimo” nuotaikos,
.kuri jį dažnai supa dėl jo nuo
latinio kontakto su išryškintu,
“kitaip nudažytu”, bet geriau
suprastu pasauliu, nuo kurio ei
linis išeivis, dėl jo pasyvios po
zicijos, yra apsaugotas.
Taigi, nėra abejonės, kad be
meno mūsų logiška kultūra bū
tų bejėgė. Pilka realybė ir pa
sąmonė liktų neapšviesta, kol
menininkas jos giliau nepajus
ir kol su pasisekimu ir intuicija
nepajėgs jos mums perduoti.
Mūsų mene dėl to nėra nieko
“naujo” ir jame be reikalo yra
ieškomos “nežinomybės”. Tikras
mūsų meno veikalas dažnai ne
turi to, ko išeivis dar nežinotų.
Jame randame apšviestą ir iš
ryškintą mūsų buities dalį, juo
tuomet galime gėrėtis, juoktis
ar liūdėti, bet jis dažniausiai
suksis apie kurį nors mūsų gy
venimo kuriozą.
Gyvenamo laiko ir istorijos
plačiaregystė yra taipgi savo
tiškas menas. Ir čia intuicija
dažnai proceso gale turi trium
fuoti. Tai būdas suprasti pasau
lį, kultūrą, istoriją, atsitiktinu
mus, tvarką, šimtmečius ir de
šimtmečius; tai supratimas is
torinio atsitiktinumo, neaiškios
realybės, jos užregistravimas,
aiškinimas ir t. t. Dalinant šitai
į grupes, mes turėjome tris bui
ties galimybes. Istorija buvo
viena iš jų. Tai aukščiausia gy
venimo forma, turinti savo pra
džią, posūkius, siurprizus, kei
timosi greitį ir drąsos ugnį —
tai mūsų praeities istorija —
praeity. Kita buities galimybė
buvo KuKtūra (mūsų egzisten
cija prieš egzilę). Ji buvo mums
kažkas aukštesnio, kai mūsų
miesto ir kaimo gyvenimas tu
rėjo “stilių”, “madą”, tautišką
“orą”, kai gyvenimas dar ne
turėjo išeivijos problemų ir ne
buvo 90% veikiamas ir supa
mas svetimų įtakų.
Trečioji buities galimybė yra
istorinis Atsitiktinumas, kuriuo
šis šimtmetis yra taip gausiai
pažymėtas, įtraukęs milijonus
žmonių į savo srovę, toliau nuo
19 šm. paviršiaus ramybės, nuo
“dąsos ugnimi alsuojančiuos”
Istorijos, giliau į 20 šm. netvar
ką ir atsitiktinumą.
Atsitiktinumai šiame šimtme
tyje žmogaus gyvenimą padarė
lyg savotiško organizmo būse
ną, jam dažnai buvo atimtos
galimybės net pačiam organi
zuotis, kurtis; tai lyg žemiau
sia gyvenimo forma, kai nega
li net savo pajėgom pasikliauti,
pasitikėti natūraliu laiko pro
gresu bei atsiremti į kultūrą, iš
kurios esi kilęs.
Ar kartais mums neatrodo,
kad šiame šimtmetyje lyg “sku
bančios sielos būtų ieškojusios
menkniekių” ir lyg būtų norė
jusios išgelbėti molekules iš jų
pražūties? (N. Mailer).
Atsitiktinume mes esam ne(Nukelta į 8 psl.)

Kun. Stasys Yla — Mindaugo pilies mūrininkas Put name, Conn.

Nuotrauka V. Maželio

NUO KURKLIŲ IKI MINDAUGO PILIES
Kapa metų kūrybingam mūsų kultūrininkui
Tarp taurių mūsų tautos as
menybių ryškiai pastebimas Sta
sys Yla, kuris sausio 5 d., taigi
tik vakar, sulaukė 60 m. am
žiaus. Jis nepalaužiamas idealis
tas, nuolat naujas savo kūrybi
niais polėkiais, uolus visuomeni
ninkas, kruopštus istorikas, jau
nimo ideologas ir dvasios vadas,
mūsų naująją kartą arti pažįstan
tis psichologas, talentingas orga
nizatorius ir šiaip mielas žmogus,
kuris neturi asmeniškų priešų ir
kuris gali džiaugtis tūkstančiais
gerbėjų. Jis Stutthofo kankinys,
pergyvenimus aprašęs “Žmonės
ir žvėrys dievų miške”; veikalas
panašiai stiprus kaip ir B. Sruo
gos, kalinto tame pat lagery. Jis
(Yluvis) poetas ir rašytojų sąjun
gos narys, mokslininkas ir tikra
sis L. K. Mokslo akademijos dar
buotojas. Net eksperimentavęs
tapyboje ir garsėjąs savo roman
tiškos Mindaugo pilies statyba.
Tai žmogus, apie kurį sunku
straipsnį rašyti, nes reikia ištisos
knygos.
Uolus studiozas

Pažinau jį lygiai prieš 40 me
tų, kai sėdėjome tame pat suole
Kauno kunigų seminarijoje. Jau
tada jis savo iniciatyva, sugebėji
mais buvo pranašesnis už dauge
lį iš mūsų. Jo svarus balsas buvo
girdėti visuomenininkų kuopelė
je, abstinentų sąjūdyje, jis buvo
vienas redaktorių klierikų laikraš
čio. Besisielodamas naujos dva
sios Lietuvos kunigų ugdymu, jis
priklausė slaptai klierikų draugi
jėlei, kurios nariai taip nuošir-
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JUOZAS PRUNSKIS

džiai siekė savęs tobulinimo ir,
Šalkauskio žodžiais betariant, gy
vos dvasios nešimo į visą busi
mųjų kunigų atžalyną ugdančią
įstaigą Kaip rūpestingas, darbš
tus, neturLingesnis, jis buvo pa
rinktas vadinamo negociatoriaus, bibliotekininko, o paskiau
ir ceremoniariaus tarnyboms, tei
kiančioms lengvatų, mokslo fi
nansavimo problemas bespren
džiant. Nežiūrint tų darbų gau
sybės, jis įstengė dar imti spe
cialias papildomas studijas, ku
rias apvainikavo teologijos licen
ciato laipsniu ir dar papildė pėda
gogikos ir psichologijos kursais
Filosofijos skyriuje.

Kapelionas ir profesorius

Argi nuostabu, kad jisai tuo
jau iš seminarijos buvo pakvies
tas kapel’ionauti pažangioje Ma
rijos Pečkauskaitės gimnazijoje ir
greit — profesoriauti toje pačio
je Kauno kunigų seminarijoje,
dėstant sielovados kursą. Šalia
pamokų klasėse ir paskaitų se
minarijoje, kuri tada buvo Teolog. — Filosofijos fakulteto pa
dalinys, jis įstengė redaguoti
“Mūsų Laikraščio” ideologinį —
religinį skyrių ir pažangias pil
nutinės katalikybės idėjas skleis
ti savo sukurtuose veikaluose bei
studijiniuose straipsniuose, kaip
“Pasiryžėliai ir laimėtojai”, ar
“Prįešmokyklinis
auklėjimas”,
“Laisvamanybė Lietuvoje”, “Pas

toralinės teologijos kursas”, “Ko
munizmas Lietuvoje”, “Kaimas
ir miestas šių dienų pastoracijo
je”, “Siauroji ir pilnutinė kata
likybė”, “Dvasinė kaimo krizė ir
kunigas”, “Dabarties žmogus”,
“Nerami dabartis ir ateities per
spektyvos”.
Tarp naujo sąjūdžio kūrėjų

Kaip pažangaus, patriotinio
klero atstovas, jis buvo mielai ieš
komas aktyviųjų naujos dvasios
katalikų intelektualų, pradžioje
susispietusių apie “Naująją Ro
muvą”, o paskiau perėmusių į
savo rankas vieną iš pačių įta
kingiausių Lietuvos dienraščių—
“XX Amžius”. Ir jeigu šių eilu
čių autorius buvo įtrauktas į to
dienraščio redaktoriaus pareigas,
tai tik dėka St. Ylos. Stasys bū
davo vienas iš tų pasišventėlių,
kurie, negaudami jokio atlygini
mo, po savaitę, po dvi budėda
vo redakcijoje, talkindami savo
plačiais sugebėjimais ir įtraukda
mi gausų savo kūrybingų drau
gų būrį. Kun. Stasys buvo akty
vus dalyvis jaunųjų, vadovaujan
čių katalikų konfidencialiuose
pasitarimuose, o taip pat ir po
sėdžiuose, kurie būdavo šaukia
mi, dalyvaujant atvykstantiems
į Kauną mūsų aktyviesiems vys
kupams — K. Paltarokui, M. Rei
niui; ne kartą čia būdavo ir mū
sų tautos ideologas prof. St. Šal
kauskis.

Berlyno sielovadoj

Atūžiant raudonajai okupantų
(Nukelta į 8 psl.)

Sukaktys ir jubiliejai mūsų
yra labiausiai suprantami kaip
tam tikra pakili iškilmė, todėl
ir jų minėjimai dažniausiai įkū
nijami reikšmingos datos die
ną surengtu masiniu susibūri
mu, jame išklausant paskai
tos, choro, deklamacijos, rezo
liucijų. Žinoma, reikia ir to.
Tačiau jau negerai, kai vien
tik tuo ir pasitenkinama, kai
visi mūsų organizaciniai gabu
mai išeikvojami vien tik buta
forinei iškilmei, o jai staiga
pasibaigus ir ūpui vėl nuslū
gus, ko nors buvusio nė ženklo
taip ir nebelieka.
Kada - ne - kada, bet minint
Lietuvos laisvės atkūrimo 50
metų sukaktį, šitaip neturėtų
atsitikti. Reikia, kad šių metų
jubiliejinė šventė šalia įprasti
nių iškilmių būtų atžymėta ir
ilgiau išliekančiais užmojais, il
giau išliekančiais indėliais į
mūsų tautos mokslo, meno, li
teratūros ir muzikos aruodą.
Džiugu girdėti, kad planų,
šia kryptimi veikiant, jau pa
skelbta nemažai. Įvairių veiks
nių jau pasigarsinta išleisti net
keliolika atitinkamų knygų,
Kultūros fondas pakilęs orga
nizuoti teatro festivalio, Į
Laisvę fondas lietuviškai kul
tūrai ugdyti žada duoti laisvo
jo pasaulio lietuvių literatūros
kolektyvinę studiją ir t. t. Tik
čia ypač linkėtina, kad visi šie
ir panašūs susibaudimai nelik
tų vien posėdžių šnektose šnek
telėse, o būtų realizuoti sun
kaus ir kieto darbo valandose.
Centrinė šių metų iškilmė
— Vasario 16-toji jau čia pat.
Ir jubiliejinių metų pradžia
jau gana viltingai nuteikia,
kai šiemet ir šioje įprastinėje,
bet ir brangioje mums dieno
je nepasitenkinta daugelio
praeities metų rutina: Chica
goje Vasario šešioliktosios mi
nėjime bus pirmąkart atlikta
specialiai tai dienai užsakyta
kantata “Kovotojai”. Čia ne
galime nutylėti dar ir to, kad
šios kantatos gimimas nebuvo
suplanuotas kokios nors iški
lios mūsų institucijos, bet papaprasto ir nuoširdaus vilnie
čio, Chicagos Alto skyriaus
pirmininko Juliaus Pakalkos,
kuris savo noru ir savo lėšo
mis angažavo ir kantatos libretistą poetą Stasį Santvarą
ir jos kompozitorių Julių Gai
delį. Šitokio fakto akivaizdoje
net išeiviškoje mūsų kasdieny
bėje akys prašviesėja, kai pa
matai, kad dar netrūksta žmo
nių, kurie savo tautos kūrybi
niam polėkiui judinti, ne vien
žodžiu, bet ir konkrečiu veiks
mu išsižada to, kas jam pačiam
labai reikalinga ir kietu bei
sunkiu fabriko darbu įgyta.
Tebūna šitas Pakrikos pavyz
dys lengvai neužmirštamas,
ypač šiais laisvės kovas mi
ninčiais metais, daugelio tų
mūsų tautiečių, kurie su daug
mažesniu nuostoliu savo pinigingesniam kišenini galėtų pa
našiai pasielgti.
i
Be abejo,po Vasario šešio
liktosios minėjimų šiemet dar
teks visiems koncentruotis
apie didžiąją tautinių šokių
šventę liepos mėn, 7 d. Chiea-

goje ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimą rugsėjo mėn.
pirmosiomis dienomis New
Yorke. Tik jau iš anksto abie
jų šių įvykių atsakingieji or
ganizatoriai turėtų rimtai pa
galvoti, kaip anas dienas ap
valyti nuo tokiomis progomis
vis dar lig šiol neatsikratomo
balasto. Tautinių šokių šven
tės rengėjai turėtų aiškiai su
prasti, kad šokėjai šventėn su
sirenka savo jaunatviško en
tuziazmo pademonstruoti ir
gyvai pasišokti, o publika jų
pasižiūrėti, bet ne klausytis
valandinių kalbų. Ano bend
ruomeninio seimo vadovai bei
ruošėjai turėtų neatkištinai pa
galvoti ir apie to seimo kul
tūrinę dalį, pagalvoti iš anks
to apie naują premjerinį kon
certą ar dramos spektaklį. Ko
nors kur nors buvusio karto
jimu čia nebūtų prasminga
pasitenkinti, o reikėtų sudary
ti sąlygas gimti naujam indė
liui į visos tautos kultūrinį lo
byną. Iškilus literatūros vaka
ras Seimui, manytume, irgi
yra būtinas. Ypač po to, kai
Kultūros kongrese praėjusiais
metais pamatėme, kad geras
literatūros vakaras ir premje
rinis muzikinis pastatymas
gelbsti visą reikalą ir žmonių
sutelkimo ir pėdsakų palikimo
prasme. Neįkūnyta Kultūros
kongrese šviežia ir rinktinė
mūsų dailininkų paroda Seimo
dienomis New Yorke taipgi la
bai pritiktų.
Apie visai konkrečius jubilie
jinių metų kūrybinio darbo
faktus kalbant ir žvelgiant į
tai, kas jau šiandien po ranka
turima, negali žmogus per
daug nusiminti, kada jau pa
čioje metų pradžioje gali skai
tyti Jurgio Jankaus partizani
nės temos ne kokią tuščią, bet
giliai žmogiškos kančios ku
piną dramą “Peilio ašmeni
mis”. (Knyga išleista "Darbi
ninko”, kaina $4.00, gaurtama
ir “Drauge”.) Ir ji kaip tik pa
rašyta šiems laisvės jubilieji
niams metams. Mūsų dar gyvi
dramos sambūriai šį veikalą
būtinai šiemet turėtų parodyti
scenoje, sutelkę jon pačias ge
riausias savo pajėgas. Tai bū
tų ne kokia lengvapėdiška, o
tikrai prasminga mūsų scenos
šventė. ,
Taipgi
būtų
išliekančiai
prasminga, kad jubiliejiniais
metais įsikūnytų jau eilę pas
tarųjų metų minimas ir vis
kažkur ore kabąs reikalas tu
rėti plokštelėse rinktinių mū
sų poetų ir rašytojų kūrybą,
jų pačių arba aktorių įskaity
tą. Kūrybinio žodžio meilė mū
sų visuomenėje ir net jos jau
nojoje kartoje dar nėra nepri
šaukiamai mirusi. Tai parodė
kaip tik praėjusių metų litera
tūros vakarai Chicagoje, Los
Angeles ir kitur. Tad ir lite
ratūrinių plokštelių išleidimas
dabar būtų pačiu laiku ir labai
prasmingas tokiais išskirtiniais
metais. Aukšto lygio lietuviš
kų muzikinių plokštelių stoka
reikėtų taipgi susirūpinti.
Jubiliejinių metų datos bū
tų vertas ir mūsų kultūrinio
gyvenimo bei jį formuojančių
(Nukelta į 8 psl.)

NEMATOMA RUSIJA: JULIUS DANIELIS KALĖJIME
Jo žmonos kelionė į septynioliktąją stovyklą
lias. ir sunkvežimis negali to
Po 225 mylių vargingos ke
BOGORAS BRUCHMAN
kių
sunkumų vežti”.
lionės iš Maskvos J šiaurės ry
(DANIELIENE)
Mes išlipome ir likusį kelią
tuose esančią Mardvą, jūs ra
nuėjome pėsti. Ozerna yra idi
site ten, viduryje nepaprasto
liškas miestelis netoli Javos,
grožio miškų, slaptą vietą, kur
rašytojas Julius Danielis yra cijos namą, perskaito gegužės Dubrovos stovyklos sostinės.
įkalintas. Tai Rusijos dalis (o 1 dienos šūkius (Išsaugok ir Tik į jį įvažiavus, pasiekiamas
tokių yra daug), kurios vaka padidink vyresnių kartų paliki upelis su mažu tiltu. Miestelį ap
riečiai nematė ir apie kurią nė mą). Ji svirduliuoja, nešdama supa nepaprasto grožio miškas.
vienas rusas iki šiol neišdrįso sunkų lagaminą ir didžiulį mai Visas kelias eina per tą mišką,
per beržynus ir melsvus egly
viešai kalbėti.
šą. Paskui ją eina liesas, išblyš
“Atlas” (JAV), bendradar kęs, išsigandęs vaikiūkštis, atro nus. Miestelis turi vieną gatvę,
biaudamas su Hamburgo libera dąs septynerių metelių, tačiau prasidedančią arti “zonos”: de
liniu dienraščiu “Die Zeit”, at aš žinau, kad jam vienuolika. šinėje yra moterų darbų zona,
skleidė dabar Rusijos slaptąjį Jo abidvi rankos apkabinusios kairėje — jų barakai. Ten spyg
kampą, kuriame baigėsi kelionė tinklinio audinio maišą. Jis tą liuotų vielų tvora apsupa mažą
iš Maskvos į Mardvą. Priverčia ^naišą neša — ne, jis jo nene baltą namelį su priekiniu kie
mojo darbo stovyklų pridygo ša, jis maišą tiesiog stumia pir mu: tai sargybos pastatas, čia
čia visur aplink Javą, Moločni- myn krūtine ir pilvu. Vaikiūkš yra moterų zonos patalpos pa
cą ir Sosnovką. Kokios jos yra? tis yra trapus — jis turi nesvei simatymui ir laukiamieji kam
Kokias bausmes turi iškentėti ką širdį. Jo motina irgi visai ne bariai lankytojams. Visa tai at
čia kaliniai. Ar jie ir jų arti seniai pagijo. Jie dabar eina į rodo taip rūsčiai, kaip Javoje:
mieji gali čia viltis bent mažiau sargybų pastatą — jie turi lei tvora sudribus, sargybinių bokš
sio žmoniškumo ir turėti vil dimą pasimatymui. Kareiviai, teliai žemesni, vartai silpnesni.
ties? Atsakymai giliai paveikė | mokytojai, visi skuba greitu Kelias iš darbo zonos į gyvena
Bogoras Bruchman (Danielio žingsniu. Atrodo, kad jie nema mąją zoną neaptvertas spyg
žmoną ir jos šeimą) laike sep to moters ir vaiko, kuriuos bai liuota viela. Vartus atidarius,
Rašytojai Dantelis (apačioj) ir Siniinvskis sovietiniame teisme
tintos, konvulsiškos kelionės į gia prislėgti lagaminai ir ryšu moterų brigados seka viena ki
Mardvą, norint aplankyti savo liai. Toksai čia paprotys: nega tą ir padrikai einai taku. Tei
vyrą — Julių Danielį. Kaip ži lima užtekti kiekvienam širdies singiau pasakius, jos susiblošTačiau vietoje pilnų trijų die biausiu, jei turima tik vieną va
kia į minią. Ten yra sargybinis
nome, rašytojas Danielis buvo ir rankos.
nų
arba net mažiausia vienos ar landą. Bet kas yra svarbiausia?
prie vienų, o antras — prie kitų
nuteistas penkeriems metams
Tačiau šį kartą mes turime vartų. Be šunų. Visoms briga net pusės dienos, jie leido mums Nėra laiko atrinkti. O laikas
kalėjimo 1966 m. vasario mėn.
keliauti toliau. Julius yra 17 doms išėjus, atsidaro kiti var ;tik vienos valandos pasimaty bėga tekinas.
už rašymą Vak. Europos žurna
— Sonia jau tave praaugo.
stovykloje, už pusketvirtos my tai, ir pro juos įeina moterys. mą, valdininkui kartu dalyvau
luose, prisidengus slapyvardžiu
lios nuo Javos. Kelias čia pa Bet jų išvaizda... jūs gėdinsitės jant. Karininkas, tvarkąs tą Žvilgterėk.
Nikolaj Aržak. Kitas sovietinis
— Ar tu sveika? — jis klau
kankamai pradžiūvęs automobi į ias pažvelgti. Aš praleisdavau stovyklos dalį, tai mums ne iš
rašytojas — Andriejus Siniavskarto
pranešė.
Beveik
iki
susi

sia
manęs.
liams, bet nė vienas jų nesusto jas, galvą nuleidusi, šiurkštūs,
kis buvo nuteistas už tokį pat
— O kaip tu jautiesi? Kaip
ja. Autobusas veža mokyklinius biaurūs batai ant jų kojų yra tikimo pradžios mes tikėjome,
nusikaltimą septyneriems me
vaikus namon, bet mes apkrės kaip svarsčiai. Jos apsirengę kad mūsų pasimatymas užsitęs tavo ranka, tavo ausis?
tams. Tų dviejų rašytojų byla
Julius atrodo labai nelaimin
tieji, mums neleista važiuoti uniformiškai — juodai ir pilkai. visą dieną. Tik paskutinį aki
sujaudino visą pasaulį. Danielio
kartu su vaikais. Pravažiuoja Jų veidai juodi nuo žemių, o mirksnį mums buvo pasakyta: gas... Išsekęs? Ligonis?
žmona jautėsi didžiausiame nu
— Su mano ausim blogai. Ji
kitas automobilis, paskui sunk plaukai sutaršyti ir dulkini. Tik “Tiksliai vieną valandą”. Ta
sivylime, vykdama į tą kelionę.
vežimis, vėliau vežami aukštes kelios turėjo sugarbiniuotus čiau, mes vis tiek pasiėmėme pūliuoja. Man kasdien skauda
Jos vyras sirgo ir buvo įmestas
nių klasių vaikai, mūsų Sonios plaukus ir šiek tiek kosmeti keletą pokelių cigarečių, ketu galvą nuo triukšmo, nuo vibra
į tamsią vienutę. Tad paskaity
amžiaus. Nors ten yra vietos, kos. Jos atrodė dar baisesnės ris apelsinus (po vieną į kiek cijos dirbtuvėse. Mes dirbame
kime Bruchmano intriguojantį
bet mes paliekami: “Neleista”. su dulkinais veidais ir kalinių vieną kišenių) , ir mažą sūrio penkiolika minučių — tuomet
straipsnį apie jos pačios (Da
mes turėtume pakvėpuoti grynu
gabalėlį.
Artėja vakaras. Rytoj sekma rūbais.
nielienės) išgyvenimus stovyk
oru.
Aš jau prieš metus užre
dienis. Ir automobiliai visai ne
Vyrų zona yra labiau atstu
los septynioliktame skyriuje.
gistravau savo ligą, įteikiau ke
važinės... Pagaliau vienas sunkmianti, nei moterų: tvoros stip
Kai laisvajame pasauly, jau
Ir štai idiliškas vaizdas. Sar resnės, daugiau matoma spyg letą prašymų... Tačiau jokios
I vežimis stabtelėjo priešakyje
ištisiems dešimtmečiams pra
mūsų. Mes greitai jin sumėtė gybinis sėdi kėdėje prieš duris. liuotų vielų, sargybos bokšte naudos.
ėjus, dar vis su siaubu rašoma
— Koks maistas?
me savo ryšulius, krepšius ir in Keletas vaikų bėginėja dulkina liai aukštesni. Einąs pareigas
u kalbama apie, vokiečių nacių
Tyla.
dus su maistu, patys užsiriog .gatve. Žmonės stovi gilėje prip sargybinis ištraukia iš išpjovos
buvusiu?, koncentr. lagerius,
— Aš neuždirbu jokių pinigų,
liname ant viršaus ir pajudame. .krautuvės — ten parduodama duryse geležinę skląstį. Durys
nemažesnis siaubas apima pa
Mes važiuojame per Javą. Kiek dešra, artėjančių švenčių pro atsidaro. Už kelių žingsnių ki kuriuos galėčiau išleisti valgyk
galvojus, kadgi tokie pat lage
vieną kartą, kai sunkvežimis ga. Moterys liežuvauja ir bando tos durys su tokia pat geležine loję... Tai tu gali gerai suprasti.
riai dar ir šiandien tebeegzis
Tuomet keli sakiniai apie
sustoja (kodėl taip dažnai šitai nuraminti vaikus: “Nutilkite! skersine. Aš negaliu prisiminti,
tuoja Rusijoje, bet pasauks
draugus.
Julius bando aiškinti,
atsitinka, mums nesupranta Arba aš nugabensiu jus į zoną!" kiek tokių durų mes sutikome,
prieš juos užsimerkia ir užsi
kad nereikšmingi nemalonumai
Mes atvykome asmeniniam
ma). šoferis šaukia staugiančiu
tik žinau, kad jų buvo kelerios.
kemša ausis...
neturi svarbos... Tai nėra rei
balsu: “Išlipkite! Aš jūsų ne pasimatymui. Pulk. Bodin, K.
Kažkur priešakyje pasirodo
*
priimu. Tai yra uždrausta”... G. B., telefonavo 26 d. ir prane zona: kairėje yra barakai, deši kalas jo asmeninio likimo. Pra
šyti pailginti pasimatymą dar
Mes jau buvome pripratę prie Bet aš pasiryžau: kas beatsi šė, kad leidimas apsilankymui
nėje — darbo zona. Tarp jų
vieną valandą būtų beprasmin
daugelio dalykų, prie tų tylin tiks, nelipsiu. Teišmeta. Ir taip duotas, mes galime vykti. Ma
yra kelios eilės spygliuotų vie
ga, kalbėti apie svarbesnius rei
čių moterų (tik vienas kitas vy jau mes laukėme 24 valandas, no draugai, suskolinę pinigus,
lų tvorų, aukštų ir gerai įtemp
kalus yra neįmanoma. Yra sto
ras buvo čia matomas). Su sa o daugiau automobilių nebus nei bėgiojo visą dieną iš vienos
tų. Viduryje, kitoje tvoros pu
vykloje žmonių, įteikusių 500
vo maišais ir lagaminais jos iš šiandien, nei rytoj. Bet vis tiek, krautuvės į kitą ir supirkinėjo
sėje, yra eilė sijų — niekieno
lipa iš traukinio Potma stotyje. ! mes turėjome išlipti Javos pa geriausią maistą. Jie gavo vis
žemės juosta.
Mardviškas vežimas, prie kurio kraštyje. Pulkininkas leitenan- ko, ko reikia, viską supakavo
Tikrai nedaug ką galima pa
priešakio stovi vyriškai apsiren | tas, be kepurės ir su neužsegta ir nupirko traukinio bilietus.
DR. ANNA BALIUNAS
gusi, susirūpinusi moteris, nu ' uniforma, sustabdė sunkvežimį, Mes turėjome du sunkius mai pasakoti, susitikus po tiek lai
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
gabena už pusrublį jūsų daik i Neabejojam, kad jis pamatė šus maisto, dėžę knygų, indus, ko, per vieną valandą. Kiekvie
PRITAIKO AKINIUS
tus į Potmos antrąją stovyklą. j mus per langą ir atsikėlė nuo pilnus bulijono, kuris jau buvo ną akimirksnį jūs laukiate pri
2858 YVest 63rd Street
Stolypino keleiviniai vagonai su ' šventiško stalo. Pirmiausiai jis prarūgęs, nes mes jau keliavo žiūrėtojo plūdimo: “Eiva! Jau /a, ■ kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ▼.
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečialangais, apipintais geležiniais grasino šoferiui kalėjimu, o vė me dvi ištisas dienas. Jeigu jie laikas praėjo”. Viskas, ką aš 4 lėni uždaryta. Ligoniai priimami
virbais. Tačiau, jei durys atida liau leidimo vairuoti atėmimu: būtų davę mums tris dienas -— planavau pasakyti, dingo iš są nusitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-8220
Res, telef. YVAlbrook 5-5073
rytos, per juos galite matyti “Jums neleista imti pavėžinti ilgiausią lankymosi laiką — vis monės. Pasakyti tam, ką aš no
abiejose koridoriaus pusėse ka prašančių žmonių. Jums gerai tiek mes visi trys nebūtume ga rėjau, tikrai užtruktų 24 valan
Rez. tel 239-4683
dos. Reikia pasitenkinti tik svar
linių skyrių. Spygliuotų vielų žinoma, koks yra čia blogas ke lėję viso to sunaudoti.
DR. K. G. BALUKAS
tvoros ir sargybinių bokštai
AKUŠERIJA Ilt MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA .
kiekvienoje stotyje nuo Potmos
8449 S. Pulaski Road (Crawford
iki Javos, Moločnicos ir SosnovVtedical Buildlng) Tel. LU 5-6448
kos. Visur ir kiekvienoje stoty
Priima ligonius pagal Susitarimų,
je: viena, dvi, trys stovyklos.
lel neatsiliepia, skambinti HU 8-1222
Mes žinome, kuri Javos namų
Ofisas 3148 YVest 63rd Street
šeimininkė priima naujus atei
Tel.: PROspect 8-1717
Hezid.: 3241 YVest OOth Plaoa
vius. Mokestis yra pusrublis už
Tel.: REpublic 7-7868
dieną vienam asmeniui. Tiek
DR. S. BIEžIS
pat kaip ir, taip vadinamuos,
CHIRURGAS
“Naujai atvykusių namuose”.
aiandos. Kasdien nuo 1 iki 8; tre.
ladlenials uždaryta. Antradieniais Ir
Bet mums geriau patinka “Nau
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.
jai atvykusių namai”. Ten šva
riau, yra vandentiekis. Ir nie
DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
kas jums ant galvos nelipa. Mes
2801 YVest 63rd Street
jau žinome, kur yra stovyklos
Kampas 68-člos Ir California
Vai.:
kasdien nuo 6—8 vai. vak.
valgykla, sandėlis, vaistinė, sto
šeštad. 2—4 vai.
vyklos centrinė būstinė, sargy
l’rečlad. Ir kitu laiku pagal susltar.
Ofiso telef. 476-4042
bų pastatai, administracijos na
Rezld, tel. YVAlbrook 6-3048
mas ir seržante Ania, labai im
DR. C. K. BOBELIS
ponuojanti moteris.
Inkstų
ir šlapumo takų chirurgija
“Užmiršk šitą pasimatymą ir
Tel. 695-0533 — Elgin
lauki atsakymo”.
425 N. Liberty Street
“Paliki lagaminus ir maistą
čia”.
Route 25, Elgin. Illinois
“Neduoki nieko kaliniui”.
Tel. ofiso HE 4-5840. res. 388-2233
. “Kalbėki tik rusiškai”.
PETER T. BRAZIS
“Pasimatymo metu neleidžia
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ma deklamuoti eilėraščių”.
2484 YVest 71st Street
Mums tai visa jau žinoma.
Smulkutė, išvargusi, viduramžė Vida Krištolaityte
Katarsis (aliejus) Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0
sntr., penktai 1-5, treč. Ir šešt. tik
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.
moteris praeina pro administrasusitarus.
J

įvairių prašymų... Galima išeiti
iš proto.
— Baikite pasimatymą!
Aš užmiršau pasakyti jam
apie Bielomar cigarečių pokelį,
kurį buvau priversta palikti pir
mame kambaryje. Mes paslėpė
me apelsinus savo rūbuose —
jie atsitiktinai neiškratė mūsų
prieš vizitą. Paklausiau prižiū
rėtojo: “Ar aš galiu duoti savo
vyrui cigarečių?” Jis nepasako
nei “taip”, nei “ne”. “Eiki į pir
mą kambarį”. Ir nors aš čia esu
ne pirmą kartą, nors kiekvieną
kartą tas pats sakoma. Bet kol
jis nepasakė “ne”, aš pradedu
viltis, kad jis Įeisiąs (nors tai
yra jųjų įprastas ir išbandytas
Ofiso —■ HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA
2751
51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p.p.
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

‘būdas), jeigu jie pasakys “ne”
tuojau, žmona pradės raudoti;
įkris į isteriją, ir tuomet bus
nelengva ją išvesti už durų. Atė
jus į pirmą kambarį, aš vėl
klausiu: “Ar galiu duoti ci
garetes?” Ir,nelaukdami atsa
kymo, mudu su Sonia išimame
keturis paslėptus apelsinus ir
padedame juos šąlįa. paketėlio
ant stalo. “Ne, tai neleidžiama”.
— “Tai gal nors apelsinus?..”
— “Neleista”, Julius pasako:
“Neprašyk... jis vis tiek neleis”.
Aš nesusivaldau. Pagaliau,
gal ir jis yrą žmogus ir nieko
su juo neatsitiks, jeigu leis:
“Tik vieną cigarečių pokelį”.

(Nukelta į 8 psl.)
4RSOCIATE OPTOMETRISTB
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPY.
3424 YV. 6Srd St.,

GR 6-7044

tikrina akta Pritaiko akintam ir “oon.
Vai.: 9:30—12:30 ir 1:30—3:30
Kitom valandom susitarus
Uždaryta antrad. ir trečiad.’

'»f« 735-4477 Rez PR 8 6030

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

aRAWPORI) MEDICAL BLDG
6440 8o. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel ofiso PR 6-7800: Namu 025-760*:

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p p
Išskyrus trečiadieni

Rez. GI 8-0873

Tel. 423-2660

DR. W. M. EISIN-EISINAS

DR. E. RINGUS

Akužorlja Ir moterų ligos

6132 So. Kedzie Avė., YVĄ 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414.

RENTGENOLOGAS
9760 S, Kedzie Ava.
o V. r. IKI g v. ooplet.

Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(71-os ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak.
šeštad. 12—8 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta

2745 YVest 69th Street
Prieš Sv. Kryžiaus ligonine
YAL.: pirmad., antrd., ketv.. penki
PH? ® 1111 15 v- rrto *r nuo *-* v. v
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kitu
laiku susitarus telefonu:
Telef. REpublic 7-2200

Ofiso tek PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-0081

DR. LEONAS SEIBUTIS

Specialybė akušeri la Ir motoru ligos

2454 YVest 71st Street

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS INKSTŲ PCSLfiS IR PROSTATf
CHIRURGIJA
j o k a A
Ofisas 2454 YVest 71st St
GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet
2656 YVest 63rd Street
ketvirtad. nuo 6—8 vak
Pirmad., antrad. ketvlrt. ir penkt.
Ofiso telef. 776-2880
nuo 12 lkl I v. ir nuo 5 Iki 8 v. v.
Seštad. nuo 1 lkl 4 vai.
Rez. telef. PR 9-6730
Ofa. PR 6-6022

Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 YV. 71st Street
Ofiso Vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.;

šešt. nuo 9 lkl 12 vai.; arba susi
tarus.

OfB. PO 7-6000

Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 YVeet 63rd Street

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
PRITAIKO AKINIUS

15542 S. Cicero, Oak Forest, UL
Kabineto tel. 087-2020
Namų tel. 830-1071
Vizitai pagal susitarimą

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

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 9
2 v. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. v.;
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta tr
penkt. nuo 12 iki 2 v p
vakarais pagal susitarimą.
Ofiso Ir buto tel. OLymplo 3-1381

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas 2750 YV. 71st Street
Telefonas 025-8296
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad.
Ir šeštad. tik susitarus.
Valandos. 2-8 v, v., penktai 10-12
V. r„ 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 v. vak.
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta
Tel. — REllanoe 5-1811
Rez. tel. YVĄ 5-3099.

DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)

3925 YVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtai Ir
penktad. nuo 12-4 vai. p. p.. 6-8
vai. vak. Seštad. 12-8 vai., o trečiad.
uždaryta.
Tel

GYDYTOJAS IR CHIRURGE
BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 YV. 59th St

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč.
ofiso Ir buto OLy įple 3-4150 penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo ( lkl
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kl
DR. P. KISIELIUS
laiku — pagal susitarimų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Of. tel. HE 4‘2128. Namų GI 8-3103

4938 YV. 15th Street. Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8
vak.,

DR. V. TUMASONIS

Išskyrus trečiadienius,
šeštadieniais 12 lkl 4 pople.

CHIRURGAS
2454 YVest 71st Street

DR. IRENA KURAS

Priiminėja ligonius tik susitart*
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vaz
Treč. Ir šeštad. uždaryta

GYDYTOJA IR CHIRURGU

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTE
Telefonas — GRovehill 3-2833.
MEDICAL BUHjDING
DR. A. VALIS-LABOKAS
1166 South YVestern Avenue
•irmad . antrad., ketvlrt. Ir pankt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
no 11 vai. Iki 1 vai p. p. Ir n_'
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR
8 vai vakare.
Trečiad. nuo
MOTERYI LIGOS
vai ryto iki 1 vai. p. p., šeštad
2524 YVest 69th Street
1 »al ryto lkl 8 vai. p p.
Valandos 1 Iki 4 Ir 6 lkl 8 v. vak
Ofiso tel. RE 7-1138
Šeštadieniais 1 iki 4 vah
Res. tel. 280-201,
Trečiadieni uždaryta

DR. MARIJA LINAS

Tel. PRospect 3-0400

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

DR. ONA VAŠKEVIČIUS

2817 YVest 71st Street
Telefonas HEmlock 3-3545

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE
6648 S. Albany Ava-

(Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimų
Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 3-4730

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 YVest 63rd Street

Vai., pirm., antrad., ketv. a—• v.
vak.: penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet
Kitu laiku pagal gUBltarlmų
Tel. ofiso PR 0-3448, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 YVefit '71st Street

Valandos: pirmad., ketv., 8 — 8 vai.,
antrad. ir penkt. 1 — 4 vai.
Priiminėja tik susitarus
Vai.: 2 lkl 4 v. p: t>. Ir 7 lkl 8 v. v.
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimų.
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-9801
Yflso tel. 787-2141. Namų 686-4854
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
specialybe vidaus ligos

2454 YVest 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė, kampas)
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v.
Šeštad. 9 v. r. — 2 v. p. p.

Išvykęs iki sausio 5 d.

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Puiaski Road
Vai. pirmad., antrad., penktad. 1—4
ir 6—8 v. v. k®tvirt. 6—-8 v. vak.
šeštadieniais 10—2 vaL

f

ALBINAS BARANAUSKAS

Iberijos įspūdžiai

DIDYSIS ATGAILAUTOJAS

MELANCHOLIJA,

Upės ir vėjų apgyventas beprasmis priemiestis
Autobusų languose su žaliomis langinėmis:
Paskutinis mirštančiajam suskaudėjimas.
Minėkime tokias į
Nieką kitą nepanašias naktis.
Su plieninėmis lauknešėlėmis ir su pinigais
Sielvarto eisenos Į spalvotą kalną,
Kur už kaminų katės raičioja
Nusileidusį karštą apelsiną.

ČESLOVAS GKINCEVIČIUS
Artėjo atsiskyrimas su senąja Europa, ir
•europiečius pradėjo graužti nostalgija. Ap
sukę Iberijos pusiasalį, buvome vėl netoli Li
sabonos, iš kur lėktuvas turėjo mus paimti į
New Yorką.
. Priešpaskutinė diena Portugalijos žemėje
buvo ypač įsidėmėtina: sustojome susikaup
ti, pamąstyti, pamedituoti Fatimoj. Daugiau
nei pusė mūsų ekskursantų buvo ne katali
kai, bet ir tie pajuto šios vietos šventumą.
. Buvo tai darbo dienos priešpietis, karšta.
Didžiulė aikštė prieš baziliką, kuri gegužės
13 sutalpino daugiau kaip milijoną žmonių,
šiandien buvo tuščia. Bet įdomiausia, kad,
artėjant prie Fatimos siauru per miškus ir
kalnus keliu, buvo matytos vietos. Pirmą
kartą gyvenime važiavau, bet kelią atpaži
nau. Aną portugalams atmintiną gegužės 13
tuo pačiu keliu važiavo popiežius, o virš jo
helikopteris transliavo visą eigą į visas Ame
rikos televizijos stotis, o mes namie visa tai
matėm. Atpažinau ir apgriuvusius mūrus,

tinę. Iš viso buvo aišku, kad jis niekur ne
skubėjo, o jo akys ilgesingai studijavo ant
butelio Duoro ir Ruby vardus. Mes parodėm
tuščią kėdę prie tuščio stalo ir vietą prie
mūsų. Antru kart jo prašyti nereikėjo.
-— Marian, paklausk jo, kokie apžadai ar
gerosios intencijos daro jį tokį dosnų. Išklausinėk jį plačiau.
Pokalbis mezgėsi lengvai. Žmogus ir ne
stipriam vynui buvo neatsparus, ėmė aiškin
ti, teisintis. Gal net per daug.
— Jūs turite būti labai geri žmonės, kad
prie savo stalo pasisodinot nusikaltėlį. D kai
esate geri, tai neskųsite valdžiai, kau mane
uždarytų į Coimbros požemius.
Jis nusidėjėlis, bet dėl to nekaltas. Jis tik
labai neturtingas. Kelis sykius klausė Ma
rianos, ar mes tikrai nesame portugalų val
džios, policijos, kariuomenės arba Romos po
piežiaus slapti agentai (nors jis į senatvę jau
netiki tikėjimo priešų skleidžiamiems gan
dams, kad čia, Portugalijoj, pilna popie
žiaus šnipų — koks reikalas jam ten Ro
moj žinoti apie kiekvieną žmogutį?).
Kai jis buvo įtikintas, kad tarp mūsų to
kių baisių žmonių rijikų nėra, jis pasisakė,
kad šią vasarą papildė dvi mirtinas nuodė
mes ir dabar atgailojąs. Geriau sakant, ap
gavo valdžios iždą ir išdavė popiežių!
Kodėl taip buvo? Ogi kad jis labai ne
turtingas, vienų vienas, našlys. Jo paskutinis
asilas, nors ir šlubavo, bet vis šis tas, sykį
pakelėj nugaišo. Kas nešios iš miško sakų
puodus, kai nėra asilo? Jo toks amatas, sa
kinti pušis. Čia jis bandė aiškinti mums, lyg
to amato žinovams, kaip jis tą darbą atlie
ka. Bet jo bėdos nesibaigė: vanagai išgaudė
jo visas vištas, įgriuvo kaminas, išdžiūvo
šulinys. Liko tik dvi ožkos, bet ir tos su
kvailėjo —per dienas tik daužosi ir abi nu
silaužė po vieną ragą.
Atsitiko, kad valdžia užsimanė kelią tai
syti netoli jo namų. Mat, popiežius turėjo
važiuoti. Atvažiavo inžinierius samdyti vieti
nius žmones darbams. Gavo ir jis. Sunku bu
vo saulėje sėdėti ir dideliu kūju skaldyti
akmenis. Kelias dienas iki sutemų dirbo.
Paskui, kai nebuvo ko skaldyti, inžinie-

Moterys pajūry “maudosi”.

kiemų vartus su padaužytais pelikanais, se
nom, vėjų perskeltom pušim, akmeniniais til
tų turėklais, aptrupėjusių čerpių stogais.
Tik dabar prie to plento nestoviniavo žmo
nės ir mums niekas nemojo. Nebuvo už ką.
Pavakarėj pasiekėm Atlantą ir tipingiausią žvejų miestelį Nazare. Jei jame nebūtų
elektros ir prigrūsta automobilių, jaustu
meis kaip Amerikos atradimo laikais. Gyve
nimas lyg būtų sustojęs čia prieš kelis šimt
mečius. Žinoma, gerąja prasme, švarūs, bal
ti namai, dažnai spalvotom plytelėm iš lau
ko kloti, raudoni stogai, siauros, kreivos
gatvelės su iškabintais skalbiniais virš gal
vų. Gyventojai save laiko atskira gimine
portugalų šeimoje, esą gryniausi finikiečių
palikuonys. Skiriasi jie čia ir pamėgimu sa
vo spalvotų drabužių, kai visur kitur Portu
galijoj vyrauja juoda spalva.
Spalvas mėgsta ne tik moterys — pajūry
žvejų laivai kaip lietuviški margučiai, vienas
už kitą dailesni. Pusė miesto judėjimo prie
jūros. Vieni taiso tinklus, laivus ar ugnelę
A kūrena, arbatą ir smalą verda. Ant tinklų
taisyklingai išdėliotos išrikiuotos žuvys prieš
saulę džiūsta, o prieš karštą rugpiūčio saulę
smėly, storai apsivilkusios senesnės moterys
ilsisi. Vadinas išėjo į pajūrį “maudytis”.
Mes sėdim po plačiu kaštanu ir, laukda
mi vakarienės, ekspertiškai tiriame raudo
nojo porto gerąsias ypatybes. Prie kaimyni
nio stalo, irgi mūsų bendrakeleivių, prisiarti
no toks plačiašakis, guvus senukas. Ant gal
vos užsimovęs ilgą rankovę, lyg piramidę su
nusvirusiu iki pečių galu. Sėdinčiuosius ap
dalino kažkokiais mediniais menkniekiais.
Mums aišku, kad tai vienas tokių pat elge
taujančių, kokių esame sutikę daug šiame
krašte. Skirtumas tik toks, kad šis pinigų ne
prašo veltui.
Mūsų merginos, mačiau, pasiūlė vieną,
kitą escudą, bet jis grakščiai nusišypsojo,
linktelėjo taip, kad jo galvos užtrauksiąs
siekė pasmakrę ir pinigų nepaėmė. Kažką
joms pasakė, ko jos nesuprato, ir pasisuko
prie mūsų stalo. Ne, tokių dosnių dar neteko
sutikti.
Buvo tai antpirščio dydžio kažkokie dro
žiniai. šiurkštokas, nelygus darbas, kažkas
panašu į laivą, klumpę ar net varlę. Sunku
į pažinti. Vienu žodžiu — mažas niekelis.
Prie mūsų stalo buvo studentė iš Kali
fornijos Marian, dažnai nepakeičiamas žmo
gus vertėja, kai negalėdavom susišnekėti su
vietiniais angliškai ar prancūziškai. Eilę
metų gyveno Brazilijoj, mokėjo portugališ
kai. Paprašėm jos, kad ji paklaustų senuko,
kuo mes jam nusipelnėm, kad jis nori mus
apdovantoti.
Jis mielai pradėjo aiškinti ir muštis į krū

Finikiečių palikuonis

rius koja pažėrė, paspardė jo akmenis, vadi
nas apskaičiavo darbą, ant popierėlio užrašė:
90$50 ir pasirašė. Atseit, nueik į miestelį, ir
ten kontoroj gausi devyniasdešimts escudų
ir penkiasdešimt centavų. *. Tai ir viskas
Mėginau ginčytis, aiškinti, kaip buvo
karšta ir sunku, bet kur tu su valdžios žmo
gum susikalbėsi!
Iki nuėjau į miestelį, baisi pagunda ap
sėdo mane: pats velnias sėdėjo ant pakau
šio ir šnibždėjo į ausį: “Raštelį galima leng-

*) Vienas doleris lygus maždaug 28 escudoms

— Aut.

Nazare prekiautojai

MELANCHOLIJA

MOTORAS

Daiktų prisirišimas nuo vartojimo ilgisi
Taisančių pirštų ir delno, atšildančio sunkiai
Vaikščiojantį metalo kraują iki paskutinio
Apsisukimo, kada neregima automatiška
Svirtis perjungia tamsų
Sustojimo bėgį. Ar matėte, kaip ilsisi
Mašinos, ar išmoktute šitaip ir
Patys? Grūdinto plieno graudumas, nuovargis
Be duonos ir šnekos, ir ta niekad, niekad
Neužgesinama viltis su žiežirbom,
Degančios atgimusiojo plieno upės į amžiams
Nesustojantį smagratį.

Dail. Vida Krištolaitytė savo studijoj Nevv Yorke skaito laišką, gautą
iš jos parodos Chicagoj rengėjų — čikagiečlų ateitininkų sendraugių.
Paroda Čiurlionio galerijoje atidaroma rytoj (sausio 7 d.) 5 vai. popiet,
tuoj po dr. Juozo Girniaus knygos “Idealas ir laikas” pristatymo
bei simpoziumo.
Nuotr. Ged. Naujokaičio

TEATRO FESTIVALIS

KARKLUOSE

ANATOLIJUS KAIRYS

Kiek iki šiol žinoma, 50 m.
nepriklausomybės sukakčiai pa
minėti įspūdingos programos
dar neturime, nors šie reikšmin
gieji metai, galime sakyti, jau
prasidėjo. Du ar trys politiniai
suvažiavimai tebus veiklos ru
tina. Kultūros kongresas buvo
graži pradžia, kuri prašosi to
kios pat, kultūringos, pabaigos.
Todėl, gavęs LB Centro valdy
bos pritarimą, Kultūros fondas
iškėlė sumanymą šiuos ypatin
gus metus ir užbaigti ypatingai,
būtent, surengti Teatro festi
valį. Jis turėtų įvykti 1968 m.
rudenį, per kalakutines, Jauni
mo centre, Chicagoje. Jame da
lyvautų JAV ir Kanados scenos
menininkai ne žodžiais, kaip da
bar įprasta, bet konkrečiais dar
bais, parodant, ką gera jie nu
veikė per šiuos 1968 metus.
Latviai tokius Teatro fest'valius jau kelis surengė, o mes
per dvidešimt trejus tremties
metus nesurengėm nė vieno.
Tai būtų iš tikro naujiena, įspū
dingas darbo nuotaikos išvysty
mas, graži mūsų r meninių jėgų
demonstracija ir vertinga dova
na savo tautos kultūrai.
LB Centro valdybai sutin
kant, Kultūros fondas imasi šį
Teatro festivalį suorganizuoti,
nors galima iš anksto įsivaiz
duoti, koks tai bus didelis ir

Karkluose kalvė, kūdroje pušis, mėnulis
. Nenustoja visur ieškoti nemirtingumo. Jis iš
Dešinės ir iš kairės, kur posūkiuose gilu.
Jis nori vaikiško žodžio. Bet vargu ar
Susilauks kada tosios vėjuotos
Pažinimo žiemos. Nes mes dar gerai
Atsimenam pasenusį geltono
Mėnulio tėvą.

komplikuotas darbas. Todėl aš
prašau LB Tarybą bei 50 m. su
kakties rengimo komitetą mo
ralinės ir propagandinės para
mos, kurią sutraukiu į šiuos
punktus:
1. Įtraukti Teatro festivalį
į savo darbų planą ir jį laikyti
lygiai svarbiu, kaip ir kitus nu
matytus įvykdyti darbus.

MELODIJA

Saulė, vos matoma, brenda, o koks
Lapų penktą valandą prieš šaltį
Dangus Kaune belaukiant, švenčių
Galimybė sujaudindavo. Pakanka ant
Standžiai Išgrįsto ir nuvažinėto plento
Vieno iš senoviškų atspindžių vakare
Spalio mėnesį. Palauk, antai per
Medžius, tiesiai per kalną atsiveja
Uždavinius padariusi vaikystė.

2. Išleisti atitinkamą prokla
maciją į JAV ir Kanadoje gy
venančius režisierius, aktorius,
kitus teatro menininkus bei lie
tuvių teatrų sambūrius, pra
šant juos visais galimais būdais
prisidėti prie Teatro festivalio
realizavimo idėjos.
3. Sukelti palankią nuotaiką
Teatro festivalio reikalui lietu
vių visuomenėje, kad ji parem
tų darbą finansiškai jo eigos
metu ir gausiai dalyvautų spek
takliuose Teatro festivalio me
tu.

4. Mūsų teatrai yra labai aiš
kiai sunegalavę, sunerimę, nu
stumti į paskutinę vietą, merdi
užmiršti ir apleisti. Teatro fes
tivalis turės vykti, vadovaujan
tis šūkiu: grąžinti mūsų teatrui
jam priklausančią vietą, arba,
populiariai išsireiškiant — Vei
du į sceną! Todėl, skatinant
mūsų teatrus ir scenos meninin
kus grįžti į sunkų teatro dar-

bą, Teatro festivalyje turėtų
būti išrinkta: A) geriausias
tremtyje teatras ir jam paskir
ta premija — visam kolekty
vui, B) geriausias aktorius ir
jam paskirta premija, C) ge
riausia aktorė ir jai paskirta
premija. Antroms ir trečioms
vietoms išduoti garbės atžymėjimai — be piniginių dovanų.
Premijos paskatins teatrus dau
giau dirbti, o pavienius akto
rius — tobulėti, ir tokiu būdu
į Teatro festivalį suvažiuos visi
gerai ir meniškai pasiruošę. LB
Tarybos uždavinys būtų suda
ryti atitinkamas komisijas čia
nurodytai atrankai pravesti.
5. Paskutinę Teatro festivalio

vai pataisyti.” Aš taip ir padariau. Tokiu sveikino, paklausė, ar aš nežinąs, kur gyve
pat juodu rašalu prieš skaičių 90 pridėjau na toks Joaąuin Alma Galvarez. Jis pametė
stulpelį, vienetą, ir buvo 190$50. Kasininkas mulo pakinktus. Sąžiningi žmonės rado ir at
nei nepažiūrėjo į mane, nei klausė, kas aš vežė į policiją, o policija tam ir yra, kad pa
toks esu. Išmokėjo.
dėtų geriems piliečiams.
Velnias jau buvo gavęs ko norėjo, mano
O šventasis Gabrieliau, archangelų kara
sielą, tai dabar ir paliko mane vieną nera liau, tavo galybė dar nei knygose neapra
mybėje. Kiek aš pridrebėjau pirmą naktį! šyta. Tą dieną aš buvau lyg trečią kartą
Kiekvieną kartą nubudęs tikrinau, ar esu gimęs. Kada antrą, klausiat? Prieš keturiassavo lovoj, ar Coimbros kalėjime.
dešimts vienerius metus, kai su Cleopa iš baž
Iš tikrųjų reikėtų, kad kas nors man gal nytėlės išėjom į mano namus.
vą nukirstų mediniu dalgiu ir ją atiduotų
Kad aš žinočiau, kaip valdžiai grąžinti
ožkų vaikams vietoj kopūsto, bet ne čia da šimtą escudų, kai jie ir ne jie buvo palikti
bar tarp profesorių sėdėti. Ar tikrai jūs nesa miestely dar neįėję į mano kišenę. Reikėjo
te tvarkos sargai? Ne ?Ačiū.
naujo kirvio, o miestely tiek daug išdėstyta
Blogiausia mano gyvenime atsitiko kitą naujų puodų, kai manieji dėl tų pačių kvai
rytą. Ruošiausi išeiti į mišką, kai į mano kie lų ožkų šukėmis liko.
mą įsuko ant motociklo policininkas! Prie jo
Didelis tas šventasis Gabrielius, bet ir jis,
mašinos kabėjo grandinės. Aišku, manęs su matyt, turi kitų reikalų, kad užmiršta sa
imti ir surišti. Nežinojau, ar į sugriuvusį ka vo bendravardžius, kad leidžia piktajai dva
miną lįsti, ar nusižudyti. “Šventasis Gabrie siai vėl ko nors prasimanyti. Ar žinote, kad
liau, mano stebuklingasis patrone ir arch mūsų kampelį buvo aplankęs pats popiežius?
angele, tu kažkada sutramdei septyniolika Taigi, žinote. Visas pasaulis žino.
pulkų piktų dvasių ir išgelbėjai dangaus
Toks šventas tas popiežius, didesnis už
imperiją, prašau, ką tau reiškia suvaldyti tą visus karalius ir generolus, o važiavo dulkė
vieną, menką policininką. Prižadu: nei vie tu mūsų keliu. Tokio atsitikimo nebuvo nuo
nos centavos neliksiu skolingas nei valdžiai, pasaulio pradžios ir nebus gal iki pabaigos.
nei malūnininkui, niekam. Elgetauti išeisiu, Žmonės kiti tris dienas ant kelio sėdėjo,
bet niekad nei grūdelio nenusuksiu!
laukė, o aš, supuvęs citrina, pražiopsojau,
Ir ką gi — policininkas mandagiai pasi popiežiaus nemačiau. Visą dieną prasitry

[vijų turgus Portugalijoje

dieną, kuri išpuola sekmadienį,
po paskutinio vaidinimo, galėtų
būti surengtas iškilmingas ju
biliejinių metų uždarymo ban
ketas, kurio metu 4 punkte mi
nėtos premijos galėtų būti įteik
tos. Tokiam banketui pravesti
ir finansuoti turėtų būti suda
rytas specialus komitetas iš
Chicagoje gyvenančių žmonių.
Jeigu visa tai pavyktų įkūny
ti, būtų laimėtas tam tikras
mūsų kultūrinio gyvenimo ūgtelėjimas nauju, lig šiol nebandy
tu dalyku, būtų sužadintas te
atrinis ūpas aktoriuos ir visuo
menėje ir sulaukta, tuo reikia
tikėti, prestižą kurstančių, ge
rų spektaklių.

niau miške su savo sakais. Tik negeroji dva
sia padarė, kad tą dieną iš pušų sakai upe
liais tekėjo, ir aš nespėjau keisti kibirėlių.
Vis maniau, kad dideli žmonės niekad laiku
nebūna, reikia laukti, o kai atbėgau prie ke
lio, jau buvo vėlu. Nei atlaidų, nei atleidimo
už nuodėmes ir negavau. O jūs ar būtumėt
atleidę?
— Kur čia atleisti!
— Taigi. Į namus grįžti tiesiog bijojau.
Kaip pažiūrėsi į popiežiaus fotografiją? Jis
atvažiavo pas mane, o aš jo išsižadėjau, tie
siog išdaviau. Eisiu, galvoju pėsčias į Romą
ir jam pačiam tai prisipažinsiu.
Iki popiežiaus nenuėjau, tik iki Leirios.
Pas tėvą Jeronimą. Jūs jį žinote? O, turėtu
mėt žinoti. Jis nedaug ką mažiau šventas už
popiežių. Ką jis pasakė — baigta. Pats vys
kupas pas jį eina išpažinties.
Gelbėk, sakau. Į senatvę ne tik kaulai
suminkštėjo, bet ir piktoji dvasia manimi,
kaip vargonais, groja visokias melodijas. Ne
žinau, neatsakau, ką negero rytoj vėl pada
rysiu.
Ir ką gi: jis buvo ir daugiau tokių nu
sidėjėlių matęs, tai lyg niekur nieko ir pasa
kė: “Kad pražiopsojai popiežių, tai čia jo
kia nuodėmė, bet kad šimtą escudų paėmei iš
valdžios, tai negerai. Bet dėl jų žudytis nerei
kia. Tik pasistenk nelikti skolingas, atsiteisk
gerais darbais”. Jis ir pasakė kaip, pamokė.
Ne į policiją eiti ir ne kryžium gulėti prie
bažnyčios durų, kaip būdavo prieš kelis šim
tus metų.
— Ar tos dovanėlės bus atsiteisimas?
— Jas per naktis drožinėjau. Geriau ne
moku.
— Paklausk jo, Marian, ar čia jo viso gy
venimo vieša išpažintis? Jeigu jis kitų, dides
nių nuodėmių neturi, ir jei nuo mūsų pri
klausytų, jį paskelbtumėm gyvu šventuoju.
Kad pasaulis dar nesusprogo ir žemė ne
pavirto visatoje klajojančių meteoritų spie
čiumi, tai tik dėka tokių teisiųjų, kaip mūsų
sutiktasis nusidėjėlis Gabrielius.

Visos nuotraukos apybraižos autoriaus

TRIJŲ KARALIŲ APSILANKYMAS

Literatūros vakaras su Jonu Aisčiu
prie Ramiojo vandenyno

RAMON DEL VALLE - INCLAN

Šventieji Karaliai, skubėkit,
skubėkit,
turtą didžiausiąjį Jūs ten
regėkit;
tą vaikutėlį
lyg spindulėlį,
tokį gražutį,
kad jam užgimus, nublan
ko saulė.

Tai vėl širdis nuotolus nuo

dailios dekoracijos pernai ir šie
Tėvynės, met — aistiškais motyvais —
virpės, tarytum lapas
paskutinis. daug prisideda prie šių vakarų
pasisekimo.
Jonas Aistis
Programos dalyviai, šiemet
Tarp daugybės lietuviškų pa dominavo, šauniausiai pasirodė
rengimų Los Angeles nedaug poetai. Mūsų Bernardas Braz
yra tikrai užgriebiančių širdis, džionis, tebesąs dar jubiliatu 60atitraukiančių nuo skubėjimo ir ties amžiaus ir 40 m. kūrybos,
materijose skęstančių dienų. nuolankiai užleidęs garbę sve
Miela išgirsti vietinius rašyto čiui ir draugui bei kolegai Jo
jus, su B. Brazdžioniu priešaky, nui Aisčiui, išsamiu ir šiltu žo
miela atsigaivinti Broniaus Bu- džiu pristatė poetą Kossu - Alek
driūno sekmadienių giedojimu sandravičių - Aistį, paskui pats
ir jo koncertais, G. Gudauskie paskaitė pluoštą savo gilių,
nės išradingais lengvo muziki karštų rimų. Dr. Elena Tumienė
nio žanro parengimais; šiltai su subtiliai rečitavo savo naujau
tinkami vietiniai solistai: Pava sią poezijos kūrinį, baladę (ku
saris, Dabšiai, Saras, Zaikienė, riai muz. Budriūnas rašo muzi
Deveikienė ir kiti... Bet vis dėl ką), 50 metų Lietuvos nepri
to praėjusių metų tikroji kultū klausomybės atstatymo sukak
rinė atgaiva buvo j Los Ange čiai paminėti kantatą. Pranas
les atnešta svečių iš toliau: per Visvydas paskaitė vieną ilgesnį
nykštis solistės Valentinos Ko savo eilėraštį, gražiai įsirikiuo
jelienės koncertas amerikie damas į šio vakaro poetų sėk
čiams, neužmirštamas, prel. J. mę. Proza, daugumoje nusviru
Kučingio pastangomis suruoš si į antrąją vakaro dalį, buvo
tas koncertas su Stempužiene ir skaityta Jurgio Gliaudos, Juozo
Lapinsku, A. Smetonas piano Tininio ir Alės Rūtos.
rečitalis ir paskiausiai — lite
Visa vakaro širdis, visas di
ratūros vakaras su Jonu Aisčiu.
Nors Los Angeles gyvena ne džiausias programos pasiseki
mažai lietuvių rašytojų, bet iki mas ir viena ištisa gili nostal
šiol čia nebuvo ryškesnių lite gijos ir grožio giesmė buvo po
ratūros vakarų organizuotojų, rėtas Jonas Aistis, svečias iš Wair visuomenė buvo gana abejin ■shingtono, specialiai tam vaka
ga šio pobūdžio kultūrinėms rui atvykęs.
pramogoms. Kai prieš keletą
Apie Joną Aistį mes kartais
metų Lietuvių rašytojų draugi girdėdavom iš šalies, kad jis ty
jos valdyba suruošė gana stip kiai ir neefektingai savo poeziją
rių dalyvių literatūros vakarą, skaito. Dauguma mūsų jo nie
visuomenė buvo beveik tragiš kad nematę ir skaitančio ne
kai abejinga, rašytojus ir ren girdėję, po B. Brazdžionio pri
gėjus prislėgė mažas atsilan statymo su smalsumu laukėme
kiusių skaičius.
pasirodant. Jis buvo prašytas
Bet Los Angeles Lietuvių
fronto bičiuliai, atrodo, pralau
žė storus abejingumo ledus.
Abejingumo savai literatūrai.
Los Angeles frontininkai nuo
pernai metų pradėjo gražią sa
vo veiklos metinę tradiciją —
vėlai rudenį, kai apgęsta karš
toji Kalifornijos saulė ir įvai
rių pasilinksminimų aistros, su
ruošti literatūros vakarą, stiprų
ir prakilnų, su vietinėmis jėgo
mis ir su tolimesniu, stipriu mū
sų literatūroje, svečiu. Užpernai
tokiu svečiu buvo Aloyzas Ba
ronas, vienas “Draugo” redak
torių ir dabartinis Lietuvių
rašyt, d-jos pirmininkas, šiemet
— mūsų iškilusis poetas Jonas
Aistis. Kas žino, kas bus sve
čiu kitais metais, bet visiems
reikia tikėtis, kad literatūros
puota Los Angeles vėl gruodžio
mėn. bus.
Yra daug suminėtinų loeangeliečių vardų, kurie šią literatū
ros šventę padarė čia galima,
nors įvairių sunkumų apstu.
Bet teatleidžia nesuminėti, juk
jie ir dirba dėl aukštesnių iš
gyvenimų, ne dėl garbės.
Algis Raulinaitis, Los Ange
les fronto bičiulių pirmininkas,
savo žodžiu gruodžio 16 d. ati
darė šį vakarą; jis su žmona
Angele savo namuose gražiai
po programos ir priėmė visus
programos dalyvius ir pasidar
bavusius vakaro ruošime. Juo
zas Kojelis, ankstesnių metų
frontininkų pirmininkas ir vie
nas didžiausių šio literatūros
vakaro tradicijos puoselėtojų,
šiemet. Kaip ir pernai, šiltai,
kultūringai uždarė vakaro pro
gramą, iškviesdamas visus da
lyvius į sceną. Moraliai ir savu
atsilankymu šiuos vakarus re
mia ir mūsų konsulas dr. J.
Bielskis su ponia.
Literatus publikos akiai gra
žiai scenoje “įrėmina” Rita Bureikienė, mokytoja, dailininkė,
didelė literatūros draugė. Jos

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas
Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST .34fh PLACE
Telef. — FRnntier 6-1882

paskaityti savo poezijos kiek
galima daugiau. Tad poetas Jo
nas Aistis ir pasirodė abiejose
vakaro dalyse. Jonas Aistis bu
vo losangeliečiams dosnus. Pub
lika, gal dėka paties Poeto, bu
vo šį kartą labai mandagi ir
jautri. Viešpatavo absoliuti ty
la. Ir, nors skaityta tyliai, bet
mes savo Poetą išgirdome vis
pusiška prasme. J’s mums buvo
puikus skaitytojas, puikus deklamuotojas, jis perdavė mums
gavo nostalgiją, savo poezijos
grožį, mes išgyvenome su juo
Pačiu kiekvieną eilutę, kiekvie
ną jo Lietuvos viziją, kvėpavu
sią Lietuvos ilgesiu. Sąmonin
gai čia neminiu, ką poetas skaiJė. Poeziją. Ir tai Poezija di-

Trys poetai 1967 m. gruodžio 16 Los .Angeles įvykusiame literatūros
vakare: Bernardas Brazdžionis (kairėje), Elena Tumienė ir Jonas Ais
tis; fone — Aisčio kūrybos temomis B. Burneikienės dekoracijos.
Nuotrauko L Kanto

džiąja raide, ir Jonas Aistis —
Poetas — didžiąja raide. Mirė
Putinas, — mes buvome ir esa
me liūdni. Bet po jo einančioje
kartoje mes tebeturime Aistį,
Brazdžionį — ir mes tebesame
laimingi.
Po antros dalies skaitymo,
Jpnui Aisčiui nuo scenos nuei
nant, visa publika atsistojo. Tai
buvo daugiau, negu gausiausi
plojimai.
Gražiai vakaro programą pa
pildė muzika. Giedra Gudaus
kienė šiam vakarui .sukompona
vo muziką Jono Aisčio eilėraš
čiams: “Augo sode”,ir,“Vai. ne
dvelk”; ji ir akompfenavo solis
tei Birutei Dabšienei; ir muzika
ir švelnus solistės balsas tiko
aist;škai nostalgijai.
Jono Aisčio prozos ištrauką
iš knygos “Apie laika ir žmo
nes” paskaitė Dalila Mackialienė, režisierė ir puiki literatūros
interpretatorė.
Kultūringa, rinktinė losangeliečių publika pripildė Šv. Kazi
miero parapijos salę. Prel. J.
Kučingis ir parapijos kunigai
vakarą pagerbė ir įvertino savo

atsilankymu.
Lietuvių fronto bičiulių Los
Angeles skyrius, reikia manyti,
šiais tradiciniais, kasmetiniais
literatūros neeiliniais vakarais
įsirašys į čionykštę lietuviu kul
tūros istoriją. Frontininkai su
geba organizuoti, parinkti iški
liausią literatūroje svečią ir mo
ka ištesėti nelengvame šio po
būdžio šventės ruošime.
Šių metų šios Šventės širdis
.buvo Jonas Aistis ir, apskritai,
poezija. Kitais metais ? Dievas
duos, — pamatysime.
A. A.
------- $4—
• Gruodžio 18 d. Šiauliuose
buvo atžymėta Potencijos Pili
kauskaitės 70 metų amžiaus su
kaktis. Buvo vaidinama S. Čiur
lionienės komedija “Pinigėliai”,
kurioje sukaktuvininkė atliko
senosios Normantienės vaidme
nį. P. Pinkau.skaitė Lietuvos te
atruose dirbo nuo 1919 metų:
Tautos teatre, Vilkolaky, nuo
1925 Valstybiniame dramos te
atre, nuo 1931 Šiauliuose, vė
liau Klaipėdoj, paskui vėl Šiau
liuose.
(E)

Begęstančio saulėlydžio švie
soj kilo į dangų piemenų, susi
būrusių apie laužus, daina, ir to
kioj pat begęstančio saulėlydžio
šviesoj, vedami kitos šviesos,
nejudančiai kybančios virš vie
nos kalvos, keliavo Trys Kara
liai. Jodami ant baltų kupranu
garių, palengva taikios nakties
.vėsumoje jie dykuma judėjo į
priekį.
Danguj
mirguliavo
žvaigždės, o karališkųjų karūnų
brangakmenys žėravo virš jų
kaktų. Švelnus vėjelis iš lėto
pleveno jų išsiuvinėtus apsiaus
tus : Gasparo buvo Korinto rau
donumo, Melchijoro Tyro raudo
nės, o Baltazaro memfiško pur
puro... Juodi vergai, kurie žings
niavo pėsti, panardindami savo
sandalus smėlyje, vedė kupra
nugarius, uždėję vieną ranką
ant ryškiai raudonos odos pa
sosčių. Palengva plakėsi atleis
tos, susiraizgę vadelės, ir tarp
jų šilkinių kutų virpėjo auksi
niai varpeliai. Trys Karaliai jo
jo žąsele: Baltazaras iš Egipto
buvo pirmuoju. Kartais vėjas
išskleisdavo jo ilgą, krūtinę sie
kiančią, barzdą jam ant pečių.
Kai jie prisiartino prie miesto
vartų, kupranugariai atsiklau
pė, Trys Karaliai nulipo ir nusi
ėmė savo karūnas, suklupdami
maldai ant smėlio.
Baltazaras tarė: “Priėjome
savo kelionės galą”.
Jam pritarė Melchijoras: “Pa
garbinkime ką tik gimusį Izrae
lio karalių”.
O Gasparas pridėjo: “Mūsų
akys jį išvys, ir viskas mumyse
taps tyra!”
Tada jie vėl užsėdo ant kup
ranugarių ir įjojo miestan pro
Romėnų Vartus. Vedami žvaigž
dės, jie prisiartino prie tvarto,
kuriame buvo užgimęs Vaikutis.
Ten juodieji vergai, pripratę pa
taikauti savo viešpačiams ir
nieko neišmanydami, gaižiais
balsais sušuko:
— Atidarykit! Atidarykit du
ris mūsų viešpačiams!
Bet Trys Karaliai pasilenkė

,iki kilpsaičių ir prašneko į savo
vergus. Ir atsitiko, kad jie visi
trys tyliu balsu šiems sakė:
— Būkit atsargūs, neprižadinkit Vaikučio!
Ir vergai, pilni baimingos pa
garbos, nutilo, o kupranuga
riai, kurie nejudėdami stovėjo
prieš duris, švelniai į jas pabar
beno savo kanopomis. Beveik
tuo pačiu metu tas senos, kvap
naus kedro medžio durys atsi
vėrė be jokio garso. Prieangyje
pasirodė senas vyras nuplikusia
kakta, ir sniego baltumo barz
da. Virš tų pražilusių, ilgų Na
zareto gyventojo plaukų virpėjo
aureolės lankelis. Jo tunika bu
vo mėlyna, išsiuvinėta žvaigž
dėmis, tokia, kaip Arabijos
dangus giedrią naktį, o jo ap
siaustas buvo raudonas lyg
Egipto jūra. Rėmėsi jis į auk
sinę lazdą, pražydusią trim bal
tom lelijom. Išvydę jį, Trys Ka
raliai nusilenkė. Senas vyriškis
nusišypsojo nekaltai, lyg vai
kas, ir, atidengdamas jiems an
gą, su šventu džiaugsmu tarė:
— Įeikite!
Ir tada tie Trys Karaliai, ku
rie atvyko iš Rytų ant baltų
kuprių, vėl nulenkė savo karū
nuotas galvas ir, vilkdami žeme
savo purpurinius apsiaustus,
.sukryžiuotom ant krūtinės ran
kom, įėjo į tvartą. Jų auksu
siuvinėti sandalai sukėlė har
moningą šlamėjimą. Vaikutis,
kuria miegojo ėdžiose ant gel
tonų rugių šiaudų, per sapną
,nusišypsojo, šalia buvo Motina,
.kuri prie jo budėjo klupsčia su
maldai sudėtom rankom. Jos
rūbai atrodė iš debesų, jos aus
karai iš ugnies, ir lyg mėlynam
Genazareto ežere, ant jos ap
siausto žybčiodama atsispindėjo
aureolė. Virš lopšio angelas bu
vo išskleidęs savo spindinčius
sparnus, ir Vaikučio blakstie
nos virpėjo lyg gelsvos peteliš
kės. Trys Karaliai suklupo jo
pagarbinti ir pabučiavo Vaiku
čio kojas. Kad jo nepažadintų,
rankomis jie prilaikė savo il
gas barzdas, kurios šiuo mo
mentu atrodė orios ir iškilmin
gos, lyg malda. Po to jie pakilo
ir, sugrįždami prie kupranuga
rių, jam atnešė savo dovanas:
auksą, smilkalus ir myrą.
Ir tarė Gasparas, ištisda
mas jam auksą:
— Iš Rytų atvykome Tavęs
.pagarbinti.
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— Štai, atradome Išganytoją!
Ir tarė Baltazaras, ištiesda
mas jam myrą:

— Laimingi mes tarp visų užgimusiųjų!..
Ir nusiimdąmi savo karūnas,
Trys Karaliai jas sudėjo ėdžio
se prie Vaikučio kojų. Tada jų
kaktos, nudegę saule ir patam
sėję nuo dykumos vėjų, pasi
pildė šviesa, ir randas, kuris
buvo jose įspaustas brangakme
niais išmarginto lanko, atrodė
kaip dar gražesnė karūna, ne
gu tos, kurios jiems buvo nuka
lę Rytuose. Tada jie visi trys
pakartojo, lyg sutartinę gies
mę:

— Taip, tai jis! Mes matėme
jo žvaigždę!..
Po to jie pakilo eiti atgal, nes
jau pradėjo švisti. Rytmečio
taikingoje ramybėje šypsojosi
žaliuojantys, rasoti Betliejaus
laukai su išsimėtusiais kaimo
trobesiais, tolumoj už vynuogė
mis apaugusių durų pradingstan
čiais malūnais ir melsvais kal
nais su snieguotomis viršūnė
mis. Tie švelnūs saulės spindu
liai švitėjo ir ant kalnų bei ke
lių, kuriais ėjo dabar kaimo
žmonės. Vienas aviganis ginė
savo bandą link Gamalea ga
nyklų ; dainuojančios moterys
grįžo su pilnais ąsočiais nuo Ef
raimo šulinio; pavargęs .senu
kas ragino savo jaučių jungą:
jie sustodavo paglemžt žolės
kloniuose; tarp fygų medžių
matėsi aukštyn kylantys balti
dūmai... Juodieji vergai paklup
dė kupranugarius, ir Trys Ka
raliai ant jų užsėdo. Nieko nebi
jodami, grįžo jie į savo šalis,
kai staiga išgirdo tolumoj dai
ną, plaukiančią iš senutės ir
jaunos mergaitės lūpų, kurios,
susėdę prie vieno malūno durų,
gliaudė kukurūzų varpas. Štai,
ką jos dainavo:

Šventieji karaliai, keliaukit,
mažais keliukais Jūs
patraukit,
nes Erodas išsiuntė
kareivius
suimt didžiojo plento
keleivius.

METAMS

5'/<% ant $8,000.00
Investment Certifikatų

Federalinės vyriausybės

apdraudos įstaigoje visos
taupymo sąskaitos
apdraustos Iki
$15,000

TEL. GR 6-7575

CHIGAGO, ILL. 60636

Vertė B. CipHjauskaitė

VISUOSE
TAUPYMO
SKYRIUOSE

90 MILIJONŲ TAUPYMO BENDROVE

CHICA GO SA VINGS

Ir tarė Melchijoras, ištiesda
mas jam smilkalus:

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, saugiai aptarnauja apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš
43 metus
Mes bendradarbiaujame- su vietinėmis lietuvių organiza
cijomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų.
Kviečiame visus
taupymo ir skolinimo reikalais kreiptis į Chieagos Taupymo
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią iki $92,000.000 turto
įstaigą.
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, o
ypatingai tuos, kurie dar neesate aplankę mūsų 92 milijonų
dol. finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje.

sirinkinmams. Susirinkusiems veltui jame teikiama kava. Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per
metų -metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Atsilankę pamaty&'ite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą.
Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir išdalinama
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. Pamatysite
plačiai žinomą didelį Chieagos Savings Prezidentinį kambarį, kuria
me yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų .moks
lui reikalingus pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame taupo
mi mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). Šiame sky
riuje laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net
iki 3)4% Šiandien mokslas kainuoja nuo $6.000 iki $12,000 ir

daugiau. Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrės'ite, kai sutaupysite mokslui
reikalingus pinigus. Galite pradėti $2.50, $5.00. $10.00 arba net
$25.00 sumomis į mėnesį. Kai padėsite 200 kartų po $25.00. tai
susidarys reikalinga suma. Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o
tėvams ramesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia
sumaišyti su dabar garsinamu Certifikatų taupymo skyrium).
Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Insured Family Savings
College Bonus Savings
Christmas Club Savings
Vacation Club Savings
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans
Ali Types of Insurance

8. Sėli and redeem U. S. Bonds
9. Safety Deposit Boxes
10. Free Community Rooms for
your organization meetings.
(Free Coffee)
11. Cash checks and pay all family
bills with our s-pecial money

12
13
14.
15.

order checks. No Service charge
to members.
U. S. Postai Stamp Machine
Service.
We sėli Travelers Checks.
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

16. Two large Free Parking Lots
17. Free Theatre tickets two Saturdays- each month for your chilren and mothers.
18. Christmas party with gifts to
College Bonus Members

PATOGIOS
MONDAY ...................
TUESDAY .................
VVEDNESDAY ..........
THURSDAY ..............
FRIDAY ...................
SATURDAY ..............

VALANDOS.
12:0(1 P.M.—8:00
.... 9 A.M.—4:00
........... Closed All
. 9:00 A.M.—8:00
9:00 A.M.—8:00
9:00 A.M.—12:30

P.M.
P.M.
Dav
P.M.
P.M.
P.M.

S

Tačiau kur reikia, Skipitis ne
vengia ir savo oponentams pa
sakyti šiltą žodį. Pvz. 115 psl.
skaitome: “Demokratiniame lai
Knygoje Skipitis pateikia įdo kotarpyje ilgiausia valdė krikšmių duomenų, pvz. pažymi, kad č onių demokratų blokas ir ta
pirmojo karo metu nuo vokie me laikotarpyje padaryta daug
čių Rusijon buvo pasitraukę ar ir didelių darbų mūsų valsty
ti ketvirčio milijono lietuvių (17 bei bei tautai. O tas pasako, kad
psl.); arba vėl — duoda Lietu I ši grupė sugebėjo įtraukti į vals
vos advokatų statistiką, mūsų tybinį darbą pakankamai daug
ūkinių ir finansinių organizaci kūrybingų žmonių. Dar čia ga
jų ryškių laimėjimų duomenis lima pridėti, kad krikščionių
ir t. t.
demokratų blokas sugebėjo taip
kraštą valdyti, kad prieš val
Jo politiniai komentarai
džią niekas nekėlė maišto”.
Apie sukilimų priežastis
Skipitis turi savo aiškinimą,
Kur mato reikalą, Skipitis yra
kodėl Smetona nutolo nuo de
kietas, pvz. stipriai Smetonos |
mokratinės santvarkos: “demo
vyriausybę pakaltina ryšium su
kratiniais rinkimais nė vienas
Tauragės sukilimu. Įdomu, kad
jų (nei Smetona, nei Voldemaautorius įneša naujų aspektų į
eilę Lietuvos gyvenimo įvyk’ų.
Pvz. aprašydamas suvalkiečių
sukilimą, jis primena, kad tuo
laiku mūsų kariuomenės teis
mas nagrinėjo nacių veikėjams
(Neumanui, Zassui ir kt.) iškel
tą bylą ir vokiečiai nacionalso
K. Žomiinskis
Intervalas (1965/67) Nuotr. V. Maželio
cialistai stengėsi sukelti Lietu
voje maištą, kad palengvintų
Klaipėdos kraštą tuojau pril jungti prie Vokietijos (139 jog tuometinis Lietuvos režimas mi metrikacijos knygas, o be to
| psl.). Suprantama, kad ūkinin nebuvo nė toks kietas, nė toks — net pati carinė vyriausybė,
kų sukilimai turėjo kitų moty žiaurus, kaip vokiečių nacių ar nusavinusi bažnytinę nuosavy
vų, bet įdomu žinoti ir apie bolševikų” (301 psl.), nors iš bę valstybės naudai, buvo radu
Į šias pastangas paveikti iš ša- kitos pusės jis nevengia pažy si, kad teisingumas reikalauja
[ lies, nors galutinėje išvadoje mėti, kaip to režimo metu par mokėti kad ir minimalinę kom
I Skipitis taria: “nei kiek neabe- tija turėjo lemiamos įtakos ir pensaciją kuklių algų pavidalu.
| jodamas galiu pasakyti, kad ten, kur sprendimai turėjo būti
Naudingi priedai
aukščiau peržvelgtų maištų pa daromi visos tautos ar vaKyR. Skipitis
grindinis kaltininkas buvo ne biniais sumetimais (415 psl.).
Ši atsiminimų knyga apima
ras) nebuvo išrinktas atstovu kas kitas, o autoritetinis reži
Vietomis, darydamas sprendi
platų, svarbiausią mūsų tautas
nei į Steigiamąjį seimą, nei į mas” (142 pšl.).
mą, gal Skipitis ir neturėjo visų
pirmuosius du seimu. Ir į III
faktorių prieš akis. Pvz. reikš gyvenimo laikotarpį — nuo ne
Tautininkų režimo kritika
seimą tebuvo išrinkti vos 3 tau
damas neigiamą nuomonę dėl priklausomos Lietuvos atkūri
Vis dėlto ir šiame punkte
tininkų grupės atstovai iš visų
Lietuvoje, mokėto atlyginimo mo iki Sovietų okupacijos. Čia
85 to seimo atstovų” (105 psl.). Skipitis nenutolsta nuo savo to dvasiškiams, neturėjo prieš
daug medžiagos iš to laikotar
Nepasiekdami laimėjimo demo lerantiško optimizmo, to paties
kratinių rinkimų keliu, palinko tautininkų režimo atžvilgiu tar akis fakto, kad jie atliko ir tam pio politinio, ūkinio, visuome
to ieškoti kitomis priemonėmis. damas: “Turiu visgi pastebėti, tikrą valstybinę tarnybą, vesda- ninio, kultūrinio gyvenimo, įve

ADV. R. SKIPIČIO ATSIMINIMAI
Rapolas Skipitis, NEPRIKLAU
SOMA LIETUVA. Atsiminimai.
Spausdino “Draugo” spaustuvė,
1967 m., 477 psl.. $7.00.

Pernai sulaukęs 80 m. am
žiaus, adv. RaĮtolas Skipitis pa
silieka, kaip ir visada, guvus,
kūrybingas, ką rodo, jo nese
niai iš spaudos išėjusi atsimini
mų knyga. Pasakyti jis turi
daug ką. Juk jis yra buvęs
Maskvos univ. studentas tame
laikotarpyje, kai ten mūsų stu
dentijoje augo patriotinė ugne
lė; buvo nelegalios priešcarinės
spaudos gamintojas, Aušrinės
red. narys, Santaros organiza
torius, vyr. lietuvių tarybos at
stovas prie laisvos Ukrainos vy
riausybės ; buvo teisėjas ir vals
tybės gynėjas Kaune, vidaus
reikalų ministeris, seimo atsto
vas, advokatas, Draugijos užsie
nio lietuviams remti organizato
rius, Pasaulio lietuvių s-gos pir'mininkas, elektros streiko orga
nizatorius, įvairių laikr. bendra
darbis ir t. t.
Tolerantiškas demokratas

Skipitis gyvenime yra opti
mistas, tolerantas, patriotas, gi
lių įsitikinimų demokratas. Tas
viskas atsispindi ir šioje jo kny
goje. Bet jau diktatūros jis yra
prisiekęs priešas, ir plaka neatlaidžiai, nors tai būtų buvusi
ir moderuota, pačių savųjų dik
tatūra.
Knyga yra pavadinta atsimi
nimais. Tačiau joje daug kur
nuo to žanro nutolstama, ar tai
duodant periodinėje spaudoje
skelbtą medžiagą (pvz. ilgesnę
Smetonos kalbą ir pan.), ar net
panaudojant ištisus kitų spe
cialiai šiai knygai paruoštus
straipsnius, kaip pvz. J. Bildušo apie Tauragės sukilimą arba
agr. J. Sadūno apie švietimą ir
pažangą žemės ūkvje.
Suprantama; kad atsiminimai
daugiausia sukasi apie tubs
žmones, su kuriais Skipičiui te
ko daugiau bendrauti ir drauge
dirbti, todėl čia ypač plačiai ran
dame duomenų apie Santaros
veikėjus: Petrą Leoną ir Stasį
Šilingą, nors jie savo darbu yra
ir nusipelnę ne eilinio dėmesio.
Iškelia daug įdomių faktų

Šioje atsiminimų knygoje Ski
pitis iškelia visą eilę įdomių fak
tų. Pvz. aprašydamas Vilniaus
konferencijos darbus ir Lietu
vos tarybos sudarymą sumini,
kad tarp slaptu balsavimu iš
rinktų 20-ties jos narių buvo
net 6 kunigai. Tai rodo, kiek
aktyvi jau anais laikais buvo
mūsų dvasiškija. Negana to —
jie parodė didelį tolerantišku
mą, nes du iš jų: kun. J. Stan
kevičius ir kūn. Pr. Urbonavi
čius savo noru pasitraukė, už
leisdami vietą kito sparno žmo
nėms: St. Narutavičiui ir J. Vi
leišiui.
<*E 3MHC MRSRMBgD

M OV I N G

ŠERĖNAS perkrausto baldus ir
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 YV. 67th Place, YVĄ 5-8063
Kaum 's*-*llllllllllllllllIIIINIllllllllllllllllllllllllilIlII

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai
taisau. Už patarnavimą vietoj $3,
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys.
Pasiteiraukite apie naujas

I. MIGLINAS
2549 W. 69 St., n suk., PR 6-1063

BANGA
TV, Radlo, Stereo, Air-Conditioners
Pardavimas ir taisymas
2649 W. 63rd St., Telef. 434-0421
P. Rudėnas —
R. šimulis
7V.^R^R ^R ^R3^ 5R^R^R *

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS
Ilgų metų patyrimas

Apdraustas perkraustymas
YVĄ 5-9209
Chicago, Illinois
-a? w
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dant plačias ekskursijas net į
lietuvių išeivių buitį, ypač Pie
tų ir Šiaurės Amerikoje, kurią
DULRo pirmininkui Skipičiui
teko lankyti. Skipitis parodė
savo kruopštumą, sudarydamas
sąrašus visų nepriklausomos
Lietuvos ministerių, užsienio
atstovų, konsulų, pažymėda
mas, kas ir kada kokias parei
gas yra ėjęs.

Vengia išeiti j lankas

ronežas) ; per visą knygą rašo
ma “atatinkamai” (turi būti
atitinkamai, sakoma “atstovau
ti lietuvius” (60 psl. kai turi
būti atstovauti lietuviams); ra
šoma gręsti (191), sėkmės (318
psl.), gerbūvis (324), skaitlin
gas (348), kai turi būti grėsti,
sėkmės, gerovė, gausus. Yra ir
aiškių korektūros klaidų, pvz.
grąžiai (48 psl. t. b. gražiai),
susitiprėjo (176 psl.; t. b. su-stįprėjo). Kur reikia rašyti “pa
teikti”, rašoma “pat ekti”, pvz.
200 psl.
Nežiūrint tų mažų reikaliukų,
apskritai, knyga įdomi ir ver
tinga.
Juozas Daugailis

Knyga parašyta gana kon
densuotai, išvengiama atsimini
mų autorių pagundos — užsi
plepėti
savo
asmeniškomis
smulkmenomis. Autorius sten
giasi iškelti naujus įvairių įvy
kių aspektus. Pvz. išryškina
“Aušrinės” sąjūdžio ir laikraš
Kuriam galui
čio patriotinį momentą. Jos re
mokėti daugiau ?
daktorius Stasys Šilingas buvo
globojamas ir protarpiais išlai PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
komas kun. Motiejaus Juozapa TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
vičiaus, Boguslaviškio klebono, SITE NUO $500 IKI $1.000.
kur atostogaudamas Šilingas vi
są “Aušrinės” redakciją įkurdavo.

Kalba
Ši atsiminimų knyga skaito
ma lengvai, nors tarpais užkliū
va kalbos nelygumai. Rašoma
penkiems metams (vieton penkeriems), Tūbelis (vieton Tūbe
lis), Penkauskis (vieton Penkauskas) viename puslapy ra
šoma Voroniežas (238), kitame
Voronežas (240; turi būti Vo

f
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BALZEKAS MOTOR
SALES, INC.
4030 Archer, VI 7-1515
“U WILL LIKĘ US”
CHRYSLER • IMPERIAL

=^1

SPARTA

parduoda Telefunken, Grundlg, Olympia,
Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro
duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandelių:

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo,
consoles, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮREKORDAVIMO apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc.
Katalogus
ir informacijas gausite pranešę
savo adresų. SPARTA
sav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport, N. Y. 11731,
tel. (516) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.

J

Jf you enjoy the attnospkere
of a Japonėse Zea Jfouse
W Alokaland

Ij

come taA

Twice
is
imi
enough
... that Is why Standard Federal savers receiv®
earnings four times a year on Passbook Savings.
At the end of every 3-month period—March 31,
June 30, September30, and December31—dividends
are added to your savings at Standard. And, they
are compounded each time for additional
earnings. At Standard Federal you not only get the
highest earnings allowed by law, you also get
quarterly compounding on your savings. Funds In
by the lOth of the month, eam from the first

5V4%

ON SAVINGS CERTIFICATES

Through our Savings Certificates
we offer higher than average earnings
to savers. These eam 5(4 % per annum,
and reąuire a minimum deposit of
$10,000, and can be obtained in higher
amounts in multiples of $1,000.
HOURS:
Mon., Thurs. — 9 to 8
Tiies., Fn — 9 to 4
Sat — 9 to 12 Noon
Wed. — Closed
PHONE: VI 7-1141
ASSETS OVER $123,000,000
STRONGER IN RESERVES—SAFER FOR SAVERS

RBSTAURANT AND LOUNOB

. the pleasures of both ewatt yoi

60MPUIE LUNĮ

M SMTBKSTM. JUT VEST * T1H
KDZ1E, »U ŠĮMET MTEKSIBTUN

HIGH

R A T E S

4.75

5.25%

per annum
on regular savings

per annum
on investment bonus

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4.75%
compounded
ųuarterly is

4.83%

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

FRANK’S TV and RADIO. INC.

3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
I DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, U
j STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORO N
J VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
'

K^ tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį!

FOUNDED

IN
1909

LIETUVIU PREKYBOS MAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

STANDARD

FEDERAL
SAVINGS

4192 Archer Avenu»< Chicago, Illinois 60632 •’.Phone VI 7-1141

MARQUETTE PK., 6211 S. Weslern , PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

Kitom

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. sausio mėn. 6 d.

FILMŲ

KULTŪRINĖ

H 1 '»

įvairumai

• Vilniuje išleistų naujų knygų sąraše yra pažymėtas ir Vergilijaus “Eneidės” vertimas.
Vertėjas A. Dambrauskas. Užpernai J. Kapočius Bostone taip
gi išleido A. Rukšos “Eneidės”
vertimą.

Trumpų))) lilmų festivalyje nukrečiantis filmas — koncentr.

KRONIKA

ROOSEVELT PIGTURE
FRAME COMPANY

draugas tribūnoje kalba vieManufacturers
naip, o, išėjęs už durų, kitaip,
Rašytojas yra padėties vieš-,
pats, kol sėdi savo darbo kam- |
baryje prie rašomojo publicis- j
tinio .straipsnio. O kai straipsnis atsiduria laikraščio redakci- ,
i joje, dažnai pasirodo, kad reikia atsisakyti minčių, kurios ir
paskatino griebtis publicisto
Rankomis išpiaustytl paveikslų
plunksnos. \
(E)
rėmai. Pritaikinti paveikslams
• BALTIC YOUTH UNDER skelbimų rėmai ir metalu aplieti
C0MMUNISM, bv Peter J. Bab- rėmai.
ris. Research Publishers Arling2400 S. Oakley Ave.^Chicago
Tel. VIrginiai 7-7258 59
ton Heights, $5.95. Knyga iš
leista taipgi ryšium su bolševi
kinės revoliucijos penkiasde
šimtmečiu, akcentuojant šimt ► ♦♦♦♦♦♦♦
metinę estų, latvių ir lietuvių
spyriavimąsi imperialistinei ru Pristatome Visokių Rūšių
sų ekspansijai į Vakaras. Tai
STATYBAI IR NAMŲ
puiki geopolitinė, istorinė ir šių
PATAISYMUI MEDŽIAGĄ
dienų situacijos studija, aki
vaizdžiai laisvajam pasauliui ro
danti trijų Baltijos tautų, ypač
jų jaunimo net tik tragišką pa
dėtį, bet ir nepalaužiamą jų dva
šią rezistenciniame laisvės sieki
me. Ši knyga, parašyta latvio
Babrio, jau sulaukė gana gerų
MOODY
gerų recenzijų ir didžiojojo
merikos spaudoje.
LUMBER

, i stovyklų prisiminimas. Filmas
Filmų problemas specialiai ^Daj§yta3, naudojus visą eilę
nagrinėjančioje spaudoje, o kar- simbolių. modernus, lakoniškas,
tais ir šiaip laikraščiuose vis įnegąS naujų dimensijų į visą
T
tenka skaityti apie įvairius 'jcįnemat0grafijOs meną. Kana1 1 ,JS1 ,^me ini. ei .’niai ~.' J
trumpametražinius filmus, lai- (jjegjaj RĮchard Ba’l Ballentine
Palionio “Lietuvių literatūrinė
mėjusius vienus ar kitus atžy-į
(j0rt,011 shepard pristato dokalba XVI—XVII amžiuje”, J.
mėjimus, pripažinimus, diplo- j jęUmentįnj filmą, vardu “The
Grušo 3 veiksmų tragikomedi
mus. Spaudos atsiliepimai nere Most”. Pirmasis prizas už jį
ja “Meilė, džiazas ir velnias”,
tai čia labai entuziastingi, tiek gautas San Francisco ir MannV. Kalinausko raižinių ciklas
filmų gamintojus, tiek ir siuže heimo filmų festivaliuose. Tai
“Senojo Vilniaus Zodiakas”.
to autorius iškeliant, nepapras istorija visiems žinomo “play- New Yorke Phoeniv galerijoj vykusioj K. Žeromskio tapybos paro
doj. Iš dešinės i kairę: P. Osaiolskienė, K. Žoromskis, P. Gamolskis ir
• Kas trukdo pub'ieistikai?
tai įvertinant. Bet sunku tuos boy” Hugh Hefner. Filmo dau Vytautas Ignas.
Nuotr. V. Maželio
Rašytojas Jonas Avyžius
visus filmukus pamatyti, nes guma kadrų sukti vienoje to
(Vilniuje,
romano “Kaimas
įprasti eiliniai kino teatrai jų Hefnerio rezidencijoje, vykstant
kryžkelėj” autorius), atsakyda
nerodo. Kiek anksčiau dar to kasdieniniam vakarojimui - ba
mas į “Tiesas” redakcijos klau
kių iškilesnių filmų demonstra liui. Dideliu realizmu, vengiant
simą, kas trukdo rašytojams
vimų galima buvo ieškoti, taip vulgarumo, išlaikant saiką, vis
plačiau pasireikšti ir publicisti
vadinamuose, “art cinema” te dėlto parodyta laisvai, be jokių
koj, atsakė “Tiesoj” gruodžio
Tokia antrašte, 1967 m. lap būti imama iš jos originalų, iš
atruose. Bet, nelaimei, tokių ki ^skrupulų, kartu ir su lengva
16 d. tiesiai ir aiškiai:
nų dauguma jau baigia pereiti .ironija visas tas beprasmis “sal kričio mėn. 25 d., Draugo lite paties autoriaus išleistų raštų,
į visai arti pornografijos sto daus gyvenimo”
vaikymasis. ratūriniame priede tilpo V. Ma P ne iš J. Plačo čia užsimintų • — Mūsuose dai gana dažnai
straipsnis.
Minėtame dainorėlių ir kitokių spaudinių, daiktai nevadinami tikraisiais
vinčių filmų rodymą, dar vis Viename kambaryje lyg ir šo ciūno
tuo “art" prisidengiant ir pro kama, kitame geriama, apačio straipsnyje, su sarkazmo prie lyg ir blogybę įpilietinant fak vardais. Tebegalioja tokios, at
fanuojant tikrąją “art” sąvoką. je, dangtį atidarius, naudymosi maišom, rašoma apie Aisčio ei tu, kad ir kiti panašiai darė, au rodo, seniai turėjusios atgyven
Wayne State universiteto Dėt baiseinas, šokių kambarin vieni lėraštį “Lietuvoje”. Tas eilėraš torių nepaisė ir jų raštus žalo ti sąvokos, kaip apsidraudimas,
roite Suaugusių švietimo sky ateina su frakais, balinėmis suk tis yra patalpintas mano pa jo. Sunku būtų sutikti ir su J. silpnadvasiškumas, karjerizmas.
CARR
vadovėlyje “Ginta Plačo tvirtinimu, kad “šiais lai Neretai girdi, kaip tas pats
rius pereitų metų pabaigoje bu niomis, kiti tik su maudymosi ruoštame
vo suruošęs dvi dienas užtruku kelnaitėmis ar bikini kostiu ras”. Nenorėdamas kartoti V. kais, labai sunku gauti origina
sį tokių tarptautinių trumpųjų mais. Filmas perpintas dialogu Maciūno minčių, noriu štai ką lios literatūros”. Manytume,
STASYS LITWINAS, Prez.
filmų festivalį. Viso buvo paro su pačiu Hefneriu ir jo broliu. pasakyti.
jog atsakingiau į savo darbą
3039 So. Halsted St., VI 2-1272
žiūrint, būdų tekstą patikrinti
dyta 18 filmų. Kiekvienas jų Negalima nepaminėti ir kito, pa
Šis eilėraštis paimtas ne iš
Apkainavimą ir prekių pristatymą
M O
N G
buvo tikrai rinktiniai to pobū- kankamai žinomo režisieriaus originalios Aisčio kūrybos, bet Visada galima rasti, juo labiau
teikiame nemokamai.
perkrausfo
baldus
iš
arti
ir
toli.
dižo filmų pavyzdžiai. Kiekvie Roman Polanski (“Peilis van iš Stp. Zobarsko vadovėlio “Auš čia minimu Aisčio atveju, kada
Raštine atdara kaad en nuo 8 vai.
nas jų (tai be jokios išimties) deny”), kuris festivalyje repre- relės” IV dalies, IV leidimo, iš šio mūsų poeto knygos dar tik
-vto Iki 6 vai. vakaro Ir šeėtadteA. BENIULIS
nlalu Iki k vai p. p.
paskutiniu kelerių metų laiko zentavosi 15 min. filmu “The leisto Kaune. Eilėraštis žodis rai nėra išeivijoje virtusios uniChicago,
III.
60629,
Tel.
RE
7-7083
MARQUETTE PHOTO
►
♦ ♦ ♦ ♦ ere-♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 4
tarpy1 yra laimėjęs kurį nors Pat and the Lean”, kur jis ir žodių nurašytas, nieko neatim kuminiu Mažvydo katekizmu.
SUPPLY
pripažinimą ar pirmąją vietą vėl pademonstravo savąjį šaltą ta, nieko nepridėta. Vadovėlis
plačiai žinomuose filmų festiva išradingumą, kaip režisierius ir buvo naudojamas Lietuvos pra
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
liuose: Mannheime, Venecijoj, kaip aktorius. Filmas yra savo džios mokyklose, IV skyriuje.
IR MĖGĖJAMS
Oberhausene, Bilbao, Leipzige, tiška pasakėčia, galima sakyti, Kodėl tas vadovėly parašytas (SIUVIMO
MAŠINOS
Daug
sutaupysite
pirkdami čia
Cannes, Bergame, Milane, Mel- Brechto manieroje, perduoda eilėraštis neatitinka Aisčio ori
įvairių filmų foto aparatus bei
bourne ir visoje eilėje kitų vie santykį tarp valdovo ir jo tar ginalui, reiktų klausti vadovėlio
BERNINA • NECCHI • El.NA *
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
tovių. Kritikų nuomone, Detroi no, šiam pastarajam vis ban autorių Stepą Zobarską, ar tos VIKING * PFAEF • SINGER
togiu planu atidedant pasirink
(šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
tus reikmenis ypatingai progai.
te buvo parodyti tikri tokio fil dant svajoti apie šviesesnį gy komisijos narius, kurie tą va poniškos,
ir visu kitu firmų). Taiso
mų meno deimančiukai, rinkti venimą už netolimo horizonto dovėlį tikrino ir pripažino tin me, parduodame ir nuomojame priei Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kftus miestus)
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
aptarnavimas Atdara pirmad. ir
niai ekrano pasiekimai.
greitas, ir
sąžiningas.
Turime
• portretūra
kamu Lietuvos mokykloms. Ar bas
ribos.
ketvirtad.
vakarais
iki
9
vai.
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
•
meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
netus,
Aptarnaujame
Chicagoje
ir
tie pataisymai padaryti su poe
Vieni tų filmų tetruko vos 3
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
Išeini iš festivalio ganėtinai
3314
West
63rd
Street
to
pritarimu,
ar
be,
taip
pat
ne

me dulkiu siurblius. įvairiu gamybų.
min. laiko, kiti tęsėsi ir netoli išvargęs, daug ir įvairių įspū
Tel. _ HY 7 - 4677 '
B & B DISTRIBUTING CO.
pusvalandžio. Filmų kūrėjai nau džių kupinas, bet ir toliau lie galiu pasakyti.
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237
Chicago, Illinois 60629
4214 S. Archer Avė., Chicago, III.
Iš viso, šiais laikais,’ labai 00(132; Tel
927-0044;
927-0045.
dojo tiek baltą - juodą, tiek ir ki įsitikinęs, kad kinas yra tik
VedSJas Arvydas M. Bikinis
Telef. PRospect 6-8998
spalvotą techniką. Kai kurie fil rai naujoji šių laikų kalba, kar sunku gauti autorių originalios
mai buvo piešti, kiti aktorių tu jauniausioji ir gyvybingiau literatūros, tenka naudotis ki
vaidinami. Bet kiekvienas jų, sioji meno šaka, dar daug ne tais šaltiniais.
ęillllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliril^
Paskaitę Donelaičio, Bara
nežiūrint ar tai “kartūnas“, ar tikėtumų ir naujų atradimų ža
NUOLATINĖ
nausko, Valančiaus, Žemaitės,
su gyvais vaidintojais paruoš danti ateičiai.
Maironio ir kitų autorių origina
tas, buvo savitai įdomus, intri
SIUVIMO MOKYKLAI
Al. Gimantas
lus ir juos palyginę su dainorėguojantis, dalinai spindintis
IRENA BEBNOTAVICIENE.
liuose, vadovėliuose ir kituose
nauju išradingumu, be jokios
Jai
vadovauja prityrusi mokytoja - 5
leidiniuose atspausdintais teks- , =
pigios imitacijos.
instruktorė
tais, taip pat rasime skirtumui ,,
Žinoma, ne būtinai kiekvie
J. Plačas
Išmokite naujo suprastinto siuvimo metodo s
nas toks filmukas bus supras
tik per 10 pamokų.
Pamokos dėstomos lietu- j
•
Apie
Donelaičio
“
Metus
”
tas ar pamėgtas eilinio žiūrovo
vių ir anglų kalbomis. Registruokitės iš anks- E
Redakcijos pastaba. Šios die
anglų
kalba.
Aleksys
Churgi

Kitas pasąmonėje iššauks visą
to. kad patektumėt į pirmesni kursą, pas
eilę klaustukų. Dar kito prista nas, vienas iš daugiausia pasi nos mūsų vadovėlių mokykloms
B. AND B. SEWING SCHOOL VEDEJjĮį !
autoriai vis dėlto turėtų paisyti
tymo būdas ir techniškas atli žymėjusių vertėjų Lietuvoj,
neginčijamos taisyklės, jog to
graodižo
16
d.
“
Tiesoj
”
plačiai
ARVYDĄ DIKINĮ — TEL. 927-0044-45 |
kimas gal ir nemažu disonansu
i M D LOAN ASSOCIATION
kiuose leidiniuose skelbiama
atsilieps žiūrovo žvilgsnyje. Bet atsiliepė apie Nado Rastenio K.
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.
mūsų rašytojų kūryba privalo
kiekvienas turės pripažinti, kad Donelaičio “Metų” vertimą į
anglų
kalbą.
Iš
esmės
gerai
bandymai yra nauji, įspūdingi ir
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
► ♦♦
originalūs. Štai, bulių kovą vaiz įvertinęs leidinį ir vertimą,
PLĖNTY OF FREE PARKING SPACE
duojantis, vos 10 minučių tran Churginas nurodė eilę vertimo ST. ZABRODSKAS
kąs, spalvotas, prancūzų Denys vietų, kurias jis laiko nepakan MIESTO IR NAMŲ STATYMO
Naujas aukštas dividendas
SAVINOS t LOAN ASSOCIATION
A
KONTRAKTORIUS
Colomb de Daunant filmas “Co- kamai nusisekusiomis. Nesutin
Jonpk F. •rlfcauke.
mokamas už investavimo
remonto, perstatymo Ir na
Ex.cutlv« S.er.tiry
rritla Interite”, lydimas beveik ka vietomis ir su prof. R. Sealy rni;Atlieka
statybos darbus, cemento darbus
Donelaičio
bei
N.
Rastenio
ver

sąskaitas.
elektros Įrengimus Ir kt.
Išrūpina
laidotuvinių akordų vargonų
reikalingus leidimus, iš miesto val
timo
įvertinimais,
bet
išvadoje
dybos namu statymui, pertvarkymui
muzikos, sulėtintai bandąs per
ir remontavimul.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
duoti visą bulių kovos tragiz sutinka, kad tuo vertimu at Visus darbas yra garantuotas Ir
apdraustas.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
mą, ispaniškąjį dinamiškumą, liktas didelis ir svarbus darbas
2040 West 52nd Street
—
prasiveržimas
ir
geras
pa

x
PIRMAD ir KETVIRTAD............. 9 v. r. tkl 9 V v.
kovotojų gracingumą ir viso
Telef. — PR 8-7887
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAI)................... 9 v. r. iki 5 v v
0N INVESTMENTS
ON BONUS SAVINGS
CHICAGO, ILLINOIS 60609
įvykio spalvingumą. Ritualiniu grindas ateityje Donelaičio pa
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta
Units of $100.00
Uniti of $1,000.00
Dividend Checkj
For 3 Yean
tikslumu filmo kūrėjas pavaiz rodymą angliškai skaitantie
Mailed Ouarterly
Dividendi Pald
(E)
davo ©ominguin, Ordonez ir ki siems toliau tobulinti.
Ouarterly
or Compounded
tų žinomų matadorų mirties še
šėlių gaubiamą kovą. Scenos
1447 So. 49»h Court
Mūsų erdviose patalpose
CICERO, ILLINOIS
•
60650
sunkios, slegiančios, bet ir ne
Phone (Area Code 312) 656-6330
turime didžiausį pasirinkimą
pamirštamos.
HOURS: Mun. 9-8; Tue»., Thur.., fri. 9-5; $at. 9-i; Wed. Clo.ed
visų moderniškų baldų, elek
Arba japonas Yoji Kuri, pa
SovIbjj In By The 10 th Of The Month WUI forn From The I.t,
ruošęs spalvotą filmuką “Ai!”
trinių krosnių, radijo ir tele
Tik 4 minutės! Tik vienas tas
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS
vizijos aparatų, šaldytuvų ir
japoniškas žodis “ai” (liet. —
DĖMESIO
!
kitų namams reikmenų.
UŽUOLAIDOMIS.
myliu, meilė) visame tekste ir
tesigirdi, kai grafišku būdu ban
Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
LIETUVIŲ 'STAIGA
PASINAUDOKITE
doma vaizduoti savotišką san
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų:
damasko,
brokados, “boucle’s” ir “fiberglass”.
tykį tarp moters ir vyro, lyg ROOSEVELT
DRAUGO’ SPAUSTUVĖS
CO.
ir kokią kovą tarp dviejų lyčių.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS
PIRKSIT,E NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
PATARNAVIMU.
O kiek daug žaismingumo, po
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių,
Dienraštis DRAUGAS spausdinamas moderniškoje spaus
2310 W. Roosevelt Road
Tel. SEeley 3-4711
ezijos įneša į ekraną prancūzas
šilko, nylons, taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modemiškesnės spaustuvės vi
Jean - Luc Godard filme “Ali Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad.
soje Amerikoje.
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą
the Boys are called Patrick”, nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.
už žemas kainas.
Draugo spaustuvė spausdina gražiausias lietuviškas knygas,
kuriame telpa labai paprasta,
programas, pakvietimus vestuvėms ir kitiems reikšmingiems gy
616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
venimo įvykiams. Mažai yra tokių spaudos darbų, kurių dien
švelniu realizmu perduodama is
raščio DRAUGO spaustuvė negalėtų atlikti.
torija apie dvi merginas, kartu
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 v. r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus bei kitus
gyvenančias, kurios, joms pa METROPOLIS-RESTORANAS
lietuviškų draugijų vadus pasinaudoti dienraščio DRAUGO spaus
Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę
čioms nežinant, susipažįsta ir
tuvės patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti.
Jefferson Street — Chemin’s aikštėje.
6538 S. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009
paskiria pasimatymus su tuo
Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės šiuo adresu:
Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas,
pačiu vyruku, galvodamos, kad
šnicelis Ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotu gėrimu“DRAUGAS”
galėsite praleisti laiką, skaniai paval
kiekviena jų susipažino su visai Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj
gyti ir atsigaivinti.
Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad.
4545 West 63rd Street
litu vyru.
nuo 12 vai. d. iki vėlumos.
Visi prašomi atsilankyti.
“Angelų žaidimas" — lenko
CHICAGO,
ILL. 60629
Tel. LU 5-9500
Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAPŠAI

Pataisytas ir "pagerintas" Aistis

CO.

V I

CRANE SAVINGS

a ST. ANTHONY

4^

5“

J

STEIN TEXTILE CO.

FURNITURE

Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

Valerian Borowczyk, drąsus ir

ŽMONIŲ KVAILUMO
ISTORIJA
P. GAUCYS

ištisas dvi generacijas, jei neil- ronominių sumų. Mes negalime
turėti daug vilčių, kad žmoni
igiau.
Molieras ir daugybė kitų ra ja bus išmintingesnė, žmonija
šytojų išjuokė blogą ir kvailą mokėjo už savo pačios kvailu
gydytoją bei šundaktar-į. Nepai mą nuo pasaulio pradžios, tur
sant visos mūsų pagarbos tau būt, ji mokės tol, kol išnyks
riai gydytojo profesijai, tačiau gyvybės nuo žemės paviršiaus.
ir anokie visą laiką yra su mu
Daugybė žnygų buvo parašy
mis. Kiek žmonių mirė nuo įvai
ta apie žmonių kvailumą praei
rių “stebuklingų vaistų”, kiek
tyje ir mūsų laikais. Vienas pas
jų sužalota nuo įvairių “eleksy
kutinių tos srities veikalų yra
rų” ! Šiandieną labiau nei bet |
vengrų kilmės rašytojo Paul
kada anksčiau aklas tikėjimas
Tabori “The Natūrai Science of
vaistų ir psichinio gydymo ste Stupidity”, kurio svarbiausias
buklais klesti. Gausybė šundak
mintis čia atpasakojome. P. Ta
tarių ir skelbimų laikraščiuose,
bori aprašo juokingas ir pasi
siūlančių tais pačiais milteliais
baisėtinas kvailumo išvadas. Jis
ar skysčiais išgydyti visas li
kartu jaudina ir virkdina skai
gas, liudija žmonių nepasikei
tytoją, žinia, jeigu jis nėra kvai
tusi kvailumą.
las. Knygos autorius labai giliai
Visai arti jų stovi ir astrolo išstudijavo šią problemą ir su
gai bei kitokie spėjikai. Viso sipažino su visais jam prieina
kios kvailystės ir prietarai, su mais šaltiniais. Daugelio kalbų
rišti su bergždžiom žmogaus pa mokėjimas jam leido cituoti
stangom įžvelgti ateitį, ją susie įvairių tautų rašytojus, moksli
ti su žvaigždžių judėjimu, visas ninkus ir retus senų amžių vei
tas margas bei keistas šun- kalus. Tuo būdu knyga tapo iš
mokslis buvo priežastimi dauky- sami, nors autorius tvirtina, kad
bės nelaimių. Iš tikrųjų, jis ga ji nėra pilna kvailumo istorija.
li būti laikomas viena žymiau Tačiau ir tokia, ji mus slegia
sių žmonijos kvailumo formų. savo apimtimi. Iš gilios senovės,
Čia tepaminėjom tik kai ku- vidurinių amžių ir naujųjų lai
irias žmonijos kvailumo apraiš kų rašytojų jis surinko daugy
kas, tačiau jų bendra kaina gy bę tiesiog tiesiog neįtikimų fak
vybėmis ir pinigais siekia ast tų. Jis cituoja nuostabias kvai

lumo apraiškas, rodančias žmo
gaus godumą auksui, jo parnė-.
girną titulų ir ceremonijų, jo
įsipainiojimą biurokratijos tink
le, jo tikėjimą mitais ir nepasi
tikėjimą faktais, jo fanatizmą,
jo tragikomišką ieškojimą am
žinos jaunystės.
Pasakodamas kvailumo isto
riją, P. Tabori krauna pavyz
dį ant pavyzdžio. Jis nieko ne
nori pamokyti. Gerai pažinda
mas žmones, nedaug ko gero
tikisi. Protingas skaitytojas šio
je žmonių kvailumo istorijoje
ras daug naujo ir pamokinan
čio.

Išmintingas žmogus, sakoma, limi gyvena iš žmonijos kvai
žinąs daiktų priežastį, tuo gi lumo.
Kiek žmonija sumokėjo už
tarpu kvailai" jos nežino. PsiAiologai kvailumą laiko sme abejonės kvailybę? Jeigu visi
genų yda. Kažkoks paslaptin .naudingi ir svarbūs išradimai
gas procesas neleidžia žmogui būtų buvę įvykdyti be prieka
būti protingam, sugebėti pažin bių ir be kvailų trukdymų, mes
ti priežastis, nustatyti loginį ry būtume turėję skiepus nuo rau
šį tarp įvykių ir objektų. Juk pų, garlaivius ir lėktuvus de
ne žmogaus burna valgo, bet šimtmečiais anksčiau.
aš ar tu savo burnom valgome,
• SU DAINA. Dainorėlis. Su
Panašiai yra buvę ir su did
ne kojos vaikšto, o mes naudo vyrių garbinimu. Jis yra dikta
rinko Gražina šimukienė. Spau
jame savo kojas, norėdami
dė Tėvų pranciškonų spaustuvė
tūrinių .santyarkų pagrindas.
yaikščioti, lygiai ne smegenys Jokia tauta nepasižymi prigim
New Yorke 1967 m. Šiame lei
galvoja, o mes galvojame savo ta tironijos bei ' priespaudos
dinyje, kaip įvadiniame žody
smegenimis.
je sakoma, yra surinkta 392 po
meile. Tačiau kai kaimenės ins
Tuo būdu kvailas žmogus yra tinkto kvailumas įsiveržia į po
puliaresnės liaudies dainos ir
tas, kuris nemoka tinkamai nau litiką, kai tautinio sadizmo be
kai kurių autorių eilėraščiai, ta
dotis savo smegenimis. Nes gali
pę pamėgtomis dainomis. Mari
protybė tampa visuotine, išky
būti žmonių su tobulais smege la Hitleriai, Musoliniai ir Stali
ja Antanaitytė - Šalinskienė,
nimis, bet kvailų. Išmintingas nai. Jeigu jūs manote, kad tai
nuoširdi Amerikos lietuvaitė,
žmogus gali tapti kvailu, o kvai nieku nepagrįstąs tvirtinimas,
pati pamėgusi lietuvišką dainą,
las išmintingu.
savo auka prisidėjo prie šio rin
pasiskaitykite Hitlerio, Musoli
Kvailumas pasireiškia įvai nio ir Stalino kalbas. Jose ne
kinio išleidimo. Tai skiria An
riais būdais. Kai kūriė yra kvai rasite nė vienos eilutės, su ku
tanaičių šeimos: motinos Ceci
li tik savo šeimos ribose, ar tarp ria sveiko proto žmogus galė
lijos, seserų Julijos ir Onos bei
savo pažįstamų bei visuomenė tų sutikti. Ir vis dėlto visa tai
brolių Jono, Boleslovo ir Edje. Kiti yra kvaili, kai turi kal buvo priimta daugybės milijo
-3B<*
bėti, kiti gi — kai turi rašyti. nų žmonių. Jie ilgą laiką tikėjo,
Visi tie riboti kvailumai gali kad patrankos yra svarbiau už
jungtis. Tačiau kvailumo neįma sviestą, Afrikos tyrlaukiuos ga
noma tiksliai aptarti. Mes tega lima išspręsti perpildytos Itali
lime tik daugumą žmonių nelai jos problemą, kad sunkus dar
Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme
mių bei silpnybių jam priskirti. bas žiauriame rusiško imperia
dar vieny restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad
Jo pasireiškimų yra begalė. lizmo bučiuje yra palaimingas
Pvz., prietarai yra vieni labiau proletariatui.
turėsite skanius valgius, skubu patarnavimą, kaip ir mūsą pir
siai ryškių kvailumo pasireiškiAr bereikia pažymėti tos ma
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.
įhų formų. Yra daugybė būdų sių kvailybės kainą? Penkilika
žmogui apeiti faktus. Žmonės mil. žuvusių kare, o sunaikin
visad gerai galvoja apie save. ta tiek turto, kad jo neatstatysi
Jie neigia, užmiršta, pateisina nė per šimtą metų. Tačiau ar
savo ydas, o perdeda bei pabrė atsirado visoje Vokietijoje bent
žia kitų.
vienas, išėjęs į priekį ir pareiš
Tačiau tai yra tik prietarų pa kęs, kad Hitleris yra idiotas?
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois
grindas. Labai dažnai prancū Kai kas jį vadino sukčium, be
(2 blokai į rytus nuo Cicero Avonue)
zus mes laikome paleistuviais, pročiu, svajotoju, bet masių
visus negrus žemesnės rūšies kvailumas buvo toks begalinis,
Telef. — GArden 4-5800
žmonėmis, o visus žydus lupi kad neleista pasireikšti, nė vie
kais.
, ,
nam garsesniam balsui.
lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas
-. Nemokšiškumą, tuštumą, ne
Ar bent vienas išdrįso pasa
pastovumą ir fanatizmą galime kyti Musoliniui į akis, kad italai
VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI
laikyti tik plačiai paplitusiais niekad nebus naujais romėnais,
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.
kvailumo pasireiškimais. Betgi o Italija gali klestėti ir be už
yra ir klasiško kvailumo formų: kariavimų ? Už šią tylą žmonija
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.
gydytojų, tepripažįstančių tik dabar moka per dvidešimtį pas
peilį, politikų — tikinčių, kad tarųjų metų ir dar mokės per
priešrinkiminiai pažadai taip
lengvai užmirštami, kaip ir jų
APDRAUDŲ AGENTŪRA
balsavimai parlamente; genero
Namų, automobi
lų, kurie visad kariauja pasku
lių. gyvybes,
įsveikatos.
biznio.
tinį karą.
Patogios išsimo
Visa tai būtų nelabai svarbu,
2432 West 63rd Street
(63rd & Artesian)
kei lino sąlygos.
jeigu kvailas žmogus tekenktų
• Skanūs valgiai
tik pačiam sau. Tačiau kvailu
J. BACEVIČIUS
mas yra mirtingiausias ginklas, 6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233
• Geras patarnavimas
juo laibausiai naikinanti epide
• Puiki atmosfera
mija, juo brangiausia prabanga. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
Kvailumo kainos neįmanoma
SIUNTINIAI J LIETUVĄ
apskaičiuoti. Istorikai rašo apie
ir kitus kraštus.
PIETŪS
kultūros ciklus ir apie Vakarų
P.
NEDZINSKAS,
4065
Archer
Av.
žlugimą. Betgi nebūtų per dide
$1.65 IR $2.25
lis reikalo suprastinimas, pasa Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
kant, kad įvairios kvailumo for ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.♦»i
JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS.
mos yra kainavusios žmonijai
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.
ne vieną karą, revoliuciją ar ki iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiii
tokią nelaimę.
Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
SOPHIE BARČUS RADIO
Kiek šeimų ir atskirų asmenų
ŠEIMOS PROGRAMOS
Atdara sekmad. ir ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 vai. ryto. Penktad.
bankrutavo dėl kvailumo, maiti Kasdien nuo pirmadienio iki penk
ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
namo titulų, ordenų ir ceremo dieniais
Ir sekmadieniais nuo S: 10 Iki
»:10
vai.
ryto.
Vakarais
pirmadie

nijų! Ar tai buvo Versalis, Vie niais 7 vai. vakaro.
na ar Madridas, kiek bajorų už
716* South Mapiewood Avenue
Chicago. Oliuota 6068*
statė savo dvarus, sugriovė sa
VISOS
PROGRAMOS IS W0PA
vo šeimų ateitį, kad galėtų pa
1490 kil. AM ir 1027 mg FM
sišildyti karaliaus malonės sau
Telef. HEmlock 4-2413
lėje? Kiek jie išeikvojo pinigų
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ir išmonės, kad gautų tą ar kitą
atžymėjimą? Kiek lėšų sukišta
MOKA GERUS DIVIDENDUS.
tjeneologams, kad šie įrodytų
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!
tos ar kitos šeimos kilmę iš Her
kulio ar kokio kito pasakiško
karaliaus!
Mokamas ui vienų metų taupymo
Tačiau gal pati brangiausia
kvailumo forma yra biurokra
lakštus nuo išdavimo datos
tizmas. Jeigu dešimtoji dalis
Metinis dividendas mokamas
($10,000.00 ar daugiau, įdedant
popieriaus, sunaudojamo įvai
ui indėliu* taupymo knygutėse.
riausioms formoms, anketoms ir
po $1,000.00)
taisyklėms būtų buvusi panau
dota elementoriams bei vadovė
liams, šiandien pasaulyje jau
nebūtų beraščių. Kiek užgniauž
ta iniciatyvos, kiek išvengta
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS
fyontaktų dėl valdininkų įžūlumo
bei parazitinio biurokratizmo
klestėjimo!
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
Teismuose bylos dabar spren
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL. 60608
džiamos daug greičiau nei prieš
OFFICE IIOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
šimtą metų, tačiau jos dabar
Tbursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
penkis kartus daugiau reikalau
PARKING LOT
ADJOININGOUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS, President
ja išlaidų. Advokatai žymia da

Kilty's Restaurant

Artesian Restaurant

PLANINGAS TAUPYMAS

MUTUAL Federal SAVINGS

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. sausio mėn. 6 d.

vardo iš Forest City, Pa., — lie
tuviškos dainos mėgėjų prisi
minimui. Dainorėlis labai pato
gus, kišeninio formato, kaina
$2.00, gaunamas ir “Drauge”.

— Zambijos respublikos kata
likų vyskupai Afrikoje lap.friŠft
26 d. paskelbė Biblijos diena.
Ta proga jie siekė plačiau, pa
skleisti krašte Šv. Rašto skai
tymą.
• PIRMIEJI
ŽINGSNIAI.
— Ilgiausia pasaulio upė’ yra
Kristijono Donelaičio lituanisti
kos mokyklos Chicagoje moki Amerikos Mississippi - Missouri,
nių laikraštėlis. 1967 m. lap ji turi 4,220 mylių. Į ją įteka
54 kitos didelės upės.
kričio mėn. 4 d.

EUDEIKIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys' Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2
4330-34 South California Avenue
Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

PETKUS
IEVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS

MODERNIOS

KOPLYČIOS

2533 West 71 st Street
1410 So. 50 th Avė., Cicero
AIKŠTE

Tel. GR 6-2345 - 8
Tel. TO 3-2108-09

AUTOMOBILIAMS STATYTI

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GĖLINYčIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių
ir kitų papuošimų

2433 West 63rd Street, Chicago
Telef. PR 8-0833

PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
M R. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planu
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET
3814 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-1213
Tel. viVginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-3401

3307 S. LITUANICA AVĖ.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ.

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 SO. LITUANICA AVĖ.

Tel. YArds 7-1138 — 1139

VASAITIS —BUTKUS
1446 SO. 50th AVĖ., CICERO, ILL.

Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus
7909 STATE RD., OAKLAVVNS ILL., Tel. — 636-2320

Pasinaudokite Draugo „Classificd“ skyriumi.
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NUO KURKIU!
IKI MINDAUGO

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. sausio mėn. 6 d.

NEMATOMOJI RUSIJA:
JULIUS DANIELIS KALĖJIME
(Atkelta iš 2 ps!.)
“Gerai, padėkite jį čia, o kitus
pas: imkite”. Bet man pakėlus
ryšulėlį, jis paėmė cigarečių pokelį nuo stalo ir įspaudė man į
rankas: “Ne! Paimkite. Tai ne
leidžiama”.

Mūsų pasimatymas baigėsi,
bet jis dar nėra atvėsęs. Mūsų
protai dar neįsisąmonino, kad
mes negalėsime pasimatyti ma
žiausiai keturis mėnesius. Mes
neišvykome tą pačią dieną.
Naktį nėra jokio susisiekimo.
Mes praleidome naktį lankytojų
laukiamajame kambaryje. Ten
visai nėra šviesos ir vandens.
Bet mes turime apsčiai maisto.
Jie be jokios žalos galėjo duoti
mums pasimatymui tris pilnas
dienas: darbas būtų nenukentė
jęs. Rytoj yra sekmadienis, po
to eina du šventadieniai — ge
gūžės pirmoji ir stačiatikių Ve
lykos, kuomet taipgi nedirba
ma. Pasimatymas su giminėmis
čia turi auklėjančios reikšmės,
kaip ir leidimas pirkti krautu
vėje arba gauti dovanas.
Ir visa tai gali būti iš kalinių
atimta ne tik kaip bausmė už
darbo normų neįvykdymą, bet
taip pat už nepagarbą stovyk
los administracijai, už nelankymą politinių paskaitų ir apsilei
dimą. taip vadinamame, socia
liniame gyvenime.
Neatsižvelgdami į tai, kas
įvyko, aš parašiau iš rvto du
prašvmus: aš pati viena noriu
matyti savo vyra ir žinoti, kad
mano dovanos būtų jam įteik
tos.
Stovyklos komendantas man
pranešė, iog Dan:elis ja" nete
ko teisės turėti akis i akį pasi
matymus. Aš paprašiau patvir
tinti tai raštu bet komendan
tas man paaiškmo, kad jis nejDareigotas tai daryti. Pakanka
žodinio atsakymo: “Jūs turėjo
te vienos valandos pasimatymą,
iūs dabar privalote išvykti”. Jo
kių kitu paaiškinimų, nieko. Te
ko užtrukti dar ištisą dieną, kol
vis dėlto laimėjau atsakymą
raštu. Aš pasakiau, kad be jo
neišvyksiu.
— Gerai... ar aš turiu iškvies
ti policiją?
— Kvieskite policiją. Aš ne
išvyksiu, negavus atsakymo.
Man atnešė jį rytojaus die
ną: “Pilietė Bogoras Bruchman, Jūsų prašymas buvo ap
svarstytas. Asmeninis pasima
tymas yra neleidžiamas už su
laužymą lankymosi taisyklių.
Dovanos tokiais atvejais irgi
neįteikiamos” (pasirašė) Sto
vyklos komendantas, Annenkov, gegužės 30. 1967.
Kaip ten bebūtų, tai buvo čia
pirmas prašymo atmetimas ras
tu. Paprastai, jie be jokio gud
ravimo pasakydavo: “Neleidžia
ma!”
Tuojau pat po to, jie skubiai
susodino mus į sunkvežimį, ku
riame mes ir tebuvom vieninte
liai keleiviai. Po penkių minučių
jau nematėme nei sargybinių
bokštų, nei tvorų, nei dviejų ei
lių baltai nudažytų barakų, nie
ko, tik miškas iki pat Javos.

Kaliniai vyrai atgabenami į
Ozerną apie Naujus metus.
Daugis jų jau seni ir invalidai.
Darbas lengvas: siūti pirštines.
Žinoma, geriausias darbas yra
būti siuvamos mašinos operato
riumi. Tai trečias Danielio iš
moktas amatas. Pirmiausia jis
buvo krovikas, vėliau lentpiūvės
mechanikas. Pagal patarlę:
“Mes išmokinsime jus viso, ko
jūs nežinote”. Norma yra 57
pirštinės vienai pamainai. Ta
čiau norma “laisvoj” dirbtuvėje
tose pačiose sąlygose yra 17—
25 poros. Todėl privilegijų atė
mimas yra pateisintas iš anks
to — normų neįvykdymas. Čia
nereikalingi bet kokie blogi dar
bai. Administracija gali naudoti

tokį pasiteisinimą, kada tik pa
nori.
Nertiniai, kuriuos dėvi vie
nuoliktos stovyklos kaliniai, yra
uždrausti septynioliktoje. Tai
syklės čia draudžia juos dėvėti.
Čia kalinių rūbai — kurtka, o
šaltame ore — apsiaustas su
vatiniu pamušalu.
Kalinio dieninis maisto davi
nys yra 2,400 kalorijų. Taip nu
sako tarnybinės institucijos. Ta
čiau prieš dvi savaiti ta norma
(ji, einant tarptautiniais nuos
tatais, žmogui nepakankama)
buvo sumažinta: dabar yra vos
1,700 kalorijų. Toks maisto da
vinys reiškia badavimą. Tačiau
ir dabar veikia krautuvė. Ten
galima šio bei to nusipirkti.
Stovykloje, kur yra griežia dis
ciplina, draudžiama pardavinėti
mėsos konservus, sviestą, cuk
rų. Reikia turėti apsčiai pinigų
barščiams arba apelsinų uogie
nei. Bet kiek tų barščių ga
lite nusipirkti, jei jūs galite
krautuvėje išleisti $5.60 per
mėnesį. Visa išeina cigaretėms.
O tų kalorijų kokybė! Aš ma
čiau į zoną atneštus kopūstus:
pradžioje jūs negalite jų net
pažinti — tai tik pajuodavę, su
šalę gabalai. Atšilę, jie jau yra
prarūgę. Mėsa yra tik 'oda ir
kaulai. Gal būt, jos šiek tiek
uždera puode, bet jos jau nega
lima rasti inde, kai viralas pa
siekia kalinį. Cukraus dienai 15
gr„ duonos 700 gr. — ji juoda,
šlapia, sunki. Neprasminga kal
bėti apie baudos davinį kalėji
me ar B. U. R. (karcerio vienu
tėse).
Maisto siuntinius galima nu
siųst' paštu ar įteikti asmeniš
ka1 tris kartus per metus. Jų
didžiausias svoris yra penki k:logramai, įskaitant ir įpakavimo
medžiąeą. Jei siuntinys tik 50
gr. sunkesnis — tai jis grąži
namas siuntėju1. Kas nuteistas
10 metu tas negali gauti jokių
siuntinių laike pirmų penkių ka
linimo metų. Andriejus Siniavskis buvo nuteistas septyneriems
metams. Jis jau atkalėjo pus
antrų metų, tačiau bet kukių
siuntinių turės dar laukti viene
rius metus. Pagaliau administ
racija gali visuomet siuntinius
sulaikyti. Visuomet čia vienodas
pasiteisinimas:
'neįvykdymas
darbo normų. Aš pažįstu žmo
nes, atkalėjusius savo bausmę
;nuo pradžios iki galo — vienas
penkerius, antras šešerius ar
septynerius metus, kuriems ne
buvo leista gauti nė vieno siun
tinio.
Kūno sveikatai stiprinti ten
yra gimnastikos prietaisai, kar
tais net cross - country lenkty
nės, o protui ir dvasiai — poli
tinių mokslų dėstymas. Abieji
dalykai yra visiškai savanoriš
ki. Nėra jokios prievartos. Jeigu
kalinys labiau nori pasilikti ba
rake, tai jo reikalas. Tačiau to
kiu atveju nėra prasmės anam
prašyti leidimo eiti į krautuvę
bei klausti, ar nėra atėjęs siun
tinys.
Dėl to jūs ten matote senius
ir invalidus, besigimnastikuojančius ir bedarančius pritūpi
mus.
Visa atrodo kiek kitaip vie
nuoliktos stovyklos skyriuje,
Javoje. Ten yra sporto aikštė,
beržų alėja, skoningai išbarsty
ti miške barakai, lovos viena
virš kitos su tinkleliais, nėra
nuolatinio triukšmo ir persekio
jančių įsakymų: “Ramiai” arba
“Rankos čion ar ten”. Žinoma,
Julius neturėjo tų patogumų.’

(Atkelta iš 1 psl.)

o.. ■

Dailininkė Vida Krištolaitytė darbymetyje. Pora ak'im rkų, ruošiantis
draugiai, ji atidaroma rytoj (sekmadienį, sausio 7 d.) 5 vai. popiet.

Grįžusi iš Ozernos į Maskvą,
aš telefonavau saugumo pulk,
M. I. Bardinui, kuris, kaip aš
esu minėjusi, maloniai pranešė,
kad man leista aplankyti Dante
lį. “Gal būt”, aš sakiau sau,
“čionykštė valdžia nieko než;no
apie perauklėjimą badu, žmo
gaus suniekinimą, aiškų teisė
tumo laužymą, medicininės pa
galbos stoką. Pagaliau, įstaty
mas sako, kad laisvės atėmimas
neturi būti sujungtas su fiziniu
skurdu ir kalinio asmens pažei
dimu”. Tačiau Mįchail Ivanovič
pareiškė man, kad stovyklos są
lygos jam žinomos, ir visa kas
ten daroma, atitinka taisykles,
ten nėra jok;os rūšies teisės pa
žeidimo.
i — Gal būt, iš tikrųjų, taip
yra. Aš nežinau kaceto taisyk
lių. Jos yra slaptos. Tačiau ši
tai taipgi nėra gerai. Gali atsi
tikti, kad dėl jų mano vyras
grįš jau invalidas. Jei jis grįš...”
— Tai priklauso nuo jo pa
ties. Tepakeičia jis savo požiūrį.
Ir aš patariu jums su nieku apie
ta' nekalbėti. Jei pasirodys bent
laikraščiuose anie stovyklą...”
— Aš neskaitau tarp eiluč'ų.
bet sakau tai, ką pati mačiau,
ką Julius Danieks žino. Didelis
žmonių skaičius patvirtns čia
kiekvieną smulkmeną.
— O aš galvoju, kad sąlygos
ten yra dar per švelnios. Jūs tu
rite per daug laisvės. Ir dėl to
.jūsų vyras nekeičia savo laiky
senos. Sraigtai turi būti labiau
priveržti...
*
Valstybinio saugumo pulki-

LIETUVOJE

ninkas ^Mįchail Ivanovič Bardin
niekuomet nesupras, kad nė vie
na jo vartojamų auklėjimo prie
monių — badas, kalėjimas, kar
ceris — neprivers Danielio už
miršti, kad jis yra Žmogus.
Sulietuvino Domas Jasaitis

^TUICIJA, REALYBE IR KŪRYBOS
GALIMYBES

KERTINE
PARAŠTE

,Jį varinėjo iš vienos brigados
j kitą, neleido jam priprasti prie
darbo, elgėsi su juo pagal sto
vyklos medicinos normas: tik
netekusį sąmonės ant neštuvų
ir pas gydytoją.

Ištisą mėnesį jis ten buvo sto
vykios kalėjime. Tačiau, bend
rai kalbant, ten niekas nėra per
daug erzinamas ar nepaliauna
mai užkabinėjamas.

bangai, St. Yla buvo išblokštas į
Vokietiją. Buvo Berlyne, kai są
jungininkai pradėjo Vokietijos so
stinę bombarduoti. Daugelis jau
tada pagrįstai skubėjo į tolimes
nius ir saugesnius Vakarų pos
tus. Tačiau kun. St. Yla lengvai
pasidavė įtaigojimui, kad jis,
kaip buvęs sielovados specialis
tas, dabar turi pasilikti Berlyne,
vadovauti čia atblokštų lietuvių
parodai Chicagoje. Parodą Čiurlionio galerijoje rengia ateitininkai sen
Nuotraukos Ged. Naujokaičio sielos reikalams.
Kūrybingas išeivis Vokietijoje
ir JAV-se
eagos universiteto profesorius
Nebūdamas surištas su pamo
Eric P. Hamp, kuris rašo apie
ide, galūnę s po i ir u baltų komis klasėse, atsidūręs išeivijo
kalbose ir apie žodį šaukštas, je, Stasys Yla galėjo daugiau at
ir Pensilvanijos valstybinio uni sidėti rašymui. Jis buvo kunigų
versiteto profesorius William R. žurnalo “Lux Christi” redakto
rius. Tapęs vienu iš vadovaujan
mas apie lietuviško žodžio ty Schmalstieg, kuris rašo apie čių asmenų išeivių sielovados įs
baltų - slavų galininkus. Su
rinėtojus). Joje autorius patei
taigoje, pamatė, koks didelis yra
kia septynių lietuvių (jau miru prantama, kad šiandien joks li trūkumas liturginių tekstų, mal
sių) ir dvidešimt septynių ne tuanistas ar baltistas be šio žur daknygių, kurias ir pradėjo ruoš
nalo apseiti negalės.
lietuvių kalbininkų, tyrinėjusių
LMA Lietuvių kalbos ir lite ti, įvesdamas kitose tautose pas
lietuvių kalbą, biografijas. Kny
tebėtus naujumus, mūsų kūry
gelė parašyta plačiai visuome ratūros institutas leidžia perio bingųjų lietuvių bendravimo su
dinį leidinį — Lietuvių kalbo
nei, taigi populiaria, labai sklan
Dievybe išraiškas maldinguose
džia, suprantama kalba. Būtų tyros klausimai. Pernai išėjo IX tekstuose ir giesmėse, ypač rūpin
-oji knyga. Leidinyje yra įdo
gera, kad ji plačiau pasklistų ir
damasis kalbos grynumu, tuo rei
mių kalbinių straipsnių, kurie
mūsų jaunimo tarpe. Gal būt,
kalu, šalia maldaknygių, paruoš
ji paskatintų kai ką ir čia dau parašyti Instituto darbuotojų damas net specialų leidinį apie
lietuvių kalba, šis tomas skiria
giau domėtis savo tėvų kalba,
mūsų liturginę terminiją.
v
mas daugiausia “Lietuvių kal
kaip ja domėjosi ir tebesidomi
Švenčiant karaliaus Mindaugo
bos gramatinės sandaros” klau
daugelis kitataučių.
sukaktį, kun. Stasys Yla surado
simams.
Iš grynosios kalbotyros per
Kitoks jau leidinys yra — eilę lietuvių klebonų mecenatų,
nai išėjo Baltisticos III tomo Kalbotyra. Tai Lietuvos aukš kurie parėmė dailininkus, kad
pirmas sąsiuviųis. šis žurnalas tųjų mokyklų mokslo darbai. tie atsidėtų atitinkamų paveiks
skiriamas baltų kalboms (lietu- Pernai išėio dvi knygos — XV iu tapymui. Ir taip atsirado prof.
tuvių, latvių prūsų) tyrinėti. ir XVI. Deja, šitame leidinyje Varno “Mindaugo vainikavi
Tai pirmas tos rūišes žurnalas rašoma daugiausia rusiškai, tik mas”, A. Valeškos ir eilės kitų
visame pasauly. Iki šiol buvo vienas kitas straipsnelis lietu mindauginiai paveikslai.
slavistikos, germanistikos, ro- viškai. Net straipsniai grynai
Ryžtingas tyrinėtojas
mani.stikos žurnalų, bet nebuvo lietuvių kalbos klausimais ra
Stasys Yla ryžtingas — kai jis *
balistikos. Dabar yra ir toks. šomi dažn'ausiai rusiškai.
sugalvojo paruošti istorinį leidinį ■
Žurnale bendradarbiauja įvairių
Pernai pasirodė ir Ka'bos
apie Šiluvą, nuvykęs j Romą iš
kraštų kalbininkai, kurie tik kultūros 12-as sąsiuvin’s. Jis
tisus mėnesius sėdėjo archyvuose
domisi baltistika. Dėl to jame skiriamas praktiniams bendri
sklaidydamas praeitų šimtmečių
ir rašoma įvairiomis kalbomis nės kalbos klausimams. Tą lei
dokumentus. Lietuviai, kurie jį
— lietuvių, latvių, anglų, vo dinį turėtų skaityti ir mūsų
stebėjo išvykusį poilsiui į Miami,
kiečių, rusų ir k;tomis. Šiame laikraštininkai, jei jie pripažįs pasakoja, kaip jis ilgas, vėlyvas
naujame numery rašo ir du ta reikalą rašyti taisykl’Uga nakties valandas rymo prie rašo
Amerikos kalbininkai. Tai Chi kalbai.
P. M.
mojo stalo, kurdamas savo nau
jus veikalus. Tarpais jis pervargs
ta ir savo kolegoms atsidūsta,
kad baisiai išsisėmęs. Tada eina
risti akmenų į savo pilį ir fizi- *
nis išsitampymas jį vėl atgaivina.
Jis turi turtingą menišką vaiz
duotę'. Planuojant Šiluvos koply
čios vidų Washingtone, yra pra
(atkelta iš 1 psl.)
nuo tų natūralių kultūros šak ėjęs ne vienas jo sumanytas Lie
šami įvairių, daug stipresnių už nų, kurios seniau skubėdavo tuvių tautos praeities pavaizdavi
mus jėgų į ateitį. Atsitiktinumo kasdien duoti stilių, madą ir mas.
nežinojime stengiamės apsipras tautišką spalvą mūsų gyveni
Draugiškas ir jaunatviškas
ti su faktu, kad esame atplėšti mui. Be abejonės, dabar esame
Kun. Yla, tas Lietuvos šiaurės
įmesti į savotišką “likiminę sro
vę”, kurioje mūsų kultūra ir ryti} Aukštaitijos vaikas (kilęs
prie istorijos lipdymo neprilei- nuo Kurklių, Ukmergės apskr.)
yra atkaklus studiozas, bet jis nė
džiama ranka nukenčia.
Ar ieškojimas mūsų kultūros ra uždaras kabinetinis žmogus.
realių galimybių, individualumo, Jis yra vaišingas šeimininkas, lau '
(Atkelta iš 1 psl.)
intuityvių takų išgrindimo pa kiamas svečias, sumanus suvažia
ir kuriančių žmonių užfiksavi darys išeivio gyvenimą kitokį? vinių dalyvis, gyvas stovyklauto
mas gyvoje kultūrinėje filmoAr jame netruks naujumo. jas.
Nors jau užgultas šešių dešimt
je. O čia reikia tik, palyginti, Ar po Kultūros kongreso jau
mažutės talkos tuo reikalu už mažiau .monotoniškumo? Kuo mečių naštos, jis pasilieka jau
natviškas, veidu atsigręžęs i jau
sidegusiam Algimantui Keziui, bus kūryba išeiviui ateityje?
SJ, ir svajonė būtų įkūnyta.
O išblėsus kūrybingumui, šėls nimą. Būdamas Putnamo seselių
Ar šitaip atsitiks?
tant juokus krečiančiam istori bendrabučio kapelionas ir stebė
Galėtume čia dar ir daugiau niam atsitiktinumui, mechani damas lietuviškąjį mergaičių at
tokių konkrečių sugestijų mi zacija, gyvenimo prabanga ir žalyną, jis davė dviejų laidų su
silaukusia, psichologiniu įžvalgu
nėti ir statyti klaustukus. Bet laikas ar savo nepadarys?
mu pasižymėjusią knygą “Moder r
ir ima baimė: ar metų gale vi
Kas žino? Gal ir ne. Juk ir ki
sus tuos klaustukus bus gali tos, daugiau ar mažiau atspa ni mergaitė”. Jis skautų kapelio
ma lengva širdimi nubraukti, rios išeivijos (kurias mums rei nas ir jų Pirmijos narys. Jis veik- '
ar visa, kas buvo galvota ir kėtų atviromis akimis pastudi lūs ateitininkas, net “Ateitinin
užplanuota, bus ir padaryta? juoti*) turėjo ir liesus ir pilnus kų vadovo” — stambios knygos
Dažna mūsų nelaimė ir yra ta, optimizmo periodus, išėjo iš Is — kūrėjas.
kad suplanuojame darbų virti torijų į Atsitiktinumus ir vėl at
Pažangus, nekonformistas
nę kone ligi begalybės, o po to gal į Istorijas (žydai). Juk ir
Gilindamas prancūzų kalbos
net pačių pirmųjų neturime kitos išeivijos reiškėsi net (Nair
socialinių klausimų pažinimą,
ištvermės atlikti.
bokov, Malamud) ir po sveti jis eilę mėnesių išbuvo Prancūzi
Vis dėlto ir šių jubiliejinių mos kalbos skėčiu (“Meet Pometų pagunda yra ko plačiau land”, “Commentary”). Vis dėl joje. Studijiniais tikslais yra ap
siai darbuos užsimoti. Platus to jos išsilaikė ar yra gerai pa keliavęs eilę Vakarų Europos kul
mostas visai tvarkoj. Bet dar siruošusios išsilaikyti. Ir mums tūrinių židinių. Stasys Yla yra pa
geriau būtų nesiplėšyti tarp galimybių yra, kol dar ne per žangios dvasios, ne konformistas,
šimtų, o susikaupti bent ties vėlu, kol Kultūros varpas dar taurus ir visiems mielas žmogus.
kelias, kurie tikrai būtų pa karštas, minkštas, ką tik pra
dalyti, kurių vertė tikrai bū dėtas liedinti.
• Profesorius Tadas Ivanaus
tų reikšminga visai tautai ir
kas gruodžio 16 dieną sulaukė
* ) Žiūr. Timotįiy L. Smith. New [ 85 metų amžiaus. Tebedirba
kurie liktų mūsų kultūros pa
approaches
to the history of im- į
kelėje, kaip neišgriaunamas
imigration in XX cent. America. į mokslinį darbą, dalyvauja Kau
jubiliejinių laisvės metų pa The American Historical Review. ! no Zoologijos sodo (jo kurto)
minklas.
k. b.
(E)
Jul. 66.
1 mokslinėje taryboje.

NAUJAUSIA LITUANISTIKA

Praėjusiais metais Lietuvoje
išėjo porą naujų “Lituanistinės
bibliotekos” serijos knygų. Tai
Jono Goštauto Ponas Teisėjaitis arba Pasakojimas apie Lie
tuvą ir Žemaitiją (Lietuvos ba
joro Goštauto lenkiškai parašy
tos ir 1832 metais išleistos kny
gelės vertimas) ir Simono Sta
nevičiaus raštai. Ši pastaroji
yra stambi knyga (655 psl.).
Joje sudėti visi Stanevičiaus
jau spausdinti ir dar nespaus
dinti raštai lietuvių bei lenkų
kalbomis. Taigi čia yra šešios
pasakėčios, Da'nos žemaičių,
Lietuvių mitologijos aiškinimas,
Apey darima walge ysz kiarpiu
islandu, IPstoryia Szwenta,
Trumpas pamokimas kalbos lituwyszkos, Laiškai, S. Stanevi
čius bibliografija ir Paaiškini
mai. Knygą paruošė žinomas li
teratūros istorikas Jurigs Lebedv.s.
Taip pat pernai pasirodė populi.ri kalbininko A. Sabaliaus
ko knypelė (203 psl.) pavadin
ta — žodžiai atgyja (pasakoji-

“Aidų” redaktorius dr. Juozas Girnius, kurio naujausios knygos “Idea
las ir laikas” pristatymas ir simpoziumas Chieagos ateitininką sendrau
gių rengia;mas Jaunimo centre Chicagoje rytoj (sekmadienį, sausio 7
d.) 3 vai. popiet. Visuomenė kviečiama.
Nuotrauka V. Maželio
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