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AR BŪTU BUVĘ GALIMA 
SUKURTI VISA TAI, 
LIKUS TĖVYNĖJE?

Juozas Girnius

Čia skelbiamas Juozo Gir
niaus straipsnis yra paimtas iš 
baigiamos spausdinti knygos “Lie
tuvių literatūra svetur 1945 - 
1967”. Knygą leidžia “Į Laisvę 
fondas lietuviškai kultūrai ugdy
ti". Joje septyni autoriai apžvel
gia pastarųjų 23 metų laisvojo 
pasaulio lietuvių literatūros rai
dą. Juozo Girniaus tenai telpanti 
studija pavadinta "Visumos žvil
gis j egzodo literatūrą”, šiandien 
spausdiname tik vieną jos skyrelį. 
Kitą kartą duosime 
skyrių apie egzodo 
grįžimą tėvynėn.

¥

ir sekantį 
literatūros 
Red.

Kas iš to visko, kas už tėvy
nės sukurta, būtų buvę gali
ma sukurti, atitinkamiems rašy
tojams likus Lietuvoje? Deja, la
bai nedaug ką, nes labai ne 
daug kas yra tiek natūraliai neu
tralu, kad ir sovietiniu žvilgiu 
būtų sunku įžiūrėti prasilenkimą 
su “generaline linija”.

Kadangi bolševikinis komuniz
mas yra ne tik politinio, bet ir 
pasaulėžiūrinio totalizmo siste
ma, tai savaime nusikaltimu lai
koma visa, kas vienaip ar kitaip 
nesutaikoma su bolševikiniu nu
sistatymu. Nors formaliai ir pri
pažįstama sąžinės laisvė, tačiau 
faktiškai ji paneigiama. Kadan
gi sovietinė valstybė angažuoja
si antireliginei kovai, tai nuosek
liai ir grožinėj kūryboj draudžia
ma tiesiog ar netiesiog išpažinti 
Dievą. Tik visomis priemonėmis 
kovoti prieš religiją ne tik leidžia 
ma, bet ir skatinama. Tačiau tai 
dar nieku būdu nereiškia, kad 
bent ateistinį žvilgį būtų galima 
laisvai plėtoti. Vienintelė pripa
žįstama ir leidžiama ateizmo for
ma — marksistinis materializ
mas. Gi, sakysime, ateistinis eg
zistencializmas “demaskuoja
mas” kaip “apkvaitinanti, žalin
ga filosofija”, kuri “gali turėti 
tik krikdantį ir demoralizuojantį 
poveikį” (Sovietų Sąjungos ofi
cialus universitetinis vadovėlis 
“Trumpa filosofijos istorijos apy
braiža”, lietuviškas vertimas 19- 
64, 689 psl.). Skelbiamas huma
nizmas, bet šiuo žodžiu galvoj 
turimas tik bolševikiškai supras
tas marksizmas (“marksizmas — 
leninizmas”), ir komunistinės 
moralės vardan atmetama krikš
čioniškoji, “buržuazinė” etc. mo
ralė. “Buržuazinei” moralei pri
skiriamas ir patriotizmas, savo 
tautai siekiąs laisvo ir nepriklau
somo gyvenimo. Pagaliau reakci-' 
niu dekadentizmu pasmerkiamas 
ir “meno menui” estetizmas: nu
sistatymas meninėj kūryboj nesi-

Šiame numery:

angažuoti visuomeninėms ar pa
saulėžiūrinėms problemoms sa
vaime jau laikomas atitrūkimu 
nuo tikrovės, svetimumu liau
džiai ar priešiškumu jos intere
sams (tokia estetizmo sovietinė 
žodyninė apibrėžtis).

Kiek gi pagal šiuos kriterijus 
laisvajame pasaulyje sukurtųjų 
kūrinių būtų galėję pasirodyti tė
vynėje? Neįmanoma čia šiuo at
žvilgiu pasisakyti dėl visų mūsų 
rašytojų. Bet žvilgterkime bent į 
pačius ryškiuosius egzodo rašyto
jus: koks likimas jų laukė sovie
tinėje santvarkoje?

Pirmiausia V. Krėvė. Nėra kai 
bos, kad nebūtų buvę jam įma
noma parašyti apysaką “Pagun
da” (vertimas į anglų kalbą: 
The Temptation, 1965), kurioj 
jis atskleidė savo paties, kaip už
sienių reikalų ministerio patirtą 
sovietų diplomatų klastingumą, 
1940 užgrobiant Lietuvą. Svar
biausia likęs Lietuvoj, jis nebū
tų galėjęs susitelkti nė “Dangaus 
ir žemės sūnums”. Nors Kristaus 
asmenį V. Krėvė analizuoja to
li gražu neortodoksiškai, tačiau 
vis vien jau pati biblinė tema 
būtų buvusi rasta “neaktuali” 
(jei dabar gal ir kitaip būtų 
sprendžiama, tai betgi dėl “as
menybės kulto” metų nėra jo
kios abejonės; deja, žmogaus me
tai nelaukia — ir V. Krėvei tė
vynėje nebūtų tekę bent šiokio 
tokio sovietinio “atlydžio” su
laukti). Nebent sutikdamas savo 
kūrinį paversti antireligine pro
paganda, V. Krėvė būtų galėjęs 
jam atsidėti. Deja, tai mūsų di
džiajam rašytojui būtų reiškę ne 
tik pačiam save suniekinti, bet ir 
savo šį viso gyvenimo veikalą su
žaloti.

Tas pats su M. Vaitkumi ar F. 
Kirša: nė vienas nebūtų tikę pra
dėti klasių kovos skelbimą ir bol
ševikų šlovinimą. Jei amžius ir 
būtų juos išsaugojęs nuo išsiun
timo į Sibirą, tai būtų likęs tik 
tylos likimas. Tai rodo bendra
amžių P. Vaičiūno ar Ad. Las- 
to atvejai: nors šiedu poetai ir 
nebuvo galimi apšaukti “kleri
kalais”, kaip M. Vaitkus ar F. 
Kirša, vis vien jų poezijos buvo 
išleistos tik rinktinės, o ne nauji 
rinkiniai. Gi už tėvynės F. Kir
ša paskelbė dvi, o M. Vaitkus 
net šešias naujas poezijos kny
gas (be to dar 7 atsiminimų to
mus). Iš tos kartos poetų Lietu
voj tik V. Mykolaitis — Putinas 
bent paskutiniaisiais gyvenimo 
metais buvo leistas laisvėliau pa
sireikšti.

Koks likimas pasilikus tėvynėj 
laukė J. Aisčio ar B. Brazdžio
nio, liudija A. Miškinio lemtis 
— Sibire “persiauklėjus” dėkin- 

“man tikrai 
nieko netrūksta”. Kai J. Ais-

Albina Makūnaitė Lino daina (medžio raižinys)
Albina Makūnaitė-yra viena iš stipriausių, jau pokario kartos grafikų šiandieninėje Lietuvoje. Jos 
kūryboje vyrauja grynai lietuviškieji elementai, susieti su mūsų liaudies dainomis, pasakomis ir 
aplamai tautodaile. šia prasme dailininkė kūrybingai tęsia vyresniųjų mūsų grafikų Vikt. Petravi
čiaus ir P. Augiaus tradiciją.
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kalavo A. Mikuta), o B. Braz
džionis — iš religinio ir patrio
tinio poeto, šaukusio “tautą, G 
PU užguitą”, į nuolankų bolše
vikinio ateizmo tarną ir ugnin
gą sovietinės vergijos šlovintoją! 
Galima kelti klausimą net ir dėl 
“malonės” Sibire “persiauklė
ti” abiems šiems poetams, ku
riuos sovietinė “Lietuvių litera
tūros istorija” III tome, skirtame 
kapitalizmo epochai (atseit, ne
priklausomos Lietuvos laikotar
piui), jrikiuoja “dekadentinės li
teratūros” skyrelin. Šių dviejų po 
etų traktavime akivaizdžiausiai 
dokumentuotas šios akademinės 
literatūros istorijos partinis šališ
kumas. Kad J. Aisčio poezija yra

“tolima darbo liaudies intere
sams”, šypsodamiesi galime ir su
tikti, nes gi žinome, ką sovietų 
žodyne “darbo liaudis” reiškia. 
Tačiau sunku ir besišypsoti, kai 
B. Brazdžionis kaltinamas skel
biąs “būties beprasmiškumą”, 
žmogaus nuvertinimą, “mirties 
adoravimą”.

Nelengviau būtų buvę Lietu
voj likti ir H. Radauskui, įri- 
kiuotam j tą patį “dekadentinės 
literatūros” skyrelį. Skeptikas ir 
individualistas, jis iš tiesų nei į 
Dievą žadino, nei tautą šaukė, 
nei kitu kokiu “antikomunizmu” 
nusidėjo. Tačiau, deja, H. Ra
dausko poezijoj principiškai nė
ra vietos nė komunizmo staty

boms, kaip aplamai bet kokiam 
visuomeniniam angažavimuisi.

Jis tikrai yra estetizmo atstovas, 
o sovietiniam žvilgiui tai jau sa
vaime yra ir dekadentizmas. Gi 
“sveikame” komunizme nėra vie 
tos “buržuaziniam supuvimui”. 
Dėl to ir H. Radauskui nebūtų 
buvę vietos tėvynėje be atitinka
mo (ir būtent — labai radika
laus) “persiauklėjimo”.

“Žemės” antologijon įglausto 
V. Mačernio ignoravimas akivaiz 
džiai parodo, ko galėjo tikėtis ir 
visi žemininkai poetai. Trauki
mosi dienomis fronto sūkury žu
vęs gimtinėj, V. Mačernis nespė
jo nusidėti nė tėvynės palikimu. 
Vis dėlto jis buvo totaliai igno-

TENDENCIJA, PUSIAUSVYRA 
IR ŽODŽIŲ EKONOMIJA

gai užtikrinėti, kad
čia
tis ir B. Brazdžionis už tėvynės 

, išleido po keturis naujus poezi- 
j jos rinkinius, tai A. Miškiniui

Tendencija, pusiausvyra ir 
žodžių ekonomija. 
Ar būtų buvę galima sukurti 
visa tai, likus tėvynėje?
Adolfas Valeška apie parodą buvo leista pirmą rinkinį paskel- 
skaidrėse.
Stasys Pilka rašo apie Anta
ną Sutkų.
Alb. Baranausko eilėraščiai.
Kazys Almenas, gyvuliai, žu- | tis iš intymaus ir 
vys ir Ji Ugandoje. | ko “persiauklėti” į

bti tik 1965 m. (anksčiau, 1960 
m., išleista tik nublukinta rink
tinė, neverta šio vardo). Svar
biausia, kaipgi ir galėjo J. Ais-

• subtilaus lyri
ko “persiauklėti” į “veiksmingą”, 
“revoliucingą” “poetą — trimi
tininką” (kokio dar pernai, 19-

Kai filosofija ir literatūra susėda pokalbiui: dr. Juozas Girnius (kairėje) ir Antanas Vaičiulaitis. Jų abie
jų studijos randamos Į Laisvę fondo šiemet leidžiamoje knygoje “Lietuvių literatūra svetur. 1945—1967”. 
Dr. Juozas Girnius ten visumos žvilgsniu aptaria šio laikotarpio mūsų čionykštę literatūrą, o Antanas Vai
čiulaitis rašo apie laisvojo pasaulio lietuvių poeziją. Nuotrauka Vyt. Maželio

Jei kas nors paklaustų, kam 
mums yra reikalinga lietuviš
ka spauda, kai šiame krašte 
yra tiek periodikos, kurios vien 
pavadinimus beskaitant, reik
tų sugaišti nemaža laiko, at
sakytume, kad anoje spaudo
je nėra žinių apie mus pačius 
— lietuvius. Ir tai yra tiesa.

Bet ar vien to gerai spaudai 
užtenka? Pažvelgus atgal, pa
stebėsime, kad spausdinto žo
džio raida turi ir šoktelėjimus 
ir tendencijas, kurios yra veng 
tinos. Kai mūsų ankstybieji 
rašytojai — Daukša, Donelai
tis, Daukantas ir kiti — mėgi
no raštu išsireikšti dar taip 
mažai oficialiai vartojama lie
tuvių kalba, jie tuo pačiu dėjo 
ir pamatus ateičiai — mūsų 
dar jaunai literatūrai, kuri, lai
kui bėgant, vis gerėjo. Ir nors 
tautinio atgimimo sraute 1883 
—1905 m. pasirodžiusi Aušra, 
Šviesa, Varpas, Tėvynės Sar
gas ir kiti laikraščiai dėjo pir
muosius pamatus lietuviškajai 
spaudai, tik po spaudos atga
vimo šioje srityje buvo pasi
stūmėta kiek normalesne va
ga. Mat, 1883—1905 m. perio
dikoj dėl nenormaliausių mū
sų istorijoj priežasčių — spau
dos uždraudimo gal kiek jau
tėsi ir savotiškai nenormali 
tarpusavio trintis. Srovingu- 
mas ir polinkiai į šališkumus 
ugdė reikalą leisti vis naujus 
ir naujus leidinius. Kai kurie 
jų ilgai neišsilaikė. Kiti savo 
pirmaisiais numeriais bandė 
liudyti pavyzdingąjį spaudos 
principą, bet vėliau vėl slinkte
lėdavo į sroviškumą. Ir tik po 
spaudos atgavimo ir, ypač ne
priklausomybės laikais, perio
dikoj turinio atžvilgiu jautėsi 
kiek ramesnis nusiteikimas.

Nenormaliam periode, kaip 
ir šiandien išeivijoj, spaudoje 
dominuoja karštas rūpestis. 
Tokie laikai, sakoma, yra ne
patogūs idealiai spaudai ir, at
rodo, neverta dėl to nei sielo
tis. Bet ir žinant, kad nei par
tinė, nei periodika su misija 
negali būti kartu ir universali, 
vis dėlto atsiranda tuo abejo
jančių. Jie klausia: kodėl mū
sų spauda yra tokia nelanksti, 
neuniversali, užsidariusi ir tik 
vienu standartiniu išeivio tipu 
besispecializuo janti ? Tokie abe 
jojimai vargu ar reikalauja 
idealios spaudos, nes tokios 
gal ir nėra. Bet nesutariame ir

dėl mūsų spaudos tobulumo: 
vieni sako, kad jos yra per 
daug, kiti užsimoja net nau
jus leidinius išleisti, treti vėlgi 
klausia: kodėl? Ar tai yra rei
kalinga? Bet ar šiame spaudos 
gausume ir vis naujos gimime 
netūno išeivijos nenormalaus 
periodo šaknys, savotiškas 
1883—1905 m. periodo pakar
tojimas ?

Juk papildymais ir aštriais 
prieštaravimais, kaip ir anais 
sunkiais laikais, situacijos ne
pakeisime. Tik atvėrę akis į 
šias tendencijas, šio to gal pa
sieksime. Juk ir laikai šian
dien yra kitokie. Šiais moder
niais, tikslios minties ir pui
kios laikraštinės technikos lai
kais ir išeivių spauda galėtų 
būti pagerinta ir šiokia tokia 
pusiausvyra jai atrasta, tau
tiškumą, universalumą ir spe
cialią misiją suderinant tarp 
savęs.

Pagalvokime tik apie žo
džių ekonomiškumą ir mūsų 
įprastą šnekumą. Raštai, su
kirpti iki minimumo (500— 
1500 žodžių), juk užleistų vietą 
įvairumui, spalvingumui, ke
liems vedamiesiems ir net ko
mentarams apie didžiąją pa. 
šaulio literatūrą, kaip teisingai 
pastebėjo A. Antanaitis “Tre- 
čiojoj Pradalgėj’’ ...kad sąži
ningas lietuvis literatūros my
lėtojas nepasijustų nuolatiria- 
me menkavertystės komplek
se po kiekvieno, sakykim, kad 
ir Nobelio premijos paskyri
mo ir nesidairytų į visas puses 
klausiančiu žvilgsniu: kas jis 
toks? iš kur? kodėl? už ką?” 
Vietiniai laikraščiai ir vienam 
puslapyje kartais pajėgia net 
šešias knygas parecenzuoti. 
Ne tik pasaulio politika, bet ir 
pasaulio muzika, menas ir idė
jos laukia mūsų dėmesio ir 
šviesos prožektorių. Nereiktų 
tik, kad apie visą tą medžiagą 
būtų vien neigiami atsiliepi
mai, kaip dažnai pas mus pa
sitaiko. Lyg neigime viso to, 
kas ne mūsų, glūdėtų mūsų 
spaudos lietuviškumas? Gerai 
balansuota spauda yra ir gera 
prekė. Todėl dar galima būtų 
tikėtis, kad ji nenumirs kartu 
su mumis; juk geras daiktas 
ir laiko dantims lengvai nepa
siduoda ir patogus vartoti tol, 
kol nereikalauja mažų pataisų.

P. Min.

J. Jankus ir J. Švaistas lau
reatai.
Akademines prošvaistės} _ ' 61 m., jaunyjų fioetų vardu išei

ruojamas. Tik po dvidešimt me
tų “Poezijos pavasario” antroje 
knygoje (1966) buvo įdėtas V. 
Mačernio eilėraščių pluoštelis su 
trumpu kritiko V. Kubiliaus apie 
jį straipsniuku. Po šio mosto vėl 
senoji tyla apgaubė V- Mačernį. 
O, rodos, V. Mačernį būtų bu
vę galima nesunkiai priimti. Tie
sa, savo sonetuose jis nusideda ir 
probleminiu nerimu, ir maištin
ga dvasia. Bet užtat jo “Vizijos” 
yra ištisas himnas dirbantiesiems 
— išdidžioms žemdirbių gentims. 
Rodos, tektų tik pavydėti V. Ma
černio posmų tiems, kurie pro- 
gramon turi įsirašę darbo kultą. 
Tačiau kadangi V. Mačernis sa- 
vo žemės artoju nesubolševikina,

tai ir lieka svetimu — propagan
dai nepanaudojamu.

“Nepanaudojama” ir kitų že
mininkų poezija. Tegu ir K. Bra- 
dūnas savo žemdirbius gaubia ko 
ne šventa garbe, bet partiniu 
žvilgiu reikia ne protėvius kape
liuose garbinti, o kolchozininkus 
skatinti šiemet didesnį derlių iš
gauti. Panašiai, bolševikiškai 
žvelgiant, nėra naudos ir iš H. 
Nagio poezijos: kai reikia visus 
apie partiją spiesti ir šlovinti par 
tijai atsidavimą, tai H. Nagys 
puoselėja individualistinį išdidu
mą ir miglotai kažkokio abstrak
taus brolio ilgisi. Dar blogiau 
su A. Nykos-Niliūno poezija: kai

(Nukelta j 2 psl.),
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(Atkelta iš 1 psl.)
partija iš poeto laukia “tvirto žo
džio” ir “ginklo”, tai A. Nyka- 
Niliūnas skęsta problemose ir ne 
partinį revoliucingumą skelbia, 
o žiebia kažkokį neaiškų ir dėl to 
pavojingą maištingumą. Parti
niam dogmatikui net ir J. Kėkš
to revoliucinis humanizmas nę- 
patikimas: tai kažkaip vis nekon-: 
kretus, tai tiesiog nuskamba ne 
partine pergale, o žmogaus tra
gizmu. Kai (dar kartą cituojant 
A. Mikutą) “pilietiškumas poezi
jai reikalingas, kaip žuviai van
duo”, tai žemininkų poezija ne 
tik jo stokoja, bet net ir nesiil- 
gi: ji nori būti tik poezija ir dėl 
to laisva nuo bet kokio proga- 
gandinio tvaiko. Bet užtat tokiai 
poezijai ir nebūtų buvę vietos nei 
anksčiau, nei dabar būtų, atly
džiui vėl suledėjant.

Ir su kitais poetais ta pati “bė
da”: tai mintys miglotos ar tie
siog pavojingos, tai nuotaika su- 
.mišusi ar tiesiog dekadentiška. 
O “dekadentiška” sovietuose va
dinama visa, kas “tamsu” — 
kiekviena pesimistiškesnė mintis, 
melancholiškesnė nuotaika. So
vietinei propagandai tai tik at
grasomi pavyzdžiai pailiustruoti 
“buržuaziniam” pasimetimui, 
blaškymuisi tarp prieštaravimų 
ar tiesiog supuvimui.

Dėl to, pavyzdžiui, kai dabar
tinėje Lietuvos spaudoj buvo duo
tas VI. Šlaito eilėraščių pluoštas, 
nebuvo parinktas nė vienas eilė
raštis, kur poetas liudija savo ti
kėjimą, o atrinkti tik tie eilėraš
čiai, kuriuose jis reiškia savo me- 
lancholines nuotaikas. V. Kubi
liui gana šiltai vertinant V. Ma
černį, vis tiek reikėjo priminti, 
kad V. Mačernio neretai vienat
vėj prieitos pesimistinės išvados 
“liks svetimos tarybinio žmogaus 
pasaulėžiūrai” (Poezijos pavasa
ris, 1966, 158 psl.). Gi A. BaĮ: 
takis, savo simpatiją A. Mąpkui, 
“pasimetusiam, tačiau doram 
žmogui”, tąįp tiesiog ir dėsto: “Sa 
vaime suprantama, mes negalim 
sutikti su tuo kraštutiniu pesi
mizmu, kuris nudažo visą Alg. 
Mackaus kūrybą, tačiau mes ga
lime suprasti jo priežastis. Reak
cinės lietuvių emigracijos aplin
ka, kuri supo jauną poetą, atli
ko savo pragaištingą darbą, ne
leisdama jam suartėti su tais, ku
rie galėjo poetą išgelbėti iš dva
sinęs krizės” (Poezijos pavasaris, 
1Š67, 226 psl.).

Taigi, aiškiau ir negalima pa
sakyti: jei A. Mackui būtų buvę 
lemta .Lietuvoje pasilikti, nebūtų 
tekę ątsidurti prieš jokį žmogiš
kąjį tragizmą, nes sovietinėj san
tvarkoj jo nebėra ir nebegali bū
ti! Tai iy J. Mekui, nebeliktų pa
grindo beprasmybe skųstis! Tai 
ir VI. Šlaitui niekada nebetektų 
nuliūsti! Deją, netektų vien dėl 
to, kad dabartinėj Lietuvoj tai 
nebūtų leidžiama.

Tas pats ir su prozą. Nepasi- 
trąukus laisvajan pasaulin, ne
būtų buvę įmanoma sukurti be
veik visų čia pasirodžiusių veika
lų. Vieni nebūtų galėję tėvynė
je pasirodyti dėl krikščioniško 
ivilgio į žmogų, antri dėl lietu
viško patriotizmo, pagaliau treti 
apskritai dėl “buržuaziškumo”, 
atseit, komunistinių reikalavimų 
neatitikimo.

Kaip diena aišku, tėvynėj ne
buvo įmanoma sukurti visų tų 
veikalų, kurie vaizduoja bolševi
kų įsiveržimą Lietuvon, partiza
nų vestą laisvės kovą ar paga
liau mūsų pasitraukimą laisva
jan pasaulin. Tiesiog ar netie- 
siog šias temas liečia daug veika
lų (ir romanų, ir smulkesnių kū
rinių). Ne visiems autoriams pa-, 
sisekė šias temas pajėgidi įkūny
ti. Bet tarp šios tematikos veika
lų yra ir toks išliekamos vertės 
romanas, kaip V. Ramono “Kry
žiai”. Bet ypač partizanų laisvės 
kova domino mūsų dramaturgus. 
Kaip tik patys stiprieji draminiai 
veikalai tiesiog ar netiesiog vaiz
duoja lietuvių tautos kovą prieš 

tusų bolševizmo nešamą tautinę 
priespaudą, prieš bolševikinį žmo 
gaus suniekinimą, prieš visą tero
ro režįmą. A. Škėmos visos trys 
pagrindinės dramos šia prasme 
yra aiškiai antikomunistinės, ir 
dėl to nėra kalbos, kad būtų bu
vusios galimos parašyti, nepasi
traukus nuo bolševizmo. Nėra 
klausimo ir dęl A., Landsbergio 
“Penkių stulpų”, nors autorius 
ir neakcentavo politinio aspekto, 
gilindamasis į individo santykį 
su idėjine kova. Iš J. Griniaus 
dramų partizaninė yra “Žiurkių 
kamera”.

Jei vieni veikalai nebuvo įma
nomi tėvynėje parašyti dėl jų an
tikomunistinio nusistatymo, tai 
antri nebūtų buvę įmanomi dėl 
to, kad, nebūdami komunizmo 
prisunkti, bolševikiniu požiūriu 
savąime yrą “buržuaziniai”,

Nei J. .^Savickis, nei I. Šeinius 
nebūtų buvę leisti tėvynėj paskel 
bti tuos yeikalus, kuriuos laisva
jame pasaulyje paskelbė. Abu, y- 
pač pirmasis, ironiški skeptikai, 
galėtume sutikti, buržuazinio nu
siteikimo, nebūtų turėję dėl ko 
džiūgauti sovietinamoje Lietuvo
je, o ironizuoti nebūtų galėję, 
nors ir būtų buvę ką. Kada gi 
kuriam nors sovietų diplomatui 
bus galima paskelbti tokios iro
nijos pilnus dienoraščius, kaip J. 
Savickio “Žemė dega”. Gi I. Šei
nius savo “Raudonuoju tvanu” 
(švediškai 1940, vėliau daniškai 
ir suomiškai, lietuviškai 1953) ir 
kitomis knygomis skandinavų 
kalbomis buvo užsitraukęs tokio 
sovietų keršto, kad okupantas bū 
tų norėjęs jį ne raštams į savo 
rankas pačiupti.

J. Jankus romane “Namas ge
roj gatvėj” gilinasi į žmogiško 
sunykimo (marksistiškai tariant, 
susvetimėjimo) problemą be iro
niško atokumo, o su moraline 
rimtimi. Tačiau vis tiek tas ro
manas būtų buvęs rastas “bur
žuaziniu” dėl to, kad stokoja 
“klasinio požiūrio”, t.y. ne komu 
nizme sprendimo ieško. Panašiai 
būtų vertinami ir A. Barono, J. 
Gliaudos ar N. Mazalaitės roma
nai, sprendžiu moralines proble
mas. Net daugely A. Vaičiulai
čio pasakų bei padavimų būtų 
užtinkama “klerikalizmo”.

Bet ir liberalizmas sovietiniam 
žvilgiui yra nemažiau ža
lingas už “klerikalizmą” (tik 
tiek palankiau žvelgiama į 
liberalizmą, kiek jis padeda nu
galėti “klerikalizmą”). Dėl to 
nebūtų buvę pavergtoje Lietuvo
je įmanomi ir tokie du laisvo tie
sos ieškojimo romanai, kaip A. 
Landsbergio “Kelionė” ir V. Ja
navičiaus “Pakeliui į Atėnus’« 
Jei A. Vaičįulaįčip pasakose bū
tų randama “klerikalizmo”, 
J. Kaupo pasakose hutų,užuodžia 
ma “liberalizmo”., O A. Škėmos 
“Balta drobulė” būtų buvusi at
mesta su tokiu pat pasipiktinimu 
dėl jos “nihilistinio ąmoralizmo”, 
kaip ir čia kai kas ją sutiko, Tik 
vienas begalinis skirtumas; kai sa 
vietuose atmetimas reiškia ir už
draudimą, tai čia iš nieko ir ne
reikia jokio leidimo prašyti.

Gal būt, iš laisvajame pasau
ly sukurtųjų veikalų būtų galė
ję ir tėvynėje pasirodyti tik tokie 
buitinio realizmo veikalai, kaip
M. Katiliškio “Užuovėja” ar 
“Miškais ateina ruduo”, P. An- 
driušio knygos, Alės Rūtos "Tru
mpa diena”, K. Barėno novelės 
ir pan. Tačiau, nėra bejonės, ir 
šiais atvejais būtų reikėję atitin
kamą kainą sumokėti — įvesti 
klasių kovą į mūsų tradicinį kai
mą ir privesti jį iš “feodalinės” 
praeities į kolūkinę dabartį.

(Pastaba korektūrose. Iš tiesų, 
tai, ką anksčiau pastebėjome, iš 
Lietuvos paliudija V. Kazakevi
čius savo šių metų “Literatūros 
ir meno” ketvirto numerio (19- 
68.1.27) straipsnyje. Iš laisvojo 
pasaulio lietuvių prozos jis apž
velgia tuos ąutorius, kurie vaiz
davo Lietuvos kaimą, ir iškelia 
kaip tik tuos pačius vardus, ku

rie ir šiame rašinyje buvo nuro-

dyti kaip autoriai galėję su savo 
kūryba reikštis ir dabartinėje Lie 
tuvoje. Ypač šiltai V. Kazakevi
čius įvertina M. Katiliškio roma
ną “Miškais ateina ruduo”, tar
damas, kad tai yra “pats reikš
mingiausias, vertingiausias kai
mą vaizduojančios emigracinės 
buržuazinės literatūros kūrinys”, 
o toliau dar pridėdamas, kad jis 
“gali būti ypač artimas mūsų 
skąitytojui, tad ir reikia manyti, 
jog susitikimas su juo kada nors 
turėtų būti malonus ir pageidau 

tinas”.)

šieimet liepos mėn, 17 d., jau suėjo 35.metai,.kai Neiv Yocką pąkilftjr perskridę vandenyną, Vokietijoje žu
vo du lietuviai, transatlantiniai lakūnai — Steponas Darius in Stasys (rirėąas. Įamžinant didvyrių atminimą, 
dar nepriklausomybės metais didžiausiame Lietuvos akmenyje .Puųtuke (.prie Anykščių) skulptoriaus Bro
niaus Pundziąus buvo iškalti lakūnų bareljefai if jų t estameuto žodinis tekstas. Visa tai tėvynėje augan- 
čioms kartoms ir šiandien liudija lietuviškosios dvasios dinamiškąjį ryžtą.

APIE „PARODĄ” SKAIDRĖSE
Į užmojį ir komentarus atsiliepiant

Trečiojo PLB seimo rengimo 
komiteto Pąrodos sekcijos kvie
timas mūsų menininkus daly
vauti jubiliejinėje “parodoje” 
skaidrėse kelia rūpestį ir nu- 
siminimą dailininkų tarpe. Ky
la keletas minčių, kurias čia no
rėčiau panagrinėti.

Jau nepriklausomybės laikais 
sugebėjome savąjį meną tinka
mai reprezentuoti ir už Lietu
vos ribų. Šiandien gi, po pusės 
šimtmečio, kada norime parody
ti savo kūrybingumą ir teisę 
būti nepriklausomais, PLB sei
mo komitetas kviečia dailinin
kus parodyti savo darbus skaid
rėse.

Kodėl? Per 20 metų užsieny
je sugebėjome surengti eilę in
dividualių ir kolektyvinių (ir 
neblogų) parodų. Negi dabar 
tektų apsiriboti skaidrėmis, ku
rios yra daugiau vien pagelbinė 
priemonė kieno nors paskaitai 
paįvairinti, negu tinkamas ir pa
garbus būdas pristatyti lietuvių 
menininkų kūrybą 50 metų bė
gyje.

Įsigilinus į Parodos sekcijos 
pirmininko paskelbtas taisyk
les, darosi ne visai aiškus to
kios “parodos” tikslas ir jos rei
kalingumas. Pirmiausia, rengė
jai skelbia, kad “Į parodą bus 
priimami visų kry pčių ir šakų 
meno kūriniai (mano pabrauk
ta), neatsižvelgiant į jų stilių, 
paskirtį, techniką ar medžia
gą.” Tačiau skaidrės nėra meno 
kūriniai, ir jų parodymo, kad 
ir su komentarais, anaiptol ne
galima vadinti dailės paroda.

Toliau. Sakoma, kad “Be 
įprastinių technikų, kaip tapy
bai skulptūra, grafika, archi
tektūra (projektai, maketai ar
ba jų fragmentai), taikomoji 
dailė, kilimai, vitražai, kerami
ka, . mozaika, įvairių paskirčių 
pastatų dekoravimai, modeliai 
ąr išpildyti projektai, taip pat 
gali būti rodomi įvairūs ban
dymai įvairiose neįprastinėse 
medžiagose” (m. p.).

Tarp išvardintų technikų ran
dame įspraustą ir architektūrą. 
Tačįaų pąts “parodos” rengėjų

kreipimasis yra aiškiai užvardin
tas “Dailininkų dėmesiui” (m. 
p.), o ne “Dailininkų ir archi
tektų dėmesiui.” Kiek gi archi
tektų gali atkreipti dėmesį į to
kį pranešimą? Ir kokiu pagrin
du architektūra tapo įspausta 
tarp dailės technikų? Toks ar
chitektų traktavimas kai kam 
gali atrodyti ne visai etiškas ir 
gali sudaryti įspūdį, jog ta pro
fesija paminėta tik tarp kitko, 
tartum jinai neegzistuotų lietu
vių tarpe.

Taip pat nelengva suprasti, 
kam komitetui prireikė bandy
mų. Juk “...įvairūs bandymai 
įvairiose neįprastose medžiago
se” (m. p.) ir kiekvienas ekspe
rimentavimas bei ieškojimas 
naujų išradimų yra autoriaus 
nuosavybė ir gali būti surištas 
su tam tikra paslaptim. Ar ko
mitetas galės garantuoti, kad to 
kių bandymų skaidrių kas nors, 
be autoriaus žinios, nepanaudos 
savo labui?

Kai kam gali būti neaišku, 
kodėl komitetui reikalingos to
kios asmeninės žinios, kaip: 
“Ar dirba savo meno profesijo
je; jei taip, tai kur (m. p.) ir 
kokioje šakoje,” Ir vėl ne vie
nam bus neaišku, ką bendro to
kios žinios turi su paroda ar 
menu?

Komitetas skelbia, kad “skaid
rių parodai su meno krypčių ap
tarimu skiriama 2 valandos” 
(m. p.). Kiek skaidrių komitetas 
tikisi per tą laiką parodyti? 
Kas yra skaitęs paskaitas ar 
rodęs skaidres su aptarįmąis, 
tas žino, kad geriausiu atveju 
galima parodyti 20—30 skaidrių 
per valandą (skiriant po 3—2 
minutes kiekvienai). Gi į tą pa
rodą komitetas yra užsimojęs 
pakviesti “...visus laisvame pa
saulyje gyvenančius lietuves, 
lietuvius dailininkus ir meną 
studijuojančius asmenis...” (m. 
p.). Ir kiekvienam dalyviui lei
džiama prisiųsti iki 10 skaid
rių. Kai kam gali kilti klausi
mas, kiek tūkstančių skaidrių 
komitetas tikisi surinkti ir ko
dėl skatina menininkus toje 
“parodoje” dalyvauti ir iš anks
to daryti išlaidas, žinodamas, 
kad per tas dvi valandas jokiu 
būdu negalės visų jų, kad ir at
rinktų, parodyti?

Komitetas yra pasiruošęs 
toms skaidrėms išleisti 2—3,000 
dolerių, o Komiteto Informaci
jos sekcija, reaguodama į “Drau 
go” kultūrinio priedo Kertinėj 
paraštėje k. br. tilpusį straipsnį 
dėl tų skaidrių “parodos” rašo: 
“Apčiuopiama pasėka: neįkaino
jamos vertės turtas PLB, nes 
visos skaidrės su tinkama apa
ratūra pereina PLB nuosavy

bėn. PLB tai turėdama, galės 
tokio masto parodas ruošti bet 
kur pasaulyje ir ją naudoti įvai
riausiems leidiniams. Be to, tai 
portatyvus meno archyvas ir to
limesnei ateičiai” (Dirva, 1968. 
VI. 17).

Tuo tarpu Chicagoje yra jau 
įsteigtas Lietuvių foto archy
vas, kuris jau treti metai sėk
mingai renka (o taipgi pats fo
tografuoja) mūsų dailininkų 
darbų skaidres. Jeigu jau Komi
tetas nusprendė taip reprezen
tuoti mūsų meną, tai jis galėjo 
tiesiai kreiptis į tam tikslui su
organizuotą Foto archyvą, ku
ris turi nuolatines patalpas ir 
kompetentingą žmogų ne tik 
tam archyvui tvarkyti, bet ir 
jam papildyti. Todėl galėtų kil
ti klausimas, kuriam gi tikslui 
PLB lygiagrečiai steigia dar

Rezid. Tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pa-gal susltarlma., 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUKAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami au 
sltarua

Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076.

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRosoect 8-1717 

Rez. 8241 VVest 66tb Plane
Tel: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre- 
čiadtenials uždaryta Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čloa Ir Callfornla 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5840, rea. 388-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr.. penktad. i—6 treč ir šešL tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-3758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 VVest 51at Street
• Valandos: antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., fieštadloniala 10-1 p. p.
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

antrą tokį archyvą? Po “Drau
ge" tilpusios kritikos anoji 
skaidrių “paroda”, atrodo, jau 
kaip ir pamirštama, o bazuoja- 
masi dar neegzistuojančio PLB 
archyvo “apčiuopiama pasėka”.

Komitetas žada iš tos surink
tos medžiagos paruošti ir išleis
ti išsamų iliustruotą leidinį apie 
dabartinę dailininkų kūrybą. 
Tačiau 1. tokie leidiniai papras
tai nėra leidžiami skaidrių “pa
rodų” proga; 2. skaidrės, taiky
tos ekranui, netinka nespalvo
toms leidinio iliustracijoms pa
naudoti: "norint turėti tinkamą 
nespalvotą fotografiją, reikia 
atitinkamai ir fotografuoti; 3.
tokiam, kad mums ir labai svar

Dr Ant. Rudoko knldnetą perėmė 
optometriBtaa

DR. EDMUND E. CIARA 
2709 W 51 st Street
Tel. — GR 6-2400

Vai pagal susitarimą: Pirm., antr.. 
etv 2—5. 7—9 vai Penkt 3—5 tr 

Vštad 16—4 vai
Ofs. 736-4477, Rez. PR 8-6060

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarime

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų Ilgos 
6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
Oflao HE 4-1414. Rez. RE 7-9897 

DR, B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušeriją ir motery ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—8 Ir 8—8 vai. vak. 

Šeštad. 12—8 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namą — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVICIUS 

J O K Š A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
2656 VVeet 68rd Street

Plrmad., antrad. ketvirt Ir penkt. 
nuo 12 lkl 8 v. Ir nuo 5 Iki 8 v. v. 
šeštad. nuo l iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71«t Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 68rd Street

VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8 
lkl 8 vai. Trečlad Ir šeštad. uždaryta.

Oflao Ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai: plrmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6*8 
vai vak. šeštad. 12-1 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta. 

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-41M

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South WeBtern Avenue

Pirmad., antrad., ketvirt Ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. tr nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vaL p. p., Settad. 
11 vaL ryto lkl 1 vai. p. p.

Oflao telef. RE 7-1168
Res. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ UGOS 

2817 VVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Oflao Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susltarlma

Ofiso tel PR 8-7773; Rea PR 9-4732
DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street 
Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai., 

antrad. ir penkt. 1—4 vai.
Prilmlnčja tik susitarus 

Atostogose nuo blrž. 21 iki liepos 28 d.
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus Ugoe 
2454 VVeet 71et Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto tr 4—8 v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 v: p. p. 

biam, leidiniui paruošti reikalin
gi ir tinkami žmonės ir pakan
kamas laikas.

Ne vienas gali nustebti, kad 
mūsų Bendruomenė, turėdama 
savo Kultūros Tarybą, kaip rei
kiant reikalo neišstudijavusi, at
kreipė menką dėmesį į didelę^ 
svarbos dalyką, sutikdama lie
tuvių dailininkų darbą pristaty
ti visuomenei skaidrių pagalba, 
dargi ne eiline, bet jubiliejine 
proga. Tiesa, p. V. K. Jonynas 
“Drauge” (1968. VII. 13) rašo: 
“1965 m. New Yorko pasaulinė
je parodoje, Vatikano paviljo
ne išstatytos Siksto koplyčios 
Mykolo Angelo lubų freskos, 

(Nukelta į 7 psl.)

ASSOOIATE OPTOMETRISTH 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPT
3424 W. 63rd St, GE 6-7044 

Tikrina aklu Pritaiko akinius b 
“contact lenses”

Valandos pagal susitarimą 
_______Uždaryta trečiadieniais_______

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 2—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečlad.lėni

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., plrmad., antrad.. ketvlrtad. b
Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. įr
penktad. 8 v. r. tkl 9 v. v. Treč. Ir

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prie* šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirmad., antrd., ketv., penkt 
nuo 9 lkl 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kita 
laiku susitarus telefonu:
______ Telef. REpublic 7-2290

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATG 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vak
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Foreet, Ui 

Kabineto tel. 987 2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410
Rez. Gjiovehill 6-0617

Valandos: pirm. Ir k.et. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki S v. vak.; 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. FO—>12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA &.3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
UGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b 
penkt. nuo 2 iki 4 vaL ir nuo 6 iki 1 
v. v. .šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susltarlma.
Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminčja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak.

Trečlad. tr šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ UGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 tr 9 Iki * v. vak. 
Šeštadieniais 1 lkl 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6648 So. Albany Avė.
VaL: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad- 2—4 poptet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3350
DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. Ir 7 iki 8 v. y.

Treč, Ir šeštad. pagal susitarimą.
Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai. plrmad., antrad., penktad. 1—4 
ir 6—8 v. v„ ketvirt. 6—8 v. vyk. 
Šeštadieniais 12—2 vai. p. n.



ANTANAS SUTKUS,
KŪRĘS LIETUVOS TEATRĄ

Prietemy ateitim nesuabe- 
jojęs. viltį jungė su pasiruo
šimu darbui. Kauno miesto 
lietuviškai scenai retos do

vanos. Pirmieji barai.

Mirė jis nuostabiai gražiai. 
Beka,bė<lamasj apie Vydūną. 
---------- deja, tą dieną, ka. tu
rėjo skaityti naują paska.tą 
balandžio septintą buvo pašar
votas Kauno Valstyb nitu.-' 
Dramos teatre; karstas skendo 
gėlėse ir vainikuose. Tos pa
čios dienos trečią valandą ly
dėjom į Petrašiūnų kapines.

Iš dviejų laišku.
T ■ ’ ■Jjįr-t

Iš žemiškos būties išėjo An
tanas Sutkus. Pats paskutinis 
Lietuvos profesinio, meninio 
Teatro tvėrėjas. Trimis ir net 
keturiomis dekadomis pergyve
nęs amžininkus užsidegėlius: 
Juozą Vaičkų, Kastantą Glins
kį ir Aleksandrą Vitkauską, 
taipgi pasiryžusius kurti pas
tovią, nepalenkiamą tautinę sce
ną, teritorijoje viešai istorinį 
vardą praradusioje, savų žmo
nių tarpe, ikuriems ką tik ėmė 
vaidentis savarankaus politinio 
gyvenimo ir atgimimo miražas, 
krašte, kurio miestuose jau vy
ravo dvi svetimos kalbos, šaly
je, tegalėjusioje pasigirti vien 
menka kultūrine tradicija ir na
cionalinio teatro utopija.

Antanas Sutkus, bežadąs pa
sinerti farmokopėjos bei farma
kologijos rutinoje, gyvenimą 
staiga nukreipė į sceninę alche
miją ir teatrinę metafiziką. Ir 
šiam pašaukimui ištikimas iš
liko iki to laiko, kai jau 76 me
tų sulaukęs, atėjo į Kauno Po
litechnikos instituto trečiųjų 
rūmų salę, į antrą Vydūno 100- 
ioms gimimo metinėms skirtą 
vakarą, š m. birželio 5 d., kad 
pasidalintų su klausytojais pri
siminimais. Lengvu žingsniu 
priėjo prie mikrofono. Bekalbė
damas, staiga sustojo ir par
krito. Jau nebegyvas. Vos pra
taręs, kad 1913 metais išvyko į 
Maskvą studijuoti vaidybą. 'Ga 
lįs pasigirti, jog šešis dešimtme
čius vienu ar kitu būdu, tiesio
giniai ar mintimis buvo lietu
viškai scenai pasitikėjimo ver
tu žmogumi.)

Antano Sutkaus jau nebėr.

Jo biografijos puslapiams pa
statytas taškas. Paskutinis ir 
neištrinamas. (Laimei, jis pats 
suspėjo surašyti prisiminimus. 
Ypatingai juose, berods, susto
jęs ties “Vilkolakio” laikotar
piu.)

Kas gi paskatino jaunuolį 
nuo Šakių, šalinės viensėdyje 
gimusį, už lietuviškumą 1904 
metais išvarytą iš Kauno gim
nazijos, ir po to Marijampolėje 
lietuvybėje dar labiau užsigrū
dinusį, kas jam davė impulsą 
susidomėti teatru? Nepatingė- 
kim mintimis grįžtelėti į anas 
dvidešimtojo šimtmečio pradžios 
renesansines mūsų šalies nuotai
kas. Spausdintas žodis ir sceni
nis lietuvių kalba veiksmas aną

STASYS PILKA

Antanas Sutkus

syk buvo prisikėlimo gairėmis! 
Lietuviškame “lošime” dalyvau
ti pareigą jautė kone kiekvienas 
šviesuolis ir patriotas. Mūsiškei 
scenai dramaturginę žaliavą tei
kė Žemaitė, Vaižgantas, Žmona, 
Dvi Moterys, Liudas Gira, Ka
zys Puida, Keturakis. (Dar 
anksčiau Amerikoje pirmą mū
sų istorinę tragediją parašė Jo
nas Grinius, šia linkme plušėjo 
Nagornoskis ir daug kitų.) Sa
vam teatrui į talką netrukus 
ateis Maironis bei Putinas. Vai
dinta visur, kur tik spietėsi lie
tuviai. Ne vien Lietuvos kloji
muose, bet ir kiekvienoje išeivi

jos kolonijoje.
Pirmas lietuvis, kuris ryžo

si vaidybos meno pasimokyti ir 
pirmas mūsiškis “profesiona
las” buvo Aleksandras Vitkaus
kas. Kaunietis. Nuvykęs į Mask
vą ir ten talentą atšlifavęs. Su 
šiuo entuziastu Kauno “Dainos” 
draugijoje susitinka ir bendrau
ja Antanas Sutkus, jau nuo 
1908 metų dalyvavęs mėgėjų 
spektakliuose. Pasekmė: 1911 
metais Maskvon išvykęs vaisti
ninko padėjėjo padėties siekti, 
jau ateinančiais metais nu
krypsta į scenos meno studijas. 
Praktiškas, pedantiškas, apdai
rusis A. Sutkus patikėjo Lietu
vos meninės scenos utopija' Be 
teoretinių disciplinų, jis nukryps 
ta į režisūros padėjėjo, vadina
mo inspiciento, techniškąjį ama
tą. Stropumas, pareigas vyk
dant, ir režisieriams pasitikėji
mą keliąs uolumas padeda gau
ti darbą net dviejuose Maskvos 
teatruose. Meniniai brandina 
bendradarbiavimas su kūrybin
gu režisierium Fedoru Komis- 
sarževskiu (1882—1954; nuo 
1919 m. plačiai žinomas Angli
joje ir Amerikoje.) Formaliai 
Antaną Sutkų, manyčiau, yra 
paveikęs ir kitas žymus Mask
vos režisierius Aleksandras Tai- 
rovas (1885—1950). Ir prieška
rinėje Rusijoje paplitusi simbo
linio teatro mada kurį laiką ska
tino Antaną Sutkų nemažai ra
šyti “santarmingos” scenos te
momis.

Grįžtant; į Kauną, nepatogu 
užmiršti, jog Kaunas davė re
kordinį (net tris!) menininkų 
profesionalų skaičių: Oną Ry- 
maitę, Antaną Sutkų ir per 
staigiai kūrybiškai perdegusį 
Aleksandrą Vitkauską. Nei vie
na kita Lietuvos vietovė, nei 
viena išeiviškoji kolonija pro
porcingai tokios duoklės profe
siniam mūsų teatrui nedovano
jo. Saviveiklinėje scenoje reiš
kėsi šimtai “artistų”, tik visi 
jie, į teatrą rankomis numoję, 
nepriklausomybės pradžioje pa
suko į labiau užtikrintas sritis, 
į daugiau imponuojančias žiny
bas.

Jau 1918 metais, į Kauną su
grįžęs, Antanas Sutkus organi
zuoja pusmetį veikusią vaidy-

L. Katinas Šilto ežeras Lietuvoje (1965)

Atrieda vidurvasario perkūnija
Problemos pačios savaime iššisprendimas. Ne per 
Nemigą, o tokiu būdu, kaip vaikystėj. Dar prieš 

laikraščio 
Skiautele užžsiebiant žiburį, tvokstelia ilga ir aukšta 
Vienišo paukščio lankoma amžinybė. Dar vis 

gamtovaizdžiui
Po liesų pusryčių ant kertamo miežių lauko 

trūkdavo
Nepasibaigiančios praeities skonio. Bet šiame 

paveiksle
Naktį atvaizduotasis atsakymas, tai kaip 

krautuvėlės pas tvorą ranka
Rašytoje iškaboje, kur tau jau nelieka nė jokių 
Abejonių. Žinodavome iš mažens, kad pabaigoj 
Išeis į gera. Vakar vaiduoklis 
Niekur nesąs beržas visas 
Kvepiąs prie automobilių
Pilnutėlio aštuoniasdešimt ketvirtojo plento.

SUPAMOJI KĖDĖ

Matau viską savo akimis: 
Miško pakrašty rikiuojasi raiteliai.
Girdžiu komandą nesuprantama kalba. 
Katinas murmėdamas atsišlieja j knygą.
Upėje po žvaigždėmis laivelis.
Ne, tai ne pas mus atvažiuoja, 
Tai tiktai kaimyno gerai prižiūrimas vėjas.
Mus visus buvo taip pakirtusi kelionė! 
Bet ką tai reiškia jauniems, ieškantiems progų 

pamilti...
Neprirašytas lapas prieš akis yra kaip atkimštas 
Vyno butelis. Klausydamas šalto vakarų šauksmo, 
C'ulpė citriną barzdotas generolas.
Pro langą neša nepažįstamą kvapą. 
Kas norite ateiti čia pas mane, paklausyti 
Supamosios kėdės grojimo?

Trys tušti indai ant pienu aplaistyto stalo, ir
Virtuvėj dar tebešildanti koklinė verdama 

krosnis: tai

ALBINAS BARANAUSKAS

AUDROS BEPRASMYBĖ

Aflrieda vidurvasario vakarą perkūnija, 
Tačiau jaunystės šaunumas mumyse 
Nepaliko jokio pėdsako. Tik tikimės, kad 
Gal šiek tiek atvės. Ikšiol, būdavo, vis 
Dar gyva žemė, apsiniaukęs džiaugsmas, per 
Sapną miežių laukas.
Ant drebančio grindinio susmuko 
Diabetiška viltis.

POETUI

Per viso rytmečio daubas ilgais
Popietės šešėliais išpylė
Atsisegiojęs amatininkas pasivaikščiotojams
Geltoną su pavėsiu terasą, 
Nes artinasi vasaros atostogos.
Jis klaupiasi į žolę už šešiolika prielinksnių
Ir už galininko galūnę.
Geras, geras tasai amatininkas,
Jam nepavydu, kad mums vasaros atostogos.
Ties jo plinkančia galva
Murma palinkę gluosniai,
Jo rankos ilsisi ant šviesiai mėlynos
Staltiesės, jis klauso, kaip vakaruose
Verkia vakaras, ir žiūri, kaip
Per Oškabalius atvažiuoja
Juodi vežimai,

P. C.

bos studiją, o po to ir Tautos 
teatrą, veikusį su pertrauko
mis iki 1924 m., pirmuose žy
giuose gavusį net dar neturtin
go valstybės iždo paramą. Gre
ta gyveniman ateina ir satyros 
teatras “Vilkolakis”, įvairiomis 
fazėmis besireiškęs šešerius me
tus. Abi instancijos dar savi
veiklinio ar jaunuomenės prusi- 

nimo pobūdžio.

Sceninio meno pedagogas. 
Režisierius. Naujoviškų vė
jų skleidėjas, tvirtai Lietu
vos žemėje stovėjęs. Galingi 

talkininkai.
Buvo dvidešimt šešerių metų. 

Imponuojančios išvaizdos, net 
patrauklaus veido, vidutinio 

ūgio, transliavęs savimi pasiti
kėjimą ir orumą. Suvalkiečio ti
pas. Rodąs savajai kalbai iš
skirtinį dėmesį, savajai asme
niui reikalaująs pagarbos, sa
vuose sumanymuose — užsispy
ręs, ištvermingas. Sugebąs įti
kinti ir neretai palenkti. Toks 
Antanas Sutkus atėjo į Lietu
vos (tikriau pasakius, — Kau

no) meninės scenos kūrimą.
Kadangi, anot Kazio Binkio 

lakaus aforizmo, lietuviai yra 
karalių palikuonys ir visada 
bandą patvaldyste (atvirai ar 
pasalūniškai) pasireikšti, tai ne
bus nuostabu, jei perspektyvoje 
pastebime, jog nei Antanui Sut
kui (kaip ir Juozui Vaičkui ar 
Kastantui Glinskiui) valdovo 
vainikas nebuvo tik šiaip sau 
abstraktus dalykas. Skeptro pa
minėtos trijulės vyrai geidė ir 
vieninteliam anuomet sostui mū
sų teatre užimti rodė labai aiš
kų norą. Sutkų palaikė jauni
mas (B. Sruoga, F. Kirša), 
Glinskį visais pečiais rėmė pri
pažinti kūrėjai (V. Krėvė, L. 
Gira, S. Čiurlionienė), Vaičkus 
diplomatijoj silpniausias, tesi
rėmė savo nuopelnais ir ambici
ja. Rungtynėse laimėjo Glins
kis. Tapęs susikūrusio teatro 
oficialiu režisierium.

Tada A. Sutkus grįžo prie 
Tautos teatro idėjos ir ryžosi 
išauginti tinkamus kadrus. Me
no kūrėjų draugijos pavėsyje 
gimė vaidybos studija, o 1921 
m. pabaigoje jis tapo jos vedė
jas. Pirmos Lietuvoje gistrioniš- 
ko meno mokyklos.

Vienas iš Sutkaus nuopelnų: 
mokiniuose puoselėjo lietuvių 
kalbą. Bandė jaunimą priartinti 
prie darbo scenoje atsakomy
bės, pamokė amato- Stengėsi 
patraukti edukacijai ryškesnius 
kitų sričių pedagogus. Laikui 
bėgant, net aštuoni tos studijos 
mokiniai įsipilietino Kauno Vals
tybės teatro scenoje. Du iš jų 
tapo Dramos ir Operos režisū
ros padėjėjais.

Jei pirmasis Tautos teatro va
riantas, dar mėgėjiškų pasišo- 
vimų, lyg ir nedavė ryškesnių 
talentų, tai jie jau pasireiškė 
antruoju laikotarpiu, kai į spek
taklius įsijungė vaidybos studi
ja, o Maironio gatvėje buvo 
įrengta nedidelėje saliukėje 
kukli scena, kurioje tomis pa
čiomis jėgomis pasireikšdavo 
“Vilkolakis” ir Tautos teatras.

Prigimtimi Antanas Sutkus 
buvo linkęs organizuoti. Suge
bąs numatyti ateitį, užsimotų 
dalykų neatsižadąs, užsispyręs 
ir nebijąs formalumų.

Praktikavo draminių spek
taklių režisūrą. Režisierius ro
dydavosi kiek sausokas, rečiau 
(bent mane) inspiruojąs. Nors, 
manyčiau, stipriausias lietuviš
kos dramaturgijos interpretaci
ja.

Buvo išradingai surežisavęs 
du operinius spektaklius: G.

(Nukelta į 5 psl.

IŠILGAI 
AFRIKOS

Kazys Almenas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

12. UGANDA _ AFRIKA SU VISAIS 
PATOGUMAIS

Gulu - Kampala - Tororo, 68. V. 7—15

Visi įspūdžiai gyvenime būna sąlyginiai. 
Jei būčiau atvykęs į Ugandą tiesiai iš Euro
pos, be abejo, šį kraštą aprašyčiau labai 
skirtingai. Bet aš gi pasiekiau Ugandą po 
mėnesio, praleisto Sudane, ir man iš pra
džių atrodė, lyg būčiau iš viso Afriką pali
kęs.

Čia jau egzistuoja keliai! Stropiai prižiū
rimi, žvyruoti keliai, o tarp svarbiųjų mies
tų — kuo puikiausios asfalto juostos. Čia 
daugumas žmonių jau apsirengę! Betkur 
gausi šalto alaus! Restorane paduoda valgį 
su peiliu ir šakute.

Galėčiau tęsti šį sąrašą. Tom pirmom 
dienom vis nauji ir nauji faktai stebino ma
ne. Lyg ir žinojau, jog vadinamoji Rytų Af
rika (Uganda, Kenya ir Tanzania) yra eko
nomiškai toliau pažengusios valstybės, bet 
prie tokio ryškaus skirtumo nebuvau pasi
ruošęs. Neperdėsiu nei trupučio tvirtinda
mas, jog Rytų Afrikos miesteliuose ir ypač 
miestuose gyvenimo patogumo lygis prašo

ka dabartinį Rytų Europos lygį. O aprūpi
nime prekėmis ir įvairiuos patarnavimuos 
tai net gana toli prašoka. Nekalbu čia apie, 
taip vadinamą, “turistinį lygį”. Už gerą pi
nigą. turistas Rytų Afrikoj gali keliauti ir 
gyventi visai liuksusiniam standarte, nei 
kiek neblogiau ,kaip, pavyzdžiui, Amer ko- 
je. Aš to “gero pinigo’’ neturiu ir, su retom 
išimtim, per visą kelionę gyvenu ir valgau 
su vietiniais gyventojais. Jie gėrė drumzli
ną Nilo vandenį, gėriau ir aš jį, jie miegojo 
ant žemės pasikloję vien šiaudinį kilimėlį, 
lygiai taip miegojau tada ir aš.

Bet ne Ugandoje. Kad ir mažo miestelio 
vietinių užeigoje lova čia nakčiai paklota 
švariom paklodėm ir antklodėm, nors tik iš 
molio drėbta karčiamėlė baobab medžio pa
vėsyje, bet kampe puikuojasi šaldytuvas ir 
alus (Ugandos gamybos, žinoma, bet geras 
ir gaiviai vėsus). Ir tai ne baltųjų patogu

mui sukurtas gyvenimo lygis. Uganda yra 
visai “juodas” kraštas. Kolei pasiekiau sos
tinę Kampalą (500 km į pietus nuo Sudano 

Štai kokie keliai “tamsiajame” Afrikos centre. Dešiniau pakelėje stovi nuo kalvų kiek pavargęs 
mano “Mažiukas”. «

sienos) baltų žmonių kaip ir nemačiau.
Taigi, atrodo, lyg ši atkarpa taps Ugan

dai taikomų pagyrimų virtine. Be abejo, bū
tų galima ir Ugandoje rasti blogesnių jos 
pusių, bet man kur kas daugiau imponuo
ja tos gerosios, tai apie jas ir rašysiu.

Svarbi tų pliusų dalis tai, iš tiesų, visai 
ne ugandiečių nuopelnas. Vienas svarbiau
sių pliusų yra pats klimatas. Sunkoka pati
kėti, bet juo labiau artėjau prie ekvatoriaus, 
tuo klimatas darėsi malonesnis. Paslaptis 
to reiškinio nesudėtinga. Nuo Viduržemio 
jūros iki pat Jubos reljefo pakilimas yra 
toks nepastebimai lėtas, jog vietomis Nilas 
tiesiog nežino, į kurią pusę tekėti ir, bandy
damas įvairias galimybes, net suskyla į ke
letą vagų. Į pietus nuo Jubos visa tai žymiai 
pasikeičia. Lyg pakopos, viena po kitos pra
deda kilti virtinės kalvų. Tai gana banguo
tas kilimas, visą laiką tenka važiuoti tai že
myn, tai aukštyn. “Mažiukas” net kosėti 
pradėjo. Nors keliai buvo geri, judėti į prie
kį teko gana lėtai. Visai čia pasikeičia ir

Ugandos sostinėje Kaimpaloje.

Baltojo Nilo ūpas: tingi, drumzlina upė tam 
pa šniokščiančiu, putojančiu verpetu ir dau
žosi, išsiraususi vagą giliai tarp uolų. Šitas 
aukštis, kuris prie Kampalos pasiekia maž
daug kilometrą, labai maloniai veikia čio
nykštį klimatą. Net ir saulė nebėra taip 
žiauriai kahdi. Mat, kartu su aukščiu atsi
randa ir drėgmės ir dažniau dangus būna 
debesuotas. Nebėra jau reikalo vidudienio 
metu lyg išganymo ieškoti šešėlio ir, jame 
sudribus, stengtis kuo mažiau judėti. Iš tie
sų, per savaitę, kurią praleidau Ugandoje, 
temperatūra nepakilo aukščiau 27° C. Chi
cagoje būna karščiau.

Antra Ugandos palaima, tai žemė. Kalvo
ta ji, bet kalvos nuožulnių šlaitų ir dirva čia 

visur stebėtinai derlinga. Pranyko visiškai 
iki šiol dominavęs dykumų pilkumas arba 
savanos išdžiūvęs geltonumas. Viskas čia 
sodriai, tirštai žalia. Kraštas gana tankiai 
apgyvendintas. Visur pravažiuoji vešlius 
kukurūzų laukus, prie pat kelio milžiniškų 
bananų medžio lapų tarpe geltonuoja, atro
do, vos panešamos bananų kekės, kalvų at
šlaitėse tvarkingai išsirikiavę tamsaus ža
lumo kavos plantacijų krūmai. Tiesiog akį 
ramina šis žaliai dosnus kraštovaizdis.

Jei reikia jau ieškoti Ugandos minusų, 
tai vienas iš jų būtų nebent tas, jog tokia
me civilizuotame krašte nėra daug egzoti
kos, apie kurią galėčiau štai šiuose užrašuo
se rašyti. Pavyzdžiui, kad ir toks paprastai 
egzotikos medžioklėje garantuotas metodas 
kaip atsilankymas vietinių karčiamoje. (Sa
vaime suprantama, lankiausi tik žurnalisti
niais sumetimais.) Patiri ten, jog iš tiesų 
(norėtume ar ne tai pripažinti) Amerikos 
buitinė kultūra yra daug artimesnė negrams, 
negu, pavyzdžiui, arabams. Panašumas pa
siektas per abipusį susiartinimą. Amerika 
yra perėmusi negrų muziką ir šokius, neg
rai perėmę dalį amerikietiškųjų papročių. 
Gal todėl ir Ugandos karčiamoje sėdima 
prie baro ant aukštų kėdžių, merginos rūko 
cigaretes, geriamas alus ir škotiškoji degti
nė, įvairiaspalviai blykščio jautis ‘jukebo- 
xas’ trenkia Chubby Checkeb tvistą.

Tiek egzotikos tai ir Marąuette Parko 
“Gintare’ rasi apsčiai.

Atvirai kalbant, vienintelė tikrai egzo
tiška, Ugandoje sutikta, asmenybė buvo ma
no (pilietybės prasme) tautietė. Atsitiko 
tai prie “Murchison Falls” gamtos drausti
nio vartų. Milžiniškas tai draustinis, užimąs 
daugiau kaip 4,000 kvadratinių kilometrų 
plotą. Manęs su “Mažiuku” pagal įstatymą 
į draustinį neleido, nes, kaip pareiškė man- 

(Nukelta į 4 psl.)



IŠILGAI AFRIKOS
(Atkelta iš 3 psl.)

dagus vartų prižiūrėtojas, girdi, jus ten 
drambliai sumindžiotų... Vėliau pasirodė, jog 
tai nėra tik vaizdi metafora. Kai mašina 
važiavome per draustinį, tai tiesiog skyrė- 
mės kelią per dramblių, buivolų, begemotų 
ir kitų keturkojų kaimines. Atrodo jie pana
šiai, kaip ir zoologijos soduose, tik kad čia 
jų kelis tūkstančių kartų daugiau. Ganosi 
sau po savaną, panašiai kaip karvės Neb- 
raskoje ir j pravažiuojančias mašinas visai 
nekreipia dėmesio.

Bet atgalios prie vartų... Ką darysi, teko 
laukti, kol koks pravažiuojantis “susimylės” 
ir mane paims kartu. Na, ir netrukus atva
žiavo naujame “Land Roveryje” su negru 
šoferiu būtent “Ji”.

Deja, šį kartą scenariją rašė likimas. Ji 
jo, būtų blondinė, apie 25-ių metų, turėtų 
aristokratą, bet mulkį vyrą, kuris į “ją” ne
kreipia užtenkamai dėmesio. Esu matęs “af
rikiečių” filmų ir gerai žinau, kas tokiu mo
mentu turėtų į sceną įvažiuoti

Dabar. Jei rašyčiau romaną “ji”, be abe- 
buvo žila, arčiau 60-ties, aukšta, kaulėta ir 
energingu skardžiu balsu. Bet maloni mote
ris. Tuojau sutiko mane paimti kartu. Pasi
rodė, ana važiavo į patį draustinio vidurį. 
Įsėdau. Vos spėjau žvalgytis į taip gausius 
zoologinius eksponatus, nes ji pasirodė be
santi gana kalbi. Ji antropologė. Profeso
riauja kažkuriame Amerikos universitete. 
Dabar vadovauja Rockfelerio fundacijos fi
nansuojamai ekspedicijai, kurios tikslas ty
rinėti: “Kaip vietiniai gyventojai prisitaiko 
prie besikeičiančios jų dietos?” “Kaip pats 
tikriausias kelias į širdį eina per pilvą, — 
aiškino ji man, — taip ir naujovės tegali 
prigyti, jei bus pakeistas mitybos būdas.”

Reiškia, mano kolegė yra mokslininkė, 
tik truputį kitos srities. Pasiūlė man net ko
kiai dienai prisidėti prie jos ekspedicijos. Ką 
gi, jei mokslo pasaulis manęs jau taip pa
geidauja, negaliu atsisakyti. Sutikau.

Sekančios dienos tyrimo objektas buvo 
žvejų kaimelis, esantis prie netolimo Alber
to ežero. “Jis parinktas, kaip atsilikęs, tra
dicinis kaimelis”, — paaiškino man moksli
ninkė ir užtai buvo iš tiesų įdomus.

Alberto ežeras milžiniškas ir, matyti, žu
vingas. Ypač daug sugaunama sidabriniai 
baltos, geros silkės didumo žuvies. Ežero 
pakrantėje, prie kaimelio, išsivysčiusi tikra 
tos žuvies perdirbimo pramonė. Metodai vi
siškai tradiciniai. Dalis žuvies perskeliama 
per pusę, sūdoma ir džiovinama saulėje. Da
lis žuvies rūkoma. Kai atvykome, net pen
kios (skaičiavome jas — visgi buvome 
mokslinė ekspedicija!) rūkyklos smilko 
troškiais juodais dūmais. Rūkinimo meto
das paprastas, bet efektingas. Virš gana gi
lios, kokių trijų metrų pločio duobės, iš kar
čių sudaroma platforma. Ant platformos 
klojama tvarkinga eilė žuvies, paskui eilė 
švendrių stiebų ir vėl žuvies. Viskas apklo
jama senais maišais arba bananų medžių 
lapais. Pačioje duobėje kūrenama dūminga 
ugnis. Gatavas produktas būna geros išvaiz
dos ir skanus. Žinoma, mokslo labui teko 
jo ir pačiam ragauti.

Taigi, kaimelis puikus tyrimo objektas. 
Tik pasirodė, jog manoji mokslininkė netu
ri nei mažiausio supratimo apie vietines kal
bas, o vietiniai, savo ruožtu, nemoka angliš
kai. Smulkmena. Dėl to rankų nuleist never

Begemotai “Murchison FaUs” draustinėje.

ta. Vartojome tiesioginio stebėjimo metodą. 
Vaikščiojom tarp rūkstančių duobių. Antro
pologė pakelia švendres, kosti nuo besiver
žiančių dūmų, bet nepasiduoda. Skaičiuoja 
žuvis.

— Kiek sugaunat per dieną? — klausia 
ji. Juodieji žvejai šypsos, nieko nesuprasda
mi, kiša jai po panosia pačią žuvį.

— Septynios už šilingą, — sako jie. Tiek 
angliškai tai jie moka.

Tvarkoj. Tai irgi moksliški duomenys. 
“Septynios už šilingą” — užsirašo į blokno
tą antropologė. Po to skaičiavome laivelius. 
Užsirašėm, jog du iš jų su motorais, kiti be 
motorų. Apžiūrėjome džiovinimui pakabintus 
tinklus, landžiojom net po žvejų kaimelio 
trobeles. Reikia pripažinti, niekas iš vieti
nių nendrįso mokslininkei pasipriešinti. Apie 
vidudienį ji nusprendė, jog reikia nuvykti į 
kitą pusę ežero, kur irgi yra žvejų kaimelis. 
Nuspręsta, reiškia turi atsirasti ir priemo
nės. Atsirado. Maždaug pirštais susirodėme 
su savininku vieno iš laivelių su motoru. 
“Ar jis gali mus perkelti per ežerą?” — ro
do antropologė. Kodėl ne? Už smulkią, 30 
ties šilingų sumą, jis tai mielai padarys. Ge
rai, kod Rockefeleris finansuoja ekspedici- 
jąi. Per pusantros valandos, neblogai bangų 
pasupti, persikėlėme.

— Matai, — sako man antropologė, kai 
išlipom, — verta buvo persikelt per ežerą. 
Čia naudojamas visai kitas rūkinimo meto
das. Pirma žuvis apkepama, tik tada krau
nama virš duobės rūkinimui.

Iš tiesų. Kaimelis čia labai panašus į pir
mąjį, tik kad čia duobės buvo ką tik ruo
šiamoj žuvies rūkinimui. Žuvis tikrai trum
pai apkepama, tada kraunama į tvarkingas 
eiles ant švendrių stiebų platformos.

— Bet, — tariau nedrąsiai, — kad mes 
kitoje pusėje nematėme paruošimo rūkini
mui. Gal ir ten panašiai daroma?

— Ne, ne! Čia aiškiai kitas metodas, — 
tvirtino ji. — Arikoje, mat, viskas labai 
įvairu. Kiekviena gentis, kiekvienas beveik 
kaimelis turi savo skirtingas tradicijas.

Užsirašėme visus tuos duomenis į blok
notą.

Po eilės kitų smulkių nuotykių (pavyz
džiui, motoras užspringo viduryje ežero) 
grįžome į pirmąjį kaimelį prieš 6-tą valan
dą. Kelių duobių rūkymas buvo čia ką tik 
pasibaigęs, ir visas ciklas buvo pradedamas 
iš naujo. Ant šviežiai nukirstų švendrių stie
bų buvo kraunamos apkeptos (!) sidabriniai 
baltos žuvys. Aš, žinoma, nesakiau nieko, 
bet antropologė viešai pripažino savo klaidą.

— Ne, sakė ji, — vis dėlto rūkymo me
todas yra toks pat abiejuose kaimeliuose.

Ir ji išbraukė kai ką iš savo bloknoto.
Tikrai ne dėlei humoristinio efekto aš 

čia ją pristatau lyg ir pasišaipydamas. Sa
vo vietoje, Amerikos universiteto bibliote
koje, ji greičiausiai visai nebloga moksli
ninkė. Bet čia, juodų žvejų kaimelyje, tarp 
rūkstančių duobių ji iš tiesų buvo tikras ku
riozas. Humoro efektui anei trupučio nerei
kia perdėti jos žodžių.

Štai pavyzdys. Prieš grįždami, mes dar 
aplankėme vietinę mokyklą ir buvome man
dagiai priimti mokyklos direktoriaus. Di
rektorius — simpatingas žmogus, plataus 
kampuoto veido, lėto būdo, kažkuo panašus 
į juodą Spencer Trhcy. Žinoma, jis gerai kal
bėjo angliškai.

Vos tik prisėdome, be jokių įvadų ir ga
na agresyviu balsu ji kreipės į direktorių:

— Prie ežero aš pastebėjau daug mo

kyklinio amžiaus vaikų kaip tik pamokų lai
ku. Norėčiau žinoti, kodėl jie ne mokykloje?

— Matote, ponia, — lėtai pradėjo direk
torius. Dieve mano! Kiek priežasčių ir Ame
rikos mokyklos direktorius galėtų išvardinti, 
kodėl ne visi vaikai lanko mokyklą. O čia 
gi vidurys Afrikos!

Bet ponia neleido jam baigti.
— Mat, yra labai svarbu, kad visi vai

kai eitų į mokyklą, — pareiškė ji.
Direktorius mirktelėjo, patrynė savo 

juodas kaulėtas rankas ir sumurmėjo, jog 
taip, jis su tuo originaliu tvirtinimu pilnai 
sutinkąs.

Kai grįžome atgal į draustinį, mat — ji 
buvo apsistojus draustin'oi centriniame ir 
labai liuksusiniame viešbutyje, jinai pakvie
tė mane vakarienei.

Aš sumurmėjau, jog šitai lyg ir nepato
gu ar kažką panašaus.

— O nebijokite, — paaiškino ji man at
virai, — aš tai vis vien surašysiu į ekspedi
cijos išlaidas.

Jei taip, tai taip. “Paraa Lodge” ir yra 
vienas iš tų minėtų liuksusinių, turistams 
pritaikytų viešbučių. Kilimai čia imituoja 
leopardo kailį, durys apvedžiotos (jau tik
ru) dramblio kaulu, kelneriai raudonose liv
rėjose, greiti ir paslaugūs. Kiek tų valgių 
buvo vakarienei, neskaičiau, bet buvo jų 
daug. Sheraton - Hilton nesigėdintų tos vir
tuvės.

Kai baigėme, žinoma, padėkojau.
— Nėra už ką, — tarė ji, — aš mėgstu 

valgyti su žmogum, kuris turi tokį sveiką 
apetitą.

Kas be ko! Vieną žuvį gi tebuvau valgęs 
visą dieną. Be to, Uagndoje be šios mielos 
antropologės daugiau pakvietimų ir neteko 
priimti. Net arbatos man niekas nefundijo.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

SIUVIMO Mašinos
* ELNA
* BERNINA
* NECCHI
* VIKING
* PFAFF
* SINGER 1 ~
šveicariškos, vokiškos, itališkos, 

japoniškos ir kitų firmų. 
f ¥

Taisome, pardupdame ir nuomoja
me priienamotnis kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue

(Archer ir California)
Chicago, IU. 60632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis
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LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas 
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

Kuriam galui
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1,000

PLYMOUTH * VALIANT

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC.

4030 Archer. VI 7-1515 
“U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER * IMPERIAL

Civilizacija vis dėlto turi ir savo minusėlius. 
Ne veltui man monsinjoras Pio sakė, jog, 
norint civilizuoti Šiluk genties žmones, rei
kia juos pirma išmokyti savanaudiškumo. 
Negali g: būti pažangos, kai viskuo, ką tu 
turi, privalai dalintis su visa gentim. Ne, 
norint žengti į priekį, reikia žmogų išmoky
ti lakytis įsikabinus į tai, ką turi, ir visom 
išgalėm siekti to turėjimo daugiau. Monsin
joras Pio su ironija man tai aiškindavo, bet 
iš tiesų č'a esama gilios teisybės. Ir atrodo, 
jog Rytų Afrikoje šią pamoką vietiniai jau 
bus išmokę. Galima tai spręsti vien iš to, 
jog čia. kad ir mažuose miesteliuose, elgetų 
netrūksta. O tai, kaip sakiau, palyginus su 
Sudanu, yra daug turtingesnis kraštas.

Neblogas to pavyzdys yra ir Ugandos sos 
tinė Kampala. Nedidelis tai miestas Ameri
kos mastu, bet šiaip jis Amerikai gėdos tik
rai nepadarytų. Miesto centre gatvės pla
čios ir gėlynais apsodintos. Architektūra 
lakiai moderni. Bankai savo masyvumu ke
lia klientų pasitikėjimą, kinų afišos savo 
margumu vilioja užeiti. Blyksi ir Coca -Co- 
los ir Esso ir Fordo reklamos. Netoli to bliz
gančio centro yra ir atitinkamai apšepęs 
vargingųjų kvartalas. Nei geresnis, nei blo
gesnis jis, kaip panašūs kvartalai Chicago
je. žodžiu, miestas, nors nedidelis, bet nuo 
pasaulinių standartų neatsilikęs.

Ypatingo dėmesio vertas Kampalos Ma- 
karere vardo universitetas. Suprojektuotas 
jis, matyti, vienos grupės architektų. Tie 
žmonės, čia dirbdami, turėjo skonio ir fan
tazijos. Žaisliukas tai, o ne universitetas. 
Tikrai, niekur modernioji architektūra ne
atrodo taip gerai, kaip tropinio gamtovaiz
džio fone. Matyt, kad tropinė augmenija pa
jėgi savo vešlumu ir spalvingumu prilygti 

DAUGIAU TAUPYSITE
DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn
6245 S0. VVESTERN AVĖ

TEL. GRovehill 6-7575

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS 

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5‘/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.L.I.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

TURTAS 90 MILIJONŲ

Chicago Savings 
and Loan Association 

John Pakel, Sr., President and 
Chalrman of the Board

architektų vaizduotei. Ir ne tik estetine 
prasme tai puikus universitetas. Daugelyje 
bendrabučių man teko gyventi, bet Makare- 
re universiteto bendrabutis, kuriame pralei
dau dvi naktis, be abejonės, buvo skonin
giausias ir patogiausias. Ir gyvena čia stu
dentai po vieną kambaryje! O jergutėliau! 
Turtingoje Amerikoje mes gyvendavom 
bent po du, o Lenkijoje 4—5 žmonės tai nor
ma.

Iš tiesų ta “šiandieninė Afrika” turi labai 
įvairių pusių.

Pačiam šios atkarpos galui turiu, deja, 
padaryti iliuzijas triuškinantį atidengimą. 
Visų amžių jaunimui nuo čia toliau skaityti 
nevalia. Liūdnas tai faktas, bet visgi faktas, 
ir aš stoju už teisybę. Tebūnie atidengta: 
Tarzanas džiunglėse iš tiesų negalėjo suptis 
nuo medžio į medį lijanomis!

Tuščiai tokio teigimo nedaryčiau. Ugan
dos pietuose, Victorijos ežero pakrantėse 
pakrantėse stovi džiunglės kaip mūras. Įeini 
į jas tarytum į kokį augmenijos tunelį. Lau
ke šviečia saulė, bet po ta daugiasluoksne 
augalijos priedanga tvyro vakaro prieblan
da, vėsu ir, lyg drėgme persunktame rūsyje, 
iš viršaus laša vanduo. Lijanų — kiek tik
tai nori. Prasiskverbti pro jas sunku. Atrodo, 
lyg medžiams neužtektų nuosavo kamieno 
ir jie norėtų prie žemės lijanomis prisirišti.

Bet negalėjo Tarzanas suptis tomis li
janomis. Bent Ugandoje,e, tikrai ne. Jos 
žmogaus svorio neišlaiko.

Aš bandžiau.

(Try liktoje atkarpoje skaitysime apie
Keniją, Mau - mau terorą ir analogijas

su Lietuva)



ANTANAS SUTKUS
(Atkelta iš 3 jsl.)

Verdi “Rigoletto” ir A. Rubinš- 
teino “Demoną”. Bet kai pra
dėjo statyti St. Šimkaus operą 
“Pagirėlius”, darbą turėjo nu
traukti, nes... sustreikavo cho
ro artistai! A. Sutkaus nelaimė 
šiuo atveju, matyt, glūdėjo ta
me, kad buvo pratęs dirbti su 
mokiniais ir mėgo profesinės 
scenos repeticijose aiškiausius 
dalykus “fiksuoti”. (Jo mėgia- 
miausioji frazė: “Rasit, pakar
tosime dar sykį”, atrodo, ir su
kėlė anąsyk choristų sukilimą.) 
Kitokiai disciplinai pratę akto
riai to, aišku, nepadarytų: 
šypsnį paslėpę, jie pageidavimą 
vykdytų iki begalybės.

Antanas Sutkus karjeros pra 
džioje laikomas “moderniausiuo
ju” Lietuvos režisierium, šios 
aureolės spindesius turėjo per
leisti kitiems. Naujoviškumai 
jam spindėjo dėl jaunumo, iš 
matytų pavyzdžių, o nebuvo or
ganiškai viduje, sąmonėje ir pa
sąmonėje, gimę. Nebuvo reži
sierius, kuris efektui atsiekti ir 
žiūrovus parblokšti naudoja 
priemones, nesirišančias nei su 
veikalo idėja, nei su stiliumi ar, 
pagaliau, ir su turiniu.

Teko pastebėti kai kuriuose 
nekrologuose Sutkui paslaugiai 
prisegtą aktoriaus etiketę.. Fak
tiškai jis šio amato beveik ne
praktikavo. Tesu jį vaidinant te
matęs tik vieną sykį: Žmogaus 
vaidmenyje viduramžy sukurta
me “moralės” vaidinime “Visi 
žmonės” (Tautos teatre). Paliko 
gerą įspūdį: tiek išore, tiek iš
laikyta vaidyba. (Tarp kitko, 
tai vienas iš įdomiausių Sutkaus 
Tautos teatro scenoje pastaty
mų : su mažai patyrusiais, ne vi
sad gabiais aktoriais ir primity
via scenos technika.)

Įsigalėjus Lietuvoje kinemato
grafijai, yra vaidinęs, jei neklys
tu, filmuose. Tam turėjo gerų 
duomenų-

Režisavo Katine, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Vilniuje. Kaune su 
juo, regis, esu, .vaidinęs trijuo
se pastatymuose, įvairiai įvei
kęs keturis vaidmenis. Sukre
čiančio įspūdžio nuo ano bend
radarbiavimo nepasiliko. Bet 
santykiai ibtivo korektiški.

Jau “Vilkolakyje” Antanas 
Sutkus turėjo talentingus bend
radarbius. Ypač, kai “Vilkola- . 
kis” nustojo klubo pavidalo, o 
virto stiprios bei geliančios sa
tyros teatru. Man prisimena ar
chitektas Levinsonas, Vera Sot- 
nikavaitė.

Bevaldydamas Dramos teat
rą, išvalė repertuarą nuo pra
moginių veikalų ir nuo pigios 
dramaturgijos. Afišose pasirodė 
R Rollando “Liudvikas Šventa
sis”, Pirandello “Šiaip arba 
taip”. Jis pats stato Vydūno vei 
kalą, Dickenso “Kalėdų gies
mės” inscenizaciją. Tačiau pasi
reiškė žiūrovų reakcija: publika 
vis mažiau ėmė lankyti drami
nius spektaklius. Girdėjau anek 
dotą: kai buvo pakeikta versti
nės 5 veiksmų komedijos “Ba
tas” premjera, salėje susirinko 
tik 13 žiūrovų (septyni buvo bi
lietus pirkę, o šeši gaivę nemo
kamas (kontramarkes). Anekdo
tas, kaip visada, truputį ar ge
rokai perdeda, bet pasilieka fak 
tas, jog literatūriniu repertuaru 
lietuviškos publikos ne visada 
pavyksta pavilioti.

Nuo 1929 iki 1934 metų An
tanas Sutkus yra buvęs Valsty
bės radiofono direktorius. Anuo 
laikotarpiu teko pergyventi at
mintiną epizodą.

Vienintelis, berods, esu prak
tikavęs melodeklamacijos žan
rą. Tokią programą pasiūliau 
ir radiofonui. Ir staiga, didžiai 
nustebęs, pradėjau kas savaitę 
gauti laiką rečituoti, muzikai 
palydint. Melodeklamuoju, me- 
lodeklamuoju, jaučiu, jog tuoj ir 
repertuaro pristigsiu! Netikėtai 
sutikęs direktorių Sutkų, lyg ir 1 
juokais pasiteiravau: “Kodėl gi , 
radiofonas mano melodeklama
cijai tokią garbę teikia?” Sut- j

Nuotrauka P. KarpavičiausRamus vasaros vidurdienis prie Nemuno.

tiko. Vaikščiojome, suradome 
didžiulį šlifuoto granito gabalą, 
susitarėm dėl užrašo. Pamink
las buvo pastatytas! Už likusius 
pinigus pirkome mažesnius ki
tokio granito gabalus kapui ap
tverti. Kiek tada gelbėjo prak
tiškas A. Sutkaus protas, koks 
jautrus pasirodė sumanymui. 
Daug, pasirodo, tenka pagyven
ti, kol žmogų gauni tikrai pa- 

. žinti.
Prisimena ir kitoks dalykas. 

' Lietuvos teatras pradžioje vi
siškai neturėjo istorinio garde- 

klš‘ rimtai Opažhiri "ir™ atsalTo: ^bo^tana^Sutkus^^ 
“Matai tamsta, gauni tamstą 
laiką, nes mes gauname iš klau
sytojų daug palankių laiškų. 
Lietuvos žmonės tamstos nori”. 
(Pasigyriau, nes malonu prisi
minti, jog kažkada tėvynės žmo
nės buvo man palankūs. Už pa
gyrą prašau atleisti.)

Nuo 1935 metų Antanas Sut
kus režisuodavo Klaipėdos - 
Šiaulių, o vėliau Vilniaus ir Kau
no teatruose. Apie tai yra žinių 
enciklopedijoje. Nuo 1944 iki 
1948 buvo Kauno Valstybinio 
teatro meno vadovas ir režisie
rius. Gavęs du širdies priepuo
lius (Lietuvoje dabar sakoma 
“infraktus”), ilgą laiką jautėsi 
paliegęs. Pastaruoju metu, atsi
gavęs, ėmė aktyviai reikštis kaip 
.paskaitininkas studentijoje, vi
suomenėje, o taip pat ir teatro 
fakultete.

nugirdęs ar kitų paragintas, nu
vyko j Karaliaučių, kur iš var
žytinių buvo parduodami sceni
niai įvairių stilių drabužiai. Lo
bį nupirko, atrodo, pigia kaina. 
Ir pirmieji sezonai buvo išgelbė
ti : ir Operai ir Dramai ir vėliau 
gimusiam Baletui atsirado iš ko 
pasirinkti. Tinkamai pagaminti

kostiumai, kiek prisimenu, tar
navo dar 1944 metais! Vokiečių 
gamyba pasirodė nemenka.

Išeivijoje gyvena Antano Sut
kaus buvę mokiniai, artimi bend 
radarbai, tampriau su velioniu 
susirišę. Reikia tikėtis, jog at
silieps giliau ir įvairiau. Rašinio 
autorius gailisi, kad neišgali

FRANK’S TV and RADIO INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO. 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS J LIETUVĄ

IR KITAS USSR DALIS, 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED by, Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broachvay, Nevv York, N. Y. 10019 
Tel. — 581-6590; 581-7729

I.

-stipriau bei prasmingiau nusi- 
pelnusiam Lietuvos scenos vy
rui pagarbos pareikšti.

Ir negaluodamas, Antanas 
Sutkus įvykdė didelius dalykus. 
Jo iniciatyva įsteigta prasmin
gai veikianti Lietuvos Teatro 
draugija. Buvusius scenos žmo
nės subūrė į šios draugijos Ve
teranų sekciją. Tai stambūs or
ganizaciniai veiksmai, duodą 
vaisių, nešą paguodą, statą pa
matus ateičiai.

Iš gyvenimo išėjo paskutiny
sis mohikanas. Vienas iš tų ke
turių, kurie tikėjo tautinio te
atro galia. Kurie beviltiškoje 
prietemoje realiai kūrė lietuviš
ką meninę, jau 50-etį besiruo
šiančią minėti, Lietuvos sceną.

— Šypsomės, kai kitų silpnybės 
pajuokiamos, bet užmirštame ap
verkti savąsias. — Necker.

♦•♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PARDUODAMI

Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaidu. Galima pirkti 
dalimis ir lšmokčtlnai.

SOlTH VVEST FUKNITURE (JO.
62tX) S. VVestern, Tel. GR 6-4421

MONTREALIO PARODĄ
Lankyti ir poilsiauti gražioje Lau- 
rentian vasarvietėje, prie upės ir 
ežero. 50 mylių nuo Montrealio.

Še moms butai su patogumais ir 
židiniais. Užsitikrinsite užsisaky
dami

— Pergalėtojas jėga pergali tik 
ous? savo prešo. — Milton.

— N’ekad neoas:tenkink, kad už- 
t eks, kas jau atsiekta.

— Charles Schwab

iš anksto.

G APUTIS
7559 Querbes Avė., 

Montreal 15, Canada 
Tel. 272-8834

I

I
I

’JETUVIAT TFVAI, PAŠINAIJDOK IT ' 

§V ANTANO GIMNAZIJA 
K p n n e bu n kep orte, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISf.M

Išeinamas pilnas j kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kuraa*. 
Oficialiai dėstoma lietusių kalba po 5 pamokas savaitėje 

grupėms.4

Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportą,, duodama 
lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokinu ms 
įstoti į kolegijas.

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Mokiniai gyvena bendrabuty. 
Atlyginimas visiems prieinamas. 
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėt). 
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m. 
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Rev. Rector
St. Anthony High Sc'aool 
Kennebunkport, Maine 04046

Informacijų ir kitais reikalais rašykit;

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875
Vedėjas - J. LIEPOMS

Valstybės Teatro direkto
riaus kėdėje. Literatūrinio 
teatro apologetas. Valstybės 
radiofono valdytojas. Gast

roliuojantis režisierius.
Žinau, kad Antaną Sutkų ypa 

tingai mėgo Mykolas Šleževičius. 
Savo akim mačiau, kaip įteikė 
stamboką pinigų sumą Tautos 
teatro skurdokam iždui. Nenu
stebau, kad 1926 metais Anta
nas Sutkus perėmė Valstybės 
teatro vairą, pakeitęs Liudą Gi
rą ir jo triumviratą. Anuo me
tu svečiavausi Amerikoje- Teko 
nugirsti gandus, keistas naujie
nas. Iš “žvaigždžių” padėties li
ko nugraduoti Kastantas Glins
kis ir Ona Rymaitė. Naujasis 
Teatro direktorius paliuosavo 
kelis, jau vardą įgavusius akto
rius, o, vieton jų, sukontrakta- 
vo 11 savo mokinių (keli bema
tant pasirodė darbui netinka
mi). Dėl Glinskio paskelbė vie
šą protestą grupė intelektualų: 
rašytojų ir universiteto profeso
rių. Jis išvyko į Talliną dirbti 
rusų grupėje. Senasis aktorių 
sąstatas pareiškė kolektyvų at
sistatydinimą! Direktorius Sut
kus šią karčią piliulę prarijo ir 
surado kompromisus. Pamažu į 
sąstatą sugrįžo pasišalinę, ar 
buvo sugrąžinti atleistieji. (Su
tartį pasirašė ir su savo “Mūsų 
teatru” po provinciją važinėjusi 
Ona Rymaitė.) Bet 1928 metais 
A. Sutkus direktoriavimą turė
jo perleisti Jurgiui Savickiui. 
Audra praūžė. Galingas direk
torius liko bedarbis.

ti

Eulogijos ir nekrologo vie
toje, šiltas nuotykių pri
siminimas. Ir baigiamosios 

mintys.

Su Antanu Sutkumi bendrau- 
teko vien tarnybiniai, tik at

sitiktinai. Abu buvome kiek re
zervuoti, tampresnių santykių 
nesusieti. -

Negaliu tačiau užmiršti bend
ravimo, statant Juozui Vaičkui 
antkapį. Litą besiruošiant rub
liu pakeisti, man, kaip Vaičkaus 
draugijos iždininkui, nesunkiai 
pavyko nuo nacionalizacijos iš
gelbėti surinkto fondo pinigus. 
Betgi reikia pinigus skubiai iš
leisti, reikia bent tinkamesnį 
antkapį pastatyti. Bendradar
bių tarpe talkininkų neatsiran
da, vis kratosi, savus rūpesčius 1 
apverkia. Laiminga mintis atė
jo: prašyti Antaną^ Sutkų! Su-

y,

MŪSŲ SKYRIAI:

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

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

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

2212 W CERMAK RD.. CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1: Wednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

BROOKLYN, N Y. 
NEVV YORK 3, N. Y. 
NEVVARK. N. J.
SOUTH RIVER, N. J. 
UTICA. N Y. 
FARMINGDALE, N. J. 
PHILADELPHIA 23, PA. 
ALLENTOVVN, PA. 
ROCHESTER 5, N. Y.
IX>S ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL 
BALTIMORE 31, MD. 
BU IT ALO 12, NEVV YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 0. CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE. N. Y. 13204 
CLF.VELAND 13. OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON. MASS. 
TRENTON 10. NEAV JERSEY. 
RAHAVAY,

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

MUTUAL Federal SAVINGS

153(1 BEDFORD AVĖ.

—.

IN 7-0465
78 SEOOND AVENUE — OR 4-1540
250 MARKET STREET — MI 2-2452
46 VVHITEHEAD AVENUE — CL 7-6320
063 BLEECKER STREET RF, 2-7476
FREEVVOOD ACRES — 363-0494
631 W. GIRARD AVENUE — PO 9-4507
126 TIUGHMAN STRF.ET —- HE 5-1654
558 HCDSON AVENUE — 232-2942
107 SO. VERMONT AVENUE. —— DU 5-6550
1241 NO. ASHLAND AVENUE —- HU 6-2818
1000 FLEET STREET — DI 2-4240
701 FILLMORE AVENUE — TX 5-0700
11601 JOS CAMPAU AVENUE — 365-6780
122-126 HTLLSTDE AVENUE — 249-6216
219 MONTGOMERY ST. — HE 5-6368
515 MARCEIJ.CS STREET — 475-9746
1028 KENIIAVORTH AVENUE — PR 1-0696
11339 JOS CAMPAU AVENUE — 365-6740
396 W. BROADAVAY — AN 8-1120
1152 DEUTZ AVENUE — EN 2-0306
717 W. GRAVI) AVĖ — 381-8997

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
JULY-LIEPOS MEN. 18, 19 ir 20 D.D.

JACQUES CARTIER Imported 
FRENCH BRANDY

MONNET V.V.L. COGNAC
Fifth $3.98
Fifth $4.29

SEMPE 10 Year Old ARMAGNAC 
IMPORTED BRANDY $4.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P Fifth $4.89

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos 

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$500.00)

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos 

(*10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

CINZANO VERMOUTH Imported
Dry or Sweet Quart $1_89

YUGOSLAVIAN SAUTERNE, RIESLING 
or BURGUNDY Fifth ggc

CHERRY KIRNOVA Imported 
DANISH MINE Fifth $-|,89

IMPORTED FINLAND VODKA
80 Proof

Fifth $3.98

CARSBERG BEER
Case of 24—12 oz. Bottles Case $7-49

SCHLITZ BEER
Case of 24—12 oz. Cans (Tray Packs) $5^.98



NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1968 m. birželio 

mėn. Nr. 6. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas i 
Girnius, 27 Juliette St., Bostan, 
Mass. 02122. Leidžia tėvai pran 
ciškonai. Metinė prenumerata 
$7, administracijos adresas: 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221.

Vasariškos nuotaikos puiki 
Vyt. Maželio nuotrauka puošia į 
šio vasarinio “Aidų” numerio ' 
viršelį (liepos ir rugpiūčio mė
nesiais žurnalas neišeina). Pir-1 
muoju straipsniu J. Girnius mi
ni Adolfo Damušio 60 metų su
kaktį, temą suskirstydamas į 
šiuos skyrius: Mokslininkas ir 
visuomenininkas; Mokslo dar
be; Visuomenės gyvenime; Va
das, kurio ieško žmones. Straips 
nis yra labai tikslus ir konden
suotas Adolfo Damušio darbų 
ir jo asmenybės aprašas. Gra
žiai lietuviškai išmokęs anglas, 
šiuo metu profesoriaująs Ber- 
keley universitete, Kalifornijoj, 
nuoširdžiai įsijungęs lietuvių 
kultūrinin gyveniman prof. Ra
phael Sealey rašo apie rytinį 
despotizmą, gimusį prieš tūks
tančius metų prie Nilo vandenų 
ir per Mezopotamiją ir mongolus 
atėjusį Rusijon. Dr. J. Grinius 
aptaria V. Mykolaičio - Putino 
išsivadavimą. Bet ne tą, kuriuo 
jis pavadino savo “Altorių šešė
ly” trečiąjį tomą, o tą amžiaus 
pabaigos rašytojo išsivadavimą, 
kurį jis sovietinėje priespaudo
je pradėjo su “Sukilėlių” roma
nu ir baigė dviem pastaraisiais 
savo poezijos rinkiniais ir lais
vajame pasaulyje jau po rašy
tojo mirties išleistais dviem jo 
eilėraščiais: “Vivos plango” ir 
“Mortuos voco". Spalvingų atsi
minimų pluoštą apie savo brolį, 
poetą Putiną, pateikia jo sesuo 
M. Slavėnienė. Antanas Sabalis 
rašo apie vieną nepriklausomy
bės laikotarpio ryškią ir dina
mišką asmenybę — dr. Kazimie
rą Ambrozaitį, mirusį prieš 10
metų Sibiro tremtyje, jo portre- I rybos

to bruožus paįvairinant velionio 
laiškų iš Sibiro ištraukomis.

Apžvalginė žurnalo dalis pra
dedama sugestijomis Trečiajam 
PLB seimui. Pasidžiaugiant sei
me skiriamu dėmesiu pamal
doms, literatūrai, muzikai, me
nui, banketui ir šokiams, būkš- 
taujama, kad gali pritrūkti lai
ko PLB organizacinėms prob
lemoms nagrinėti. Todėl, be ki
ta ko .“Aiduos” ir sakoma: “Tik, 
remiantis liūdna praeities pa
tirtimi, vėl tenka baimintis, ar 
paliks pakankamai laiko orga
nizaciniams PLB klausimams 
gvildenti. Šiaip ar taip, bet Lie
tuvių Bendruomenei reikia nau
jų kelių, naujos dvasios, naujos 
dinamikos”. Dr. V. Mar. paseka 
komunistinės Jugoslavijos ir i 
Vatikano pastarojo laikotarpio | 
santykių raidą, o Jonas K. Ru-: 
gis rašo apie kultūrą ir civiliza-1 
ciją žmonijos evoliucijoj. Recen
zuojamos knygos: Igno Skrups- 
kelio “Lietuviai XVII amžiaus 
vokiečių literatūroje”, Mykolo 
Vilties partizaniškųjų eilėraščių 
rinkinys “Neparašyti laiškai”, 
B. Rutkūno nauja lyrikos kny
ga “Mėlyna diena” ir Lietuvoje 
išleista poezijos antologija “Gra 
ži tu, mano brangi tėvyne.” Ga
le aptariama visa eilė ryškiųjų 
mokslo veikalų, pasirodžiusiųjų 
svetimomis kalbomis.

• Vytautas Kavolis, NUŽE
MINTŲJŲ GENERACIJA. Iš
leido Santara - šviesa Algiman
to Mackaus vardo knygų leidi
mo fondo lėšomis 1968 m. Ti
ražas 500 egz. Knyga 80 psl., 
kaina $2.

Tai literatūrinė studija, la
biau apžvelgianti dviejų poetų 
(Algimanto Mackaus ir Liūnės 
Sutemos) kūrybą. Studijos rė
muose autoriaus dėmesys be
veik visą laiką sukauptas į tai, 
kas parašyta, kone visai nesido
mint, kaip parašyta, šitoks vie- 
napusinis žvilgsnis grožinės kū- 

aptarimo pilnybei nėra

DĖMESIO!
DOVANŲ SIUNTĖJAMS Į LIETUVĄ 

ir kitas U.S.S.R. dalis
Mes džiaugiamės galėdami pranešti, kad sparčiai padidėjus 

klientų skaičiui ir veiklai mums pasisekė pasiekti tokių pageri
nimų:

1. Pagreitinti užsakytų dovanų pristatymą.
2. Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro

cedūros.
3. Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skaičių 

visoje U.S.S.R.
4. Padidinti visokių prekių pasirinkimą — drabužių, me

džiagų, avalynės ir t.t,
5. Sudaryti naują sistemą patvirtinimui, kad užsakymai 

įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klientų, ku
rie patyrė, kad dovana per

PODAROGIFTS, INC.
yra geriau negu:

A. Siuntinio siuntimas iš čia
(jokio muito užsakymams per Podarogifts);

B. Money order arba banko perlaida
(negalioja Specialiose Vnešposyltorg’o krautuvėse);

C. Jokių kitų primokėjimų 
(Vnešposy)fiorg’ moka mums komisą).

Aplankykite mūsų Parodinę Salę 
Ne w Yorke.

Siųskite savo užsakymus ar klausymus į

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (comer 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 -228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N. Y. 10036

Tel.: 212 CI 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS 8i TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel.: 212 581-6590 ; 212 581-7729 

arba j bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: 215 WA 5-3455
arba J bet kur) jų skyrių

per daug naudingas, nes kas ir 
kaip beveik visada yra neatski
riami, norint suvokti to ar kito 
rašytojo vertę ir veidą.

Net ir kvestijonuojant ne vie
ną, knygoje randamą, V. Kavo
lio teigimą, aplamai studijos iš
leidimą atskira knyga reikėtų 
'vc k'nti ir rodyti pavyzdžiu ki

tiems rašantiems bei literatūros 
problemomis besidomintiems, o 
ta;pgi ir knygas beleidžiantiėms. 
Literatūros studijų, o dar labiau 
dabarties literatūros studijų, 
laisvajame pasaulyje mes kaip 
ir neturime. Ne kartą ir mūsų 
laikraščio puslapiuos raginta ką 
nors daryti, kad šioje srityje ne
būtų vien tik tuštumos. Vytau
to Kavolio “Nužemintųjų gene
racija” tebūna čia kone pirmoji 
kregždė. Ir būtų gera, kad po 
jos sektų tikras pavasaris šioje 
įšalusioje literatūrinių studijų 
žemėje.

Lig šiol įvairių institucijų 
bei leidyklų leidžiami metraščiai 
ar suvažiavimuos skaitytų dar
bų rinkiniai vis kedendavo dau
giau praeities temas. Dabarties 
kultūrinio gyvenimo ir kūrybi
nių laimėjimų svėrimo, vertini
mo ir studijavimo leidinių pus
lapiuose baisiai stokojo. Kavo
lio čia rodomas pavyzdys pasek- 
tinas ir anų kitų studijinio po
būdžio leidinių: reikia mums pa
galiau atsikreipti veidu į dabar
tį ir praregėti, kad ne vien “ge
ruosiuos senuosiuos laikuos” 
vertybės buvo kuriamos.»

• Kazimieras Barėnas, ATSI
TIKTINIAI SŲSmKIMAI. No
velės. Atspausta “Nida Press” 
Londone 400 ęg?. autoriaus lė
šomis 1968 metais. Knyga 216 
psl., kaina $2.50.

Ankstesiuos K. Barėno nove
lių rinkimuos “Giedra visad 
grįžta” ir “Karališkoj dienoj” 
buvome jau įpratę autoriaus šio 
žanro kūryboje rasti tematiką 
jau praeityje nuskendusio gy
venimo Lietuvoje. Šis trečiasis 
jo novelių pluoštas yra auto
riaus posūkis į portretu ir įvy
kių vaizdavimą jau svetimų pa
sviečių rėmuose. Ats’bkimu ir 
charakterių pynę autorius veja 
įtikinamai ir su jžva'gi literatū
rine nuovoka, atskirus pasako
jimus kartais ner. susiedamas 
tais pačiais veikėjais.

• AKIRAČIAI. Atviro žodžio 
mėnraštis. 1968 Laisvės kovos 
metai, liepos mėn. Nr. 1. Mėn
raštis žada pasirodyti 10 kartų 
metuose. Pirmasis jo numeris 
ir savo formatu ir puslapių iš
planavimu, net popieriumi kaž
kaip primena kadaise ėjusių

“Literatūros Lankų” įspūdį. Bet 
tai tik išorinė “Akiračių” gimi- Į 
nystė su “Literatūros Lankais”, i 
Šiaip šiedu leidiniai nieko bend- j 
ro neturi. Pirmasis mėnraščio j 
numeris yra 16 didelio formato į 
puslapių, šiek tiek iliustruotas 
meno darbais ir įvykių nuotrau
komis. Metinė prenumerata $5, 
atskiro numerio kaina 50 centų.

Mėnraštį leidžia, kaip metri
koj pažymėta, Viewpoint Press, 
Ine., 6821 S. Maplewood Avė., 
Chicago, III. 60629. Leidinys, 
kaip atrodo, pastovios redakci
jos neturi, sąsiuvinio metrikoje 
rašoma: “Šio numerio redakci
ja: D. Bielskus, K. Drunga, R. 
Mieželis, dr. T. Remeikis, dr. Z. 
Rekašius, dr. R. šliažas”.

Aplamai, “Akiračiai”, kiek iš 
pirmo numerio matome, nori ap
rėpti visas mūsų čionykščio gy
venimo sritis ir jų problemas, 
tiek politines - visuomenines, 
tiek kultūrines. Naujo laikraš
čio genezės priežastis redakcija 
bando aptarti lyg ir vedamaja
me pirmajame straipsny "Apie 
spaudą ir laisvę” Šis straipsnis, 
be kita ko, manytume yra pats 
geriausias leidinio numeryje, ke
liąs kai kurias visai teisingas ir 
įsidėmėtinas mintis. Iš straips
nio ir būtų galima spėti, kad 
“Akiračiams” leisti susibaudę 
būrys mėgstančių rašyti, ir ra
šyti kitaip, kad dėl to lyg bū
tų jiems užsklęsti ligšiolinės mū
sų spaudos puslapiai. Tuo tarpu 
visa, kas pirmajame šio mėnraš
čio numeryje atspausdinta, at
rodo, be jokio vargo buvo gali
ma atmušti lig šiol leistoje ir 
leidžiamoje įvairioje mūsų spau
doje. Kodėl reikėjo naujo laik
raščio, gal būt, labiau išryškės 
sekančiuos “Akiračių” nume
riuos. O pirmasis šūvis buvo už
taisytas visiems jau žinomu ir

I

kitų seniai išbandytu paraku: I • Poetas J. Lapašinskas ifi- 
nei parodyta kokios ypatingos ' leido naują eilėraščių knygą 
išminties, nei šoktelėta aukščiau I “Žemė ilgisi meilės”, kuriame 
ligšiolinės ir geresnės mūsų pe
riodikos lygio.

apdainuoja Lietuvos žemės gro
žį, meilę, jaunystės siekimus.

I

• Informacinę knygelę apie
Druskininkus naujai paruošė B. 
Kondratenka ir J. Jančiauskas. ________
Kaip žinia, Druskininkų kuror- | TAISYMAS, 
tas yra “visasąjunginis” ir yra j
gausiai iš visų Rusijos kraštų 
atvykusųi vasarotojų bei ligo- jšfeoame 
nių lankomas. Lietuvį ten retai ** ’
tesutiksi.

• Rašytoja R. Januškevičienė 
paruošė savo atsiminimus “O 
metai nelaukia”, 352 psl. apim
ties. Ši knyga šiomis dienomis 
buvo išleista Vilniuje. Autorė 
pateikia daug medžiagos apie 
kai kuriuos žymesnius meno bei 
kultūros veikėjus, kuriuos jai 
teko gyvenime pažinti.

W A G N E R & S O N S
Typewrlters — Addlng Machlncs — 

Chec.kwriters
'Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Vii-ft 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE

DULKIŲ 
SIURBLIŲ

Valome,

suderiname, 
Pakeičiame 
(hoses) — 
žarnas.

1

A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel RE 7-7083

M O V I N G 
perkrausto baldus iš arti ir toli

Parduodame ir taisome visų garny 
bų dulkių siurblius ir turine dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams — 
Electrolux, Hoover, Eureka, Kirb.v 
ir Royal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO.

4081 So. Archer Avenue
(Archer ir California) 

Chicago, III 60632, Tel. 927-4702 
Ved. Arvydas M. Bikinis

čia 
bei 
pa-

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite
togiu planu atidedant pasirinkt 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad. ir 
ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998
5616 8. Pulaski Rd.. Tel. 581-4111

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyt! paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.

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

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs nataisvmai

FRONT WHEEL AL1GNMENT — WHEEL BALANC1NG 
BODY AND FENDER WORK 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

S]

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vienę restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubų patarnavimų, kaip ir mūsų pir- 
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai į rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800
Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Atdara kasdien nno 8:30 vaL ryto. Sekmad. ir šventad. nno 1:00 vai. popiet.

STEVE GIANAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus 

lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas 

ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati

daryti rpgsėjo mėnesyje.

St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė 

užuojautą dėl ištikusios nelaimės - gaisro, Artesian restorane.

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

ROOSEVELT
LIETUVIŲ STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3*4711
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

CRANESAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

PINIGAI ĮNEŠTI
• Dividendai

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

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

___ PIRMAD Ir KETVIRTAD............9 v. r. tkl 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................ 9 v. r. iki 6 v. v.

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

------------------------- ... ■

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677

422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237
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Mes mokame

MINIMUM SUMA $5,000.00

ant visų taupymo 
certifikatų

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470 
August Saldukas 

Chairnun of the Board

per annum

MIDLAND 
SAVINGS

*rWMaag|įX.“’ai



JANKUS IR ŠVAISTAS
LAUREATAI

lr•<Uh .■ it ‘t, '• •• ■
Tradicinė Lietuvių rašytojų 

draugijos literatūros premija už 
19^7 mętus paskirta vyresnio
sios kąr^ęs. mūsų rašytojams 
Jurgiui Juokui ir Juozui švais
tai. Kaip jau buvome anksčiau 
minėję, nutarimas padarytas 
Lo,s Angeles gyvenančių jury 
komisijos narių: pirm. Br. Rai
loj,. ,se)kr. Alės Rūtoę, n^rių 
Bįfą. Brazdžionio, J. Tininio ,ir 
Miltono Starkaus. Premijos tra
dicijoje nuosprendis yra nau
jiena ta prasme, jog pirmą kar
tą ši premija padalinta pusiau, 
ir Lietuvių fondo tam reikalui 
skiria tūkstantinė šiemet ske
liama dviem rašytojams.

Laureatas Jurgis Jankus lig 
šiol mums buvo labiausiai žino
mas kaip romanistas ir novelis- į 
tąs. Pirmieji jo romanai, pasi-1 
rude dar nepriklausomoje Lie- 1 
tuvoj (“Egzaminai” ir “Be kran 
tų”) buvo tuo metu labiausiai 
skaitomos knygos. Ypač jas mė
go jaunimas. Pokario metais Vo
kietijoje Jankaus išleista savo
tiškas novelinis romanas “Nak
tis ant morų”. 1948 metais už 
šią knygą jam paskirta anais 
laikais svarbiausioji švietimo 
valdybos premija. Romane daug 
košmariško, kone pasąmoninio 
elemento, šie “Nakties ant mo
rų” bruožai kiek vėliau labai 
akivaizdžiai atsišaukė ir Antano 
ŠHČPlos kūryboje. 1954 m. Vo- 
kietijoję išėjęs J. Jankaus ro
manas “Namas geroj gatvėj” 
apdovanotas ta pačia, kaip ir 
šiemet, Lietuvių rašytojų drau
gijos premija. Šis giliai psicho
loginis romanas mūsų kritikos 
yra laikomas aplamai vienu iš 
geriausių to žanro pavyzdžių vi
soje laisvojo pasaulio lietuvių 
literatūroje.

Jau Amerikoje 1952 metais 
pasirodė naujas J. Jankaus dvi
tomis romanas “Paklydę paukš
čiai" savo įtampine intriga taip 
gi skaitytoją rište pririšo. Išlie
kančios vertės turi ir geriausių
jų jo novelių rinkinys “Pirma
sis rūpestis” (1951). Šioje kny
goje yra ir jo garsioji, premijuo
toji novelė “Velnio bala”, iš
versta į visą eilę svetimų kalbų

Jurgis Jankus

ir kinematografininko Šležo pa
naudota net filmui. Labiau jau
najam skaitytojui paskirtos ki
tos dvi Jankaus knygos: “Po 
raganos kirviu” ir “Senas ka-

reivis Matatutis”.
Tačiau šierpętinę LRD pre

miją Jurgis Jankus laimėjo ne 
beletristika, o dramos veikalu 
“Peilio ašmenimis” (“Darbinin
ko” leidinys). Skaitytojui tai 
irgi ipaloni naujiena, sekant ra
šytojo literatūrinio kelio raidą.

Antrasis šiemetinis LRD lau
reatas— Juozas švaistas (Bal
čiūnas). Jo įvairiarūšė beletris
tika nepr'klausomoje Lietuvoje, 
Vokiętiipje ir Amerikoje išleis
ta keliolikoje knygų: šilkinė 
suknelė, Naujan gyvenimam 
Meilės vardu, Rašau sau, Siela 
lagamine, Paskutinį kartą ta
vęs klausiu, Eldorado, Aukso 
kirvis, Trys žodžiai, Petras Šir- 
vokas, Knygnešių pėdsakais, Jo 
sužadėtinė, Žiobriai plaukia. Tai 
vis novelės, apysakos, apybrai
žos, romanai. Iš jų išsiskirtinas 
1959 metų “Draugo” romano 
konkursą laimėjęs romanas “Jo 
sužadėtinė”, įvykiąis ir charak
teriais atremtas į dr. Vinco Ku
dirkos gyvenmią. To paties po
būdžio ir kitas romanas “Žiob
riai plaukia’, vaizduojąs taipgi 
knygnešių gadynę, kurioje švie
čia, kaip pagrindinio romano 
veikėjo, knygnešio kun. Sidara-

Juozas Švaistas
Portretas pieštas V. Vaitiekūno 

vičiaus istorinis portretas. Ta 
pačia proga čia tenka prisimin
ti, kad J. Švaistas buvo premi
juotas ir Švietimo tarybos skelb 
tame skaitinių jaunimai konkur
se. Ten. pręmijuotąa jo rankraš
tis “Šaunus penketukas” dabar 
yra leidžiamas Kultūros fondo 
ir netrukus žada pasirodyti at
skira knyga, šiemetinė LRD 
premija paskirta J. Švaistui už 
Nidoę išleistą jo atsiminimų kny 
gą “Dangaus debesyse”.

Atsitiktinis sutapimas ar są
moningas nuosprendis, bet šie-

Why is it so comforting
saving with people "who care?

, metinės, LRD premija atžymė- 
i tos knygos rišasi su jubiliejinių 

aisvės kovos metų nuotaikomis: 
“Peilįo ašmenimis” yra pokario 
metų partizaninės kovos drama, 
o “Dangaus debesyse” yra au
toriaus atsiminimai, liečią rea
liuosius laisvėg kovos metus — 
1919. Abiem laureatam premi
jos bus iškilmingai įteiktos Pa
saulio lie tu v ų bendruomenės 
seimo literatūros vakare rug
pjūčio 30 d. New Yorke.

k. b.

• Vertinga prancūzų tapybosI, ____ . ■.........ĮgjĮiRSO
i paroda šiuo metu vyksta (tęsis ' 
iki rugpiūčio 18 d ) Chicagos 
Meno institute. Paroda pava
dinta “Tapyba Prancūzijoje 
;tarp 1900 ir 1967 metų”. Tai 
laikotarpis, kada pasaulyje pir
maujanti prancūzų mokykla vis 
ir vis skleidėsi naujais žiedais. ' 
Parodoje randami visos eilės 
pasaulinio ir nenykstančio gar
so tapytojų darbai. Krinta akys- 
ųa G. Rouault, P. Bonnard, F. 
Leger, Joan Miro, Victor Vasa- 
'rely ir kitų paveikslai. Parodą 
verta pamatyti.

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. liepos mėn. 20 d.

H R A

INSURE
per annum 

on investment bonus

7

TĘS
.to

per annum
on regular savings

Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60631

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

r— -

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS 

2533 Mest 7lst Street 
1410 So, 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS

KOPLYČIOS
Tel. GR 6*2345-8 

Tel. TO 3-2108-09 
STATYTI

,with people who have continuously paid
the highest dividends with complete safety
for nearly 60 years?

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYčIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2433 W«et 63rd 8traet. GMcagr
Telef. PB 8-088? PB 8-0834

E U D E I K I S
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

APIE “PARODU" 
SKAIDRĖSE

(Atkelta iši 2 psl.)
skaidrių nuotraukų pagalba ne
sulaukė spaudoje pasmerkimo, 
kad Vatikanas pademonstravo 

‘savotišką kultūrini ubagišku- 
mą’ ”, Bet taipgi tiesa, kad ma
ža kas rimčiau domėjosi tų fres
kų skaidrėmis. Pagrindinis gi 
dėmesys nukrypo į to paties My
kolo Angelo išstatytą origina
lą _ skulptūrą “Pieta”. Žinoma, 
parodos rengėjai ir čia galėjo 
apsieiti su skaidre, tačiau vie
naip reaguojama į skaidrę, o 
kitaip i originalą, ką liudija ir 
Lęonardo Da Vinči “Mona Li
za”, kuri buvo atvežta į Wa- 
shingtoną. Tūkstančiai žmonių 
stovėjo eilėse, norėdami pama
tyt tą paveikslą, nors jo repro
dukcijų be vargo galėjo rasti 
bet kur.

įn Sunku bus įtikinti ir tuos, ku
rie jau ne vieną parodą užsieny
je yra surengę, kad jubiliejine 
proga nebūtų buvę galima su
organizuoti išskirtinės parodos. 
Juk Seimo mintis kilo ne šį pa
vasarį. Laiko buvo daugiau ne
gu metai. Ne visi patikės, ir su 
pagrindu, kad nebuvo galima 
rasti patalpų kurioje nors kole
gijoje ar universitete. Ne visi, 
ir taipgi su pagrindu, patikės, 
kad tokios reprezentacinės pa
rodos nebūtų buvę galima su- 

_ rengti be 30 tūkstančių dolerių.
Jeigu lietuvių dailininkų dar

bams vietą rasime tiktai skaid
rėse, nenustebkime tad, jeigu ne 
vienas dailininkas ir lietuviško
jo meno gerbėjas bei puoselėto
jas pakaltins Bendruomenę ir 
kitus atsakingus jos pareigūnus.

Adolfas Valeška,
Lietuvių dailės instituto 
pirmininkas

Look back over the nearly 60-year history of 
Standard Federal and you will find a tradi- 
tion of integrity in handling its customer’s 
savings that has built an association of great 
financial strength.

One evidence of this is reserves more than 
twice those legally reąuired.

Another is that Standard Federal has 
never missed paying a dividend or failed to 
honor withdrawals promptly.

Chartered and supervised by an agency of 
the United Statės Government, Standard 
Federal is one of the largest associations in 
the area with assets over $128,000,000.00 
It has grown this large because it is managed 
by people “who care” about the welfare of 
its customers.

That is why you will find it so comforting 
•aving at Standard Federal.

Earnings currently paid are at the highest 
legal rates permitted—4%% per annum on 
Passbook Accounts, payable and com- 
pounded ąuarterly—5%% per annum on six- 
month Certificate Accounts in amounts of 
$10,000 or larger in multiples of $1,000. And 
accounts are insured for safety to $15,000 by 
the Federal Savings and Loan Insurance 
Čorporation.

Is not such an association the place for 
your savings?

The people “who care” are eager to 
welcome you to their growing family of 
savers.

There is no better time than now to open 
your account at Standard Federal... stop 
by during our convenient hours (two park
ing lots) or telephone or write for save-by- 
mail forms.

’-T
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

391J West lllth Street
Didžiausias Paminklams itanų 

Pasirinkimas Visame Mieste |
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 (

Vienas blokas nuo kapinių

h
FOUNDED 1909 STANDARD

FEDERAL G S
and Loan Association of Chicago

SAVIN

Archer at Sacramento • Chicago 60632 • VI 7-1140

HOURS: Mon„ Thure. 9 a.m.-8 p.m. • Tuas.. Frl. 9 a.m.-4 p.m.
Sat. 9 a.m.-12 noon • Wad.-no busi nesi transacted

I

ANTANAS M. PRILUPS
8307 8. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

LAWN FUNERAL HOME
Slgmund J. Sutkus

7909 STATĖ BD., OAKLAWN8 ILL., Tel. — 080-2320

JURGIS F. RUDMIN
8319 SO LITUANICA AVĖ TeL Y Arde 7-1138 — 1139

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

VASAITIS — BUTKUS
1448 SO 50th AVĖ.. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asoeiacljoe Nariai 

STEPONAS C? LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-3672

ASSETS OVER $12$,OOQ.OOO.OO * RESERVES OVER $10,500,000.00 (more than twiee legal reųuirements)
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Leidžia Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga

Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu 
“Akademinės Prošvaistės”, 4545 W. 63rd St.. Chicago, III. 60629 
“Akademinės Prošvaistes” išeina kiekveno mėnesio trečiąjį šeštad eni

AKADEMINĖ SKAUTIJA IR
V-JI TAUTINĖ STOVYKLA

Liepos 8—12 d. Rako stovyk
lavietėje prie Custer, Mich., bu
vo išdygę trys nauji lietuviški — 
skautiški miestai tiksliau trys 
stovyklavietės. Viena jų buvo 
Akademinio skautų sąjūdž'o 
stovykla.

Į ją suvažiavo akademikai 
skautai bei jų filisteriai iš Chi
cagos, Clevelando, Detroito, New 
Yorko, Californijos, Atlanto pa
kraščių ir kitų vietų. Stovyklos i 
dalyvių skaičius nebuvo vieno
das : savaitgaliais pakildavo, ki-1 
tomis dienomis kiek nusileisda
vo; per visą stovyklos laiką pra
ėjo apie 150 asmenų.

Jubiliejinė - akademinė sto
vykla pradėta VII. 8. Jai vado
vavo Ak. sk. sąjūdžio pirminin
kas fil. Eug. Vilkas. Korp! “Vy-, 
ties” pastovyklei vadovavo ka- 
liforniškis Algis Karalius, o Ak. 
sk. draugovei — taip pat kalifor 
niškė M. Naujokaitytė; filisterių 
pastovyklei — inž. L. Grinius. 
Bendros stovyklos komendantu 
buvo fil. Algis Zaparackas. Pro
graminės dalies vedėju pakvies
tas fil. E. Korsonas, kitais rei- 
kaalis rūpinosi Ina Bobinaitė, 
Radvenienė, N. Pupienė ir kt.

Per eilę stovyklavimo dienų 
išklausyta keliolika paskaitų, iš 
kurių minėtinos: Technikos 
mokslai (dr. A. Avižienis), 
Maskvos liet, studentų draugija 
(L. Grinius), šių dienų studen
tija (fil. S. Naujokaitis), Tauty
bės komunistinėje santvarkoje 
(dr. T. Remeikis), Ak. skautijos 
veiklos metodika (A. Zaparac
kas), Dr. Vydūnas — asmuo ir 
kūryba (Br. Kviklys), Katalikų 
Bažnyčios reformų esmė (dr. 
kun. J. Kubilius, SJ), Lietuvių 
politinės partijos N. Lietuvoje 
ir emigracijoje (Br. Kviklys), 
Šių dienų studentija (Ramunė 
Juškėnaitė) ir kt.

Beveik visi sueigų dalyviai ak 
tyviai dalyvavo diskusijose, kė
lė savo pasiūlymus, reiškė nuo
mones.

Veikla ir klaidžiojimai

Jubiliejinės stovyklos metu 
buvo šaukiamos filisterių ir tik
rųjų narių sueigos, kurių metu 
išklausyti pranešimai, pasisaky
ta tolimesnės veiklos reikalais.

Išaiškėjo, kad nemaža dalis 
ASS narių aktyviai dirba Liet. 
Skautų bro’ijos, Skaučių seseri
ne vadovų eilėse; kai kurie ten 

eina atsakingas pareigas, kiti 
vadovauja draugovėms ir ma
žesniems vienetams. Ir jubilie
jinės stovyklos metu daugelis 
akademikų aktyviai reiškėsi 
stovykliniuose štabuose, tačiau 
vis dėlto didesnė narių dalis ne 
per daug domėjosi skautiškųjų 
vienetų veikla. Taigi diskusijo
se buvo pasisakyta už glaudes
ne talką Seserijos ir Brolijos 
vienetams; pas'sakyta už naujų, 
konkretesnių metodų skautiškoj 
bei lietuviškoj veikloj ieškojimą. 
Pageidauta, kad veiktų nuola- 
t;nė programos komisija, prie 
centrinės ASS vadijos suorga
nizuota, kurdama veiklos pla
nus. Pritarta sumanymui, kad 
Dr. Vydūno šalpos fondas im
tųsi lietuviškų knygų jaunimui 
paruošimo ir leidimo. Kai kurie 
dalyviai iškėlė reikalą akademi
kams skautams pasiruošti va
dovais — tapti skautininkais. 
Konkrečių nutarimų betgi nepa
daryta. nes akademinė stovyk
la nebuvo šiam reikalui kompe
tentinga.

Akademinė skautija yra ga
na svari lietuviška organizacija: 
išaugusi savo narių skaičiumi. 
Atėjo laikas, kad ji ne tik mūsų 
akademinėje — studentiškoje 
struktūroje, bet ir kitose lietu
viškose srityse pasiimtų dau
giau pareigų ir atliktų didesnius 
darbus. Ši stovykla, diskusijos - 
studijos, tikėkime, paskatins 
tai atlikti.

Seniausi stovyklautojai
Seniausias amžiumi (82 m.)

Įvairių kraštų vėliavos V jubiliejinėje lietuvių skautų stovykloje. 
Nuotr. Algio Glodo i

Urugvajaus lietuvių tautinių šckių grupė ‘‘Gintaras” šoka Aldonos Eretaitės ir Leono Barausko poezijos 
rečitalyje, Jaunimo centre, Chicagoje. Nuotr. A. Gulbinsko

i

Lietuviškas ir skautiškas kryžius V tautinėje lietuvių skautų stovykloje, 
s. R. Povlalčio paruoštas. Nuotr. J. Gerštiko

stovyklautojas buvo prof. Ig- i 
nas Končius — Korp! Vytis ir j 
Akademinės skaučių dr-vės gar
bės narys, į Akademinės skauti
jos veik’ą įsijungęs apie 1931 
metus ir nuo to laiko veikiąs jo
je be pertraukos. Kurį laiką 
(1948—1953 m.) jis buvo Aka
deminio Skautų sąjūdžio centro 
valdybos pirmininku, šis aka
demikas skautas — nuostabus 
dievdirb’s, puikus drožėjas. Jau 
gerokai prieš stovyklos pradžią 
j's meniškai išpjaustė apie 100 
žiedų skautiškiems kaklaraiš- 
čiams, kuriais labai didžiavosi 
juos gavusieji akademikai skau 
tai ir skautininkai. Pats profe
sorius, nežiūrint jo metų naš
tos, jautėsi gerai ir keliais at
vejais kalbėjo jauniesiems aka--, 
demikams skautams.

Kiti vyresnio amžiaus stovyk
lautojai ASS narių tarpe minė
tini: fil. Jonas Damauskas (vie
nas iš Ak. skautijos kūrėjų), 
buv. teisėjas Ed. Korzonas, Li
tuanistikos Instituto preziden
tas fil. dr. Al. Plateris, pedago
gė fil. Valė Barmienė, teisinin
kas fil. Vytenis Statkus, fil. S. 
Statkuvienė, G. Juškėnas, fil. 
Br. Kviklys ir kt. Daugelis ki
tų, negalėję į stovyklą atvykti, 
prisiuntė savo sveikinimus. Se
serijos stovyklos viršininkė bu
vo fil. vyr. sktn. Mega Barniš- 
kaitė.

Sumanus stovyklos ūkio 
tvarkytojas

Stovyklos ūkio reikalai — la
bai svarbi stovyklos dalis. Rei
kėjo atlikti didelius darbus: 
įruošti naujas virtuves, pasta
tyti šaldytuvus, įruošti naujas 
prausyklas, iškasti šulinius, etc. 
Šioje srityje labai daug dirbo 
inž. Ramanauskas, LSB vyr. 
skautininkas VL Vijeikis, eilė 
skautininkų, skautų tėvų. Pa
dėjo ir akademikai skautai. Ta
čiau bene didžiausią stovyklos 
ūkio dalį (stovyklavimo metu)

deminės skautijos narių ir Lie
tuvoje bei Sibire esančių brolių - 
sesių.

Laužo metu tikraisiais nariais
pakelti keli broliai ir sesės, fi
listeriais pakelti keliolika aka
deminės skautijos mokslus bai- 
gyvųjų narių. Jie buvo atitin
kamai broliškai pasveikinti - pa
gerbti.

Dvi vienuolės — Akademinės 
skaučių dr-vės narės

ant savo pečių nešė senj. sktn. 
Aleksas Karaliūnas, savo sū
naus filisterio R. Karaliūno ir 
kitų talkinamas. Pavyzdingai 
veikė tiekimas, ūkis, valgyklos. 
Niekas nejuto alkio ir kitokių 
nepatogumų.

I

Stovyklos metu akademinei 
skautijai buvo suteikta maloni 
sta’gmena. Be kitų, tikrosiomis 
ASD narėmis buvo pakeltos dvi 
kandidatės — dabar Nekalto 
Prasidėjimo seserys (Putnam, 
Conn.). Tai vyr. skltn. Marija 
Jurgita Saulaitytė ir psktn. Ma
rija Igne Marijošiūtė. Tai dvi 
senos skaučių veikėjos — sto
vyklautojos. Stovyklos metu jos 
davė tikrosios narės įžodį ir bu
vo visų dalyvių šiltai sutiktos. 
KaiD žinia, sesuo Jurgita yra 
Antano ir Onos Saulaičių, akty
vių skautijos veikėjų, duktė.

Šiemetinė studentų ateitinin
kų vasaros stovykla vyks nuo 
rugpiūčio 22 d. iki rugsėjo 1 d. 
Stovyklavietė bus Pennsylvani- 
jos kalnuos, prie Lake Arial. 
Arčiausias nuo tos vietos mies
tas yra Scrantonas.

Šiemetinės stovyklos paskai
tos grupuosis į dvi pagrindines 
temas: 1. bus svarstomi šių lai
kų studentams aktualūs pasau- 
lėž:ūriniai klausimai ir 2. bus 
stengiamasi susipažinti su šian
dienine kultūrine ir tautine Lie
tuvos padėtim, lygiagrečiai žvel
giant į tas pačias sritis išeivi
joje. Visa tai svarstant, bus

naudojamos ir atitinkamos vaiz
dingumo priemonės.

Stovykloje šalia studijinių 
valandų netruks ir malonaus# 
laisvalaikio bei įvairių pramo
gų : kūrybos, muzikos, dainos 
valandų bei linksmavakarių.

Į stovyklą gali vykti univer
sitetus lanką ir į ketvirtų metų 
baigminę klasę perėję aukštes
niųjų mokyklų gimnazistai. Re
gistruotis galima pas Vaidevutį 
Valaitį, 6641 S. Maplewood Avė., 
Chicago, III. 60629; tel. GR 6- 
8282, arba pas Elytę Bradūnai- 
tę, 6515 S. Rockwell St., Chica
go, DI. 60629; tel. 776-9275.

specialus “MV” numeris, skirtas mus, bus labai naudinga toli- 
stovyklos aprašams bei nutari- 1 mesniam akademinės skautijos 
mams. Rudeniop pasirodys 
stambus “MV” numeris, skirtas 
Korp! Vytis garbės nariui Vy
dūnui pagerbti. Jam medžiagą 
renka Br. Kviklys..

Dr. Vydūno šalpos fondas
1952 metais Akademinės skau

darbui, (b. k.)

Naujas informacinis leidinėlis
Jubiliejinės stovyklos proga

Akademikų skautų stovykloje. Vie
ni iš vadovų: tn. V. Bobinaitė ir fil. 
v. s. P. Molis Nuotr. Algio Glodo

Skautiški laužai
Vakariniai laužai yra visų 

kraštų skautų tam tikra arti
mo bendravimo forma', kai prie 
ugnies susėdęs jaunimas pasiro
do su savo dainomis, pasakoji
mais, šūkiais, deklamacijomis, 
vaidinimais. Tokių laužų netrū
ko ir jubiliejinėje stovykloje 
(apie juos buvo ir dar bus ra
šyta . kituose “Draugo” nume
riuose). Čia pažymėtinas VII. 
13 d. vakare įvykęs Akademinės 
skautijos jubiliejinis laužas, ku
rį uždegti pakviestas Korp! Vy
tis garbės narys Br. Kviklys. 
Jis uždegė laužą dar iš nepri
klausomos Lietuvos atsivežtais 
degtukais, tuo simbolizuodamas 
ryšį tarp žuvusių - mirusių Aka-

ASS vadija išleido gražų infor
macinį leidinėlį “Akademinis 
skautų sąjūdis", kurį redagavo 
“Mūsų Vyčio” redakcija. Pa
ruošė fil. Vytenis Statkus, nuo
traukas pateikė J. Tamulaitis. 
Leidinėlis buvo dalijamas sto
vyklautojams.

Dalis Korp! Vytis narių V tautinėje stovykloje.
Nuotr. Algio Glodo

tijos vadovai, norėdami padėti 
mokslus einančiam jaunimui, 
įsteigė savišalpos fondą, kurį

LEIDINIAI
! • THE LITHUANIAN NA-
TIONAL REVOLT OF 1941 by 
Algirdas M arti n Budreckis. Iš
leido Juozas Kapočius 1968 m. 
Spausdinta Lietuvių Enciklope- 

' dijos spaustuvėje. Knyga kie- 
J tais viršeliais, 148 psl., kaina $4.

Tai gana išsamus, faktais ir 
šaltiniais pagrįstas angliškai 
skaitančio pasaulio supažindini
mas su įvykiais ir visa politine 
1941 metų situacija Lietuvoje. 
Autorius ne tik aklai paseka 
sukilimo prieš rusus eigą, bet 
taipgi duoda pirmųjų mėnesių 
spyriavimosi prieš vokiečių oku
paciją vaizdą. Knyga tad ir su
skirstoma į šiuos skyrius: I. 
First Manifestations of Resis- 
tance, II. The Formation of The 
Lithuanian Activist Fornt, UI. 
Preparation for The Revolt, IV. 
German Designs, V. The Natio- 
nal Revolt, VI. German Reac- 
tions, VII. The Provisional Go-

p.v.d,„0 tada dar tebegyvena,, I I™”!™
The Germans, IX. The Liquida- 
tion of The Provisional Govern- 
ment, X. Conclusions.

• H. Tautvaiša, THE CE-

t

f

Naujas “Mūsų Vytis”

Nuo 1948 metų ASS leidžia
mo “Mūsų Vyčio” žurnalo iš
leistas naujas numeris, daugiau
sia stovyklos reikalams skirtas. 
Jį redagavo fil. Ramunė ir J. 
Tamulaitis. Numeris stambo
kas; keletas įdomių rašinių, kro 
nikos žinių, daug gražių iliust
racijų.

Po stovyklos bus išleistas

Akademikai skautai ir skautės jubiliejinės stovyklos parade. Nuotr. Jono Gerštiko

n’ I TFU

čio rašytojo Vydūno vardu. Ri- 
šytojas maloniai leido fondą pa
vadinti jo vardu. Pradėta iš nie
ko, bet per 16 veiklos metų pa
skolomis sušelpti 83 asmenys, 1METERY OF NATIONS IN 
kurie gavo $32,704. Iki šiam lai- 
kui stipendininkai grąžino $14,- 
031.

Svarbiausias fondo pajamų 
šaltinis — kalėdiniai atvirukai. 
Taip 1967 m. iš jų gauta $1,685.

Pažymėtina, kad fondas pla
nuoja savo veiklą išplėsti ir 
šiam reikalui pertvarkė savo 
įstatus. Numatoma išleisti šiek 
tiek leidinių mūsų 
ypač paaugliams. Pirmasis jų 
bus Anglijoje gyvenančio rašy
tojo R. Spalio “Gatvės berniuko 
nuotyk;ų” II laida, gražiai iliust
ruota. Kitų leidinių leidimas te
bediskutuojamas.

Stovyklai baigiantis
Liepos 20 d., šeštadienį, sto

vykla baigiama, palapinės griau 
narnos, ir trys skautiški miestai 
praktiškai išnyksta.

Akademikai skautai išvyksta, 
kaip buvo atvažiavę. Tačiau iš
vyksta ne tuščiomis: išsiveža 
daugiau patyrimo, daug’au ži
nių, sumanymų. Įsigyta ir nau
jų pažinčių. Visa ši medžiaga, 
įskaitant nutarimus, sumany-

THE SIBERIAN TUNDRA 
Published by The Lithuanian 

I Soc'al Democratic Union of 
America. Printed by “Nida 
Press”, London, 1968.

Tai šiurpūs Sibiro tremtinės 
H. Tautvaišienės pergyvenimai 
vergų stovyklose ir katorgi- 
niuos darbuos bekraštėje šiau- 

: rėš tundroje. Būtų gera, kad 
jaunimui, | kiekvienas laisvas lietuvis jaus

tų pare’gą šią knygą parodyti 
ir padovanoti vien tik angliš
kai skaitančiam savo kaimynui 
ar darbovietės bendradarbiui, 
kuriems kartais gal ir sunku 
patikėti, savo akimis nemačius, 
kad šitokių gyvų žmonių kapi
nynų dvidešimtame amžiuje bu
vo ne vien tik nacinėje Vokie
tijoje, o dar baisiau, kad lais
vam pasauliui “nematant”, eg- 
z:st.uoja Sovietų Rusijoje ir da
bar.

— o —
_  Pasauks d'delė knvna kurios 

ne’še'ną i? namu naska'to tik vieną 
puslapi. — Šv. Augustinas.

— Kvailio širdis jo liežuvyje; iš
mintingo liežuvis jo širdyje.

<— Oiiarks. .,
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