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Pastabos apie 
Lietuvių Enciklopedijos 
penkioliktąjį tomą

VINCAS MACIŪNAS

KODĖL PATRIOTIKA VIS UŽKLIŪVA?

Praeitų metų “Draugo” XII 28 
d. numeryje buvo išspausdintas 
A. Kučo straipsnis apie mano re
daguotąjį LE XV tomą. Straip
snyje nevengiama rimtai kriti
kai, rodos, visai nereikalingų pa
šaipaus atspalvio žodžių ar po
sakių (keisčiausias mišinys, šiu
pinys, skaitytojo gainiojimas ir 
tt), lyg ir rodančių kažkokį au
toriaus kartėlį, kurio priežasčių 
nežinau, kurios betgi niekam ir 
nesvarbios. Neketindamas pana
šiai atsikirtinėti, aš tik noriu 
“Draugo” skaitytojams paaiš
kinti šio LE tomo kilmę, jo san
darą ir kai kuriuos kitus tomus 
liečiančius dalykus, kuriuos kri
tikas bus, mano manymu, netin
kamai supratęs ar net gal ir iškrei 
pęs.

I gana retorišką kritiko klau
simą apie XV tomą — “kokia jo 
ypatinga paskirtis” — .atsaky
čiau, kad jis jokios “ypatingos 
paskirties” neturi, o jo, pasaky
tume, paprasta paskirtis — ben
dro pobūdžio straipsniais apžvelg 
ti Lietuvos kraštą, jos istoriją, 
jos kultūrinio, ekonominio ir ki
tas gyvenimo sritis — yra, man 
rodosi, savaime aiški kiekvie
nam, tomą paskaičiusiam ar bent 
nuodugniau jį pavarčiusiam.

Negalėčiau sutikti su kritiko 
teigimu, kad tomas “nukrypo 
nuo standartinių enciklopedijos 
reikalavimų”. įvairių tautų ben
drinėse enciklopedijose straips
niui apie savo tautą ir valsy- 
bę skiriama kur kas daugiau (ne 
kartą ir labai žymiai daugiau) 
vietos. Štai pvz. nedidelė šešia- 
tome vengrų enciklopedija “Uj 
magyar lexikon” 1961-62) 
Vengrijai skiria 59 psl., italų 
“Grande dizionario enciclopedi- 
co” (1954-62) Italijai — 87 
psl., švedų “Svensk upplagsbok” 
(1947-55) Švedijai - 224 psl., len
kų “Wielka enpyklopedia pows- 
zechna” (tebeleidžiama nuo 19 
62) Lenkijai —225psl., “Ency- 
clopedia Americana” (pastaro
ji laida) JAV-ėms — 292 psl., če
kų “Ottov slovnik naučny” 
(1888-1909) Čekijai — 572 psl. 
ir t.t. Yra taip pat enciklopedijų, 
kurios skiria tam reikalui ne ku
rią didesnę ar mažesnę tomo da
lį, o ištisą tomą, pvz., ispanų 
“Enciclopedia universal ilustra- 
da europeo - americana” (1914- 
30), graikų “Neoteron enkyklo- 
paidikon lexikon” (1948-55; 
Graikijai skirtas tomas turi 1604 
psl. ir yra 400-500 psl. didesnis 
už kitus), sovietinė ukrainie-
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čių enciklopedija (1959-65; 
krainos tomas turi 807 psl. ir 
pusantro šimto psl. didesnis už 
kitus). Taigi ir LE leidėjas su 
redakcija, nutarę išleisti specia
lų Lietuvos tomą, visai nenu- 
krypo “nuo standartinių enciklo 
pedijos reikalavimų”.

Ar tą Lietuvos tomą reikėjo at
žymėti eiliniu pagal raidę LE 
numeriu ar dėti enciklopedijos 
galan, ar net išleisti LE prie 
du, kaip norėtų A. Kučas, yra 
visai neesminis dalykas. Tuo at
žvilgiu enciklopedijų praktika į- 
vairuoja. Minėtoje ukrainiečių 
ir didžiojoje Sovietų enciklope
dijose atitinkami tomai yra ga
liniai (vienoje 17-tas, kitoje 50- 
tas), o minėtose graikų ir ispa
nų enciklopedijose jie sunume
ruoti pagal atitinkamų raidžių 
eilę. LE XIV tomą baigus žo
džiu “lietus”, buvo patogu XV 
tomą skirti sekančiam žodžiui
— “Lietuva”. Taip ir padaryta. 
Deja, XV tomo išleidimas nenu
matytai užtruko, nes visa eilė 
bendradarbių dėl įvairių priežas
čių nespėjo laiku parengti pažade 
tų straipsnių. Sakysime, dar 1968 
pavasarį, kai visi kiti straipsniai 
jau buvo spaustuvėje surinkti ir 
pats tomas jau buvo spausdina
mas, kai kurie tomui būtinai 
reikalingi straipsniai tebuvo ra
šomi. Tų mūsų gyvenimo sąly
gų nugalėti neįstengę nei LE. lei 
dejas (nors dėl tomo užgaišimo 
susilaukė ne tik priekaištų, bet 
ir finansinių sunkumų) nei tomo 
redaktorius (nors ir labai norė
jo baigti jį tikrai varginusį dar-

(Nukelta į 2 psl.)

"Ruduo” G. Valiūuieuės nuotrauka spalvotų skaidrių konkurse laimėjusi trečiąją vietą.

K. Daugėlos nuotrauka, spalvotų skaidrių konkurse laimėjusi pirmąją vietą."Spalvos”

Fotografai linkę eksperimentuoti
Lietuvių Foto archyvo skelb

tas spalvotų skaidrių konkursas 
jau yra pasibaigęs ir turi savo 
laimėtojus, kuriuos šia proga pri 
statysime lietuvių visuomenei. 
Tai buvo bene pirmutinis spalvo 
tų skaidrių konkursas lietuvių 
tarpe. Konkursą paskelbus, bu
vo susilaukta įvairių reakcijų iš 
visuomenės tarpo. Daugumoje at 
siliepimai buvo palankūs. Tačiau 
buvo girdėti ir kritikos: girdi, jei 
tai yra lietuvių konkursas, tai 
skaidrės privalėtų turėti tik lie
tuvišką tematiką. Atsakant į šį 
priekaištą, norėtųsi pabrėžti, 
kad šio konkurso tikslas buvo 
pamatyti visapusišką lietuvių 
fotografų pasiektų rezultatų vaiz 
dą, Apsiribojus vien lietuviška

ALGIRDAS GRIGAITIS

tematika, automatiškai būtų iš
jungta didžioji dalyvių daugu
ma bei geriausi konkursui pateik 
ti darbai.

Iš keturių skraidrių tematikos 
grupių — gamtovaizdžio, portre
to, eksperimentinės ir abstrakto 

—daugiausiai pasisekimo, kaip 
ir buvo laukta, susilaukė gamto
vaizdžio grupė. Tačiau įdomu 
pastebėti, kad gausumu po to se
kė jau eksperimentinė grupė. 
Dauguma šių darbų yra labai 
įdomūs savo techniniu priėjimu 
bei kompoziciniu apipavidalini
mu. Iš kitos pusės, portreto gru

pė gavo vos kelis darbus, kurie 
taipgi nepasižymi aukšta fotogra
fine kokybe. Iš to pirštųsi išva
da, kad mūsų fotografai yra 
daugiau linkę eksperimentuoti su 
fotografine alchemija, negu ten
kintis kasdieniškų, standartiniu 
priėjimu prie fotografinės kūry
bos.

Skaidrių atrinkimo jury komi
siją sudarė dail. Zita Sodeikienė, 
dail. Vytautas Virkau, dail. Al
girdas Kurauskas, Algimantas 
Kezys S. J. ir Algirdas Grigaitis. 
Po pirmo skaidrių peržiūrėjimo, 
dauguma jury komisijos narių iš
reiškė malonų nustebimą, kad 
nemaža prisiųstų darbų dalis y- 
ra gana aukšto fotografinio ly
gio. Jury komisija taip pat nus
prendė, kad dėl labai nelygaus 
skaidrių skaičiaus atskirose grupė 
se nepremijuoti atskiras grupes, 
bet iš visų prisiųstų skaidrių skir
ti tris premijas ir aštuonis atžy- 
mėjimus. Pirmai premijai parink 
ti skaidrę nebuvę sunku, nes vi
si vienbalsiai pripažino, kad K. 
Daugėlos “Spalvos” išsiskyrė iš 
visų kitų savo paletinėmis spal
vomis bei savo ritminga linijų 
kompozicija. Tačiau buvo gana 
nelengva atrinkti sekančias dvi 
geriausias skaidres, nes daugelis 
buvo labai vienodo fotografinio 
lygio.

Norėtųsi pastebėti, kad skaity
tojai nevertintų premijuotų skai
drių pagal jų nespalvotas repro
dukcijas spaudoje. Spalvų parin
kimas bei jų derinimas šalia tech 
ninio tobulumo ir kompozicinio 
stiprumo buvo vienas iš svarbiau 
šių skaidrių atrinkimo kriterijų, 
ir todėl, iš spalvotos skaidrės iš
ėmus spalvą, lieka tik skaidrės 
skeletas.

Taigi Lietuvių foto archyvo 
skelbtojo spalvotų skaidrių kon
kurso laimėtojai yra šie:

Pirma premija: K. Daugėla iš 
Bedford, N. H. —“Spalvos”.

Antra premija. J. Maleiška iš 
Cicero, III. “Karvės raudonoj pie 
voj”.

Trečia premija: G. Valiūnie- 
nė iš Toronto, Ont. — “Ruduo”.

Atžymėjimai (alfabetine tvar
ka);

Jei kas autoriui pasakytų: 
parašyk veikalą, kuris kuo 
nors padėtų tavam kraštui su- 

. krėsti visą žmoniją, baigtų ne- 
santaikas, išlaisvintų nekaltus 
kalinius, pakeltų moralę svei
kiems ir ligoniams, pagerintų 
darbo žmonių sąlygas ir t. t., 
tokiu raginimu literatūros me
nas, atrodo, būtų paliekamas 
nuošaly, jis būtų pakeistas so
cialinėm idėjom ir aistrom, ku
rios, kad ir kilnios savo sie
kiamu tikslu, mažai besirūpina 
literatūrinio meno laimėjimu 
bei pasisekimu. Vis dėlto šitaip 
atsitinka, o retkarčiais, net ir 
minėtose tematikose sukuria
ma neblogų veikalų, siekiant 
jau iš anksto užsibrėžtų tikslų.

Bet kaip ir kada lite- 
tūra tampa menu? Argi 
temos yra taip jau ir nesvar
bios literatūrai? Ar literatū
ros menas yra visai nereika
lingas ne tik laisvesnio tema
tinio, bet ir moralinio pagrin
do?

Apie tokią moralę, pavyz
džiui, esama taipgi įvairių te
orijų. Yeats galvojo, kad lite
ratūra turėtų būti “nuodėmės 
atleidėja”. Ir tie, kurie šiai 
minčiai prieštaravo, vis dėlto 
su juo sutiko, kai rašytojas 
piktinosi literatūra, “smerkian
čia nuodėmę”, ar ginančia mo
ralę. Mat, ir kritikai ilgainiui 
pastebėjo, kad visa tai, kas 
gyvenime yra yda, blogas pa
protys ar nuodėmė, literatūroj 
kažkodėl pasidaro menišku 
grožiu. Ir neretai kuo didesnis 
blogio užgriebimas, tuo giliau 
autorius slystelia į literatūrinį 
šulinį ir tuo vis didesnių rezul
tatų susimeškerioja. Pavyzdžių 
čia rastume apsčiai, žvelgdami 
į graikų klasikus, Dantę, Šeks
pyrą, Dostojevskį ir šių dienų 
literatūrą. Palinkimai vien tik 
j dorybių pasaulio vaizdavimą, 
kažkodėl neduoda gerų rezul
tatų.

Taipgi pastebėta, jei rašy
tojo tema veikale gali būti su
vesta tik į vieną, paprastą, vi
siems žinomą sakinį (pvz. "ne
ištikimybė yra blogis”, “tėvy
nės meilė yra gėris”, “kovoto
jas yra drąsus”, “meilė yra 
amžina”), tai rašytojui pri
trūksta tada argumentų ir 
įtampos, jis pats jaučia, kad 
vietoj ilgo romano, jam užtek
tų visą veikalo esmę išreikšti 
vienu, visiems pakankamai 
aiškiu, sakiniu ar straipsniu. 
Panašiai atsitinka, kai veika
lo herojus yra geras, puikus 
žmogus, teisingas, Dievo, o ir 
paties autoriaus taip mėgia
mas, kad pragaro vartai jam 
ne tik kad neprasidaro, bet ir 
neturi jokios progos bent ret
karčiais prasiverti.

Elementari patriotika, atro

1. K. Daugėla iš Bedford, N. 
H. — “Ruduo”.

2. J. Kasakaitis iš Chicago, III. 
— ‘Povo plunksna”.

3. J. Sablauskas iš Kanados — 
“Krikštolo rutulyje”.

4. D. Tyjūnėlis iš Buffalo Gro 
ve, III. — “Gamtovaizdis”.

5. A. Valiūnas iš Toronto, 

do, dažnai ir turi šią natūra
lią tendenciją, ypač jei nuo 
pradžios iki galo nėra abejo
nės dėl veikalo herojaus įsiti
kinimų, jei viskas veikale gali 
būti suvesta į “tėvynės meilė 
yra gėris” frazę, kuri nieko 
naujo nepasako, visiems yra 
žinoma ir dėl to dažnam atro
do, kad ji ilgu veikalu ir ne
turėtų būti diskutuojama.

Kartais įvedus dvasinę abe
jonę ar net ir stipresnį to pa
ties patriotiškumo supratimą, 
sukuriamas bent charakteris, 
veikalas pasidaro kiek įdomes
nis, bet autorius čia jaučia, 
kad jam dar kažko trūksta. 
Kas gi tuomet daroma? Nagi 
alegorijos ir simboliai kabina
mi ant kūrinio, kaip papuoša
lai ant eglutės, ir visas veika
lo frazės elementariškumas 
slepiamas už to simbolių ar 
formos rūbelio, šitoks kūrinys 
tada, iš paviršiaus žiūrint, at
rodo gan vykusiu, bet esmėje 
jis yra triuko padarinys, vei
kalui tokiu atveju kaip tik ir 
trūksta viską vienijančios bend 
ros minties, originalaus, nau
jo "leitmotyvo”, o dažniausiai 
ir būtinos įtampos.

Bet meniškai įtampai neuž
tenka ir veiksmo netikėtos 
komplikacijos. Ir įvykių menui 
neužtenka, yra reikalinga taip
gi įdomesnė dvasinė įtampa 
Tš sekančių frazių, pavyzdžiui, 
ar ne daugiau dvasinės įtam
pos turės paskutinieji? “Hero
jus myli tėvynę”, “herojus 
abejoja, bet vėliau atsiverčia” 
(Kudirka), “herojus piktinasi 
priešo užmačiomis ir stoja į 
kovą” (savanoriai, partizanai), 
“herojus dilba priešui, bet vė
liau įsitikina, kad blogai daro”, 
“herojus įsimyli į vieną prie
šo narį ir savo tautos patrio
tų yra pasmerktas žūti (“Ai
da”, dalinai “Carmen”) ir t 
t. Bet yra ironiška, kad, šito
kiu būdu keliant dvasinę įtam
pą, atitolstama nuo patriotikos, 
prieinama prie “nepatriotikos” 
ir tuo pačiu prie universalu
mo. Ir tada ar neatrodo, kad 
tai, kas gyvenime ir politikoj 
yra gražu, literatūroj, jei no
rime meno, tikro meno — vi
sas patriotinis grožis, kilnūs 
jausmai ir ištikimybė ar ne
atrodo lyg lauktų menininko 
rankų ir jo lakios vaizduotės 
metaforinių stebuklų?

Ir ši menininko “metamor
fozė” tada nebūna nukreipta 
prieš gyvenime mums labai 
svarbią ir racionalią patrioti
nę idėją, bet prieš jos nepa
prastą aiškumą, į kurios tik
renybę, literatūra, stengdama
si įkvėpti menišką formą, daž
nai ir užkliūva.

P. Min.

Ont. — “Svajonės”.
6. A. Valiūnas iš Toronto, 

Ont. — “Gamtos abstraktas”.
7. A. Valiūnas iš Toronto, 

Ont. — “Atoslūgis”
8. G. Valiūnienė iš Toronto, 

Ont — “Ruduo tvenkinyje”.
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bą). Betgi dabar, kai jau visa 
enciklopedija (išskyrus tik papil 
dymų - pataisymų tomą) yra pre 
numeratorių rankose, juk nebe
svarbu, kada kuris tomas buvo 
išspausdintas, ir kurios nors dis
kusijos tuo klausimu nebeaktua
lios.

LE leidėjo pakviestas sureda
guoti tomą, sudariau jo planą, 
pirmiau peržiūrėjęs eilę enciklope 
dijų, kad susipažinčiau, kaip jose 
tie dalykai tvarkomi, kurie straip 
sniai įtraukiami ir tt; Planą 
peržiūrėjo eilė tomo pagrindi
niu bendradarbių, iš esmės jam 
pritardami. Jų įvairiais smulkes
niais patarimais bei nurodymais 
daugiau mažiau pasinaudojau. 
Ai Kučas rašo, kad XV tomas 
“tėra tik straipsnių rinkinys, su
dėtinis veikalas apie Lietuvą”. 
Visai teisingai. Tik jo sakinyje 
turėtų būti ne “tėra tik”, o “yra” 
sistemingai sutvarkytas straips? 
nių rinkinys, apžvelgiąs pagrindi 
nes Lietuvos gyvenimo sritis, jos 
istoriją ir gamtą. O kas gi kita ir 
turėtų būti? Jei kas pavartytų 
pirmiau mano suminėtas ispanų, 
graikų ir ukrainiečių enciklo
pedijas, matytų, kad savo kraš
tams skirti tų enciklopedijų to
mai kaip tik ir yra tokie straips
nių rinkiniai, dargi labai dideli, 
nes ispanų ir graikų enciklopedi
jų atitinkami tomai turi dau
giau kaip po pusantro tūkstančio 
psl. Panašiai daro ir tos enciklo
pedijos, kurios savo kraštui skiria 
ne: visą tomą, o tik didesnę ar ma 
žesnę jo dalį. Sakysime, “Ency- 
clopedia Americana” savo beveik 
300 psl. straipsnį JAV suskal
do į 40 mažesnių straipsnių, ku
rie savo ruožtu sujungti į 10 sky
rių: fizinė krašto charakteristi
ka, gyventojai, istorija, ekonomi 
ka ir kt. Matome taigi, kad ir 
XV tomas savo sandara anaip- , 
tol, nėra nukrypęs, kaip norėtų 
skaitytoją sugestijuoti A. Kučas, 
“nuo standartinių enciklopedijos 
reikalavimų”.

XV tomo straipsnius sugrupa
vau į 4 stambius skyrius (kraštas, 
visuomenė, istorija, kultūra), ku
rių du dar į kelis poskyrius, tuos 
poskyrius padalijau į eilę straips
nių. Beje, dabar pastebėjau (ank 
sčiau nebuvau į tai atkreipęs 
dėmesio) j kad aukščiau minėtos 
ispanų enciklopedijos Ispanijai 
skirto tomo straipsniai sugrupuo 
ti Ubai panašiai, tik į 6 skyrius: 
geografinį (Espana fisica), eko
nominį, valstybinį (Espana poli- 
tica; čia įjungta ir Bažnyčia),tei 
sės, istorijos ir kultūros. Taigi 
trys skyriai visai tokie pat, kaip 
sujungti į vieną skyrių (Visuo
menė), kuriame, straipsniai- (kad 
ir truputi kitaip) sugrupuoti irgi 
į tris .poskyrius: valstybė, bažny
čia, ūkis. Beje, antrojo skyriaus 
pavadinimas ir jo padalijimas A. 
Kučui nepatinka (anot jo, tai 
keisčiausias mišinys),, bet tai jo 
asmeniška, kitiems neprivaloma 
nuomonė, ir aš jaučiuosi turįs 
pagrindo labiau pasikliauti nuo
mone tų Savo bendradarbių, ku
rių patarimais esu pasinaudojęs.

XV toman sudėti 99 atskiri 
straipsniai — straipsneliai. Su
prantama, kad redaktoriui būtų 
buvę daug lengviau, jei straips
niai būtų buvę didesni ir tuo pa
čiu metu bendradarbių mažiau. 
Betgi tas suskaldymas, kad ir pri 
dėjo redaktoriui darbo, pačiam 
tomui bus išėjęs naudon, nes 
bendradarbių tarpan galima bu
vo įtraukti daugiau paskirų sri
čių ar klausimų specialistų. Štai 
pvz. ar negeriau, kad etnografi
jos poskyrį (jį vieno tautoskyri- 
ninko patartas, pavadinau seną
ja kaimo kultūra) parašė ne vie
nas kuris bendradarbis, o posky
rio straipsnius apie papročius ir 
tautosaką parašė dr. J. Balys, a-

pie dainų melodijas ir liau
dies muzikos instrumentus
J. Žilevičius, apie tautinius 
drabužius —A. Tamošaitis, 
apie liaudies meną — A. Rūkš
telė, apie kaimo architektūrą — 
dr. J. Gimbutas, Dar daugiau 
straipsnių (net 18) yra ūkio pos
kyryje, A. Kučo pavadintame 
“margiausiu”. Betgi vėl, ar nege
riau, kad visą poskyrį rašė ne vie 
nas kuris ekonomistas, o pvz. apie 
žemės ūkį — Žemės ūkio akade
mijos prof. J. Paltarokas, apie 
miškų ūkį — Miškų mokslų fak. 
prof. J. Rauktys, apie prekybą — 
Ekonominių mok. fak. dėstyto
jas a. a. dr. St. Stankus (beje, 
kurį laiką buvęs ir užs. prekybos 
dpt. direktorium) ir t.L

“Encyclopedia Britannica” sa 
vo straipsnio apie JAV.-es ekono
minį skyrių suskaldo į 20 straips
nelių, sujungtų į 4 poskyrius. Tai 
gi skyrius, A. Kučo žodžiu beta
riant, dar "margesnis”. '•

Nors XV tome yra beveik šim
tas straipsnių, tačiau kai kurių 
plane numatytų, deja, pristigo, 
nes jie nebuvo gauti iš juos paža
dėjusių bendradarbių. Ypač ten
ka pasigesti liet, periodinės spau
dos istorinės apžvalgos, kurion 
turėjo būti įtraukti patys pirmie
ji bandymai leisti liet, laikraš
čius, tiek ir pastarųjų-laikų perio
dika. Būtų tada atkritus ir A. Ku
čo priekaištas straipsniui apie už
sienio lietuvius, kad ten nebuvo 
suminėti kai kurie JAV liet, lai
kraščiai, nes būtų galėjusi būti 
atitinkama nuoroda į straipsnį a- 
pie periodiką. Taip pat gaila, kad 
nebuvo Lietuvos ūkio istorijos 
bruožų straipsnis, kuris būtų su 
daręs tinkamą istorinį ūkio pos 
kyrio įvadą-. Kad toji spraga bū
tų bent iš dalies užpildyta, teko 
ūkio poskyrio pradžioje nurodyti 
kitų LE tomų £6 straipsnius, skir 
tus Lietuvos ūkio istorijos klausi- 

i mams. Manome, kad LE skaityto 
jams būtų buvusi naudinga kelis 
šimtus datų pateikianti Ljetuvos 
istorijos chronologinė lentelė, ku 
ri taip pat buvo tomo plane nu
matyta. Pristigo ir dar vieno kito 
straipsnio, betgi ilgiau jau nebu
vo galima sulaikyti XV tomo iš
leidimo.

Tomo plane pagrindinių ketu
rių skyrių tvarka buvo kiek kito
kia; istorijos skyrius buvo numa
tytas antruoju, o visuomenės — 
trečiuoju, nes pastarajame skyrių 
je žymiąja dalimi liečiami nepri 
klausomos Lietuvos (po 1918) 
dalykai. Tad gal būtų atkritęs 
A. Kučo priekaištas (ar prieka
bė), dėl “elementarių chronolo
gijos taisyklių” nesilaikymo. De
ja, teko vėl nusileisti gyvenimo 
sąlygoms. Mat, istorijos skyrius 
dar nebuvo baigtas, o spaustuvė
je jau buvo laužomi surinktieji 
straipsniai. Tad, pasitaręs su kai 
kuriais savo bendradarbiais isto
rikais, susitikau, kad būtų sukeis
ta tų dviejų skyrių eilė. Pagaliau 
skyrių eilės tome klausimas juk 
nėra toks esminis, ir tuo atžvil
giu enciklopedijų praktika įvai
ruoja. Pvz. minėtoje čekų enciklo 
pedijoje straipsniai apie Čekijos 
ekonomiką eina prieš istorijos 
straipsnius. Taip pat ir anoje is
panų enciklopedijos Ispanijai skir 
tame tome prieš istorijos straips
nius apžvelgiama ir ekonomika, 
ir valstybė, ir Bažnyčia ir 
teisė. Taigi visai taip, kaip ir LE 
XV tome.

Sudarant XV tomo planą, re
daktoriui teko susidurti su ne
lengvu klausimu, kiek kuriam 
straipsniui skirti vietos. Juk tome 
apžvelgiami tokie iš esmės skir
tingi dalykai, ir nėra jau taip pa
prasta nuspręsti, kas pvz. svar
biau, ar žemės ūkis, ar kuris nors 
istorijos periodas, ar liaudies me 
nas, ar liet, kalbos tarmės, ar te
atras, ar mokyklos ir tX Peržiū
rėję bent keletą kitų enciklopedi
jų, pamatytume, kad jos anaip-

‘ Svajonės" A. Valiūno nuotrauka, skaidrių konkurse laimėjusi atžymėjimą.
----------------i j-j p , . į:J

tol ne tas pačias sritis linkusios, savo dalimi yra lituanistiniai, 
labiau pabrėžti, tad plg. ir nevie
nodai joms skiria vietos. Vienos 
jų plg. daugiau dėmesio skiria 
savo krašto istorijai, kitos ekono
mikai, dar kitos! dvasinės kultū
ros sritims. A Kučas priekaištauja 
kad LE tomas per maža skiriąs 
vietos !“garbingiausiam ir didin
giausiam” Lietuvos istorijos lai
kotarpiui. Kažin ką jis pasakytų 
apie anos ispanų enciklopedijos 
tomą, kuriame Ispanijos juk to
kiai neginčytinai senai bei “gar
bingai ir didingai” istorijai skiria 
ma maždaug tiek pat vietos,kiek 
ir ekonomikai (kiek daugiau 
kaip po-200 psl.). Tuo tarpu XV 
tome istorijai skirtas beveik 200 
tpsl., o ūkio poskyris nė 90 psl. ne 
turi.
t Organizuodamas XV tomą ir 
pasitaręs su kai kuriais bendra
darbiais, redaktorius tiksliai nu
matė kiekvieno straipsnio apim
tį, kad jų visuma neperženg

tų įprastinių.tomo ribų. Tačiau 
praktiškai visi bendradarbiai pa 
rašė daugiau (kai kurie net ir 
žymiai daugiau). Redaktoriui te- 
koi tuo reikalu ne kartą aiškin
tis ir net “derėtis” su paskirais

Skirtumas tuo atžvilgiu tarp XV 
ir kitų tomų aiškiai pastebimas. 
Pvz.’ atskiruose tomuose skaity
tojas ras straipsnius apie Nemu
ną, Nerį, Alaušą ir kt. Lietuvos 
upes ir ežerus, o XV tome — 
bendrą apžvalginį straipsnį a- 
pie Lietuvos hidrografiją. Atitin
kamų raidžių LE tomuose išspau 
sdintos daugybės mūsų rašytojų 
apybraižos, o XV tome — ben
dra istorinė liet, literatūros ap
žvalga, kurioje paskiri rašytojai 
suminimi tik tiek, kiek jie reika
lingi skersiniam vieno, kito liet, 
literatūros periodo piūviui. Tai
gi XV tome yra bendros įvairių 
sričių apžvalgos, o kituose tomuo 
se straipsniai apie paskirus Lietu
vos miestus ir miestelius; apie u- 
pes, ežerus, kalnus, apie valstybi
ne, visuomenine ir kultūrine vei
kla pasireiškusius asmenis apie 
įvairias visuomenines bei kultūri 
nes organizacijas ir valstybines 
įstaigas; apie atskirus liet, laikraš 
čius ir žurnalus; apie svarbes
nius istorijos įvykius (Saulės, Du 
bės, Žalgirio ir kt. mūšius; apie 
Kriavo, Horodlės ir kt. aktus; a- 
pie Liublino uniją; apie 1830 ir

lio straipsnis apie liet, mitologi
ją, į kurį ir buvo padaryta nuo
roda. “Ne pro šalį būtų buvę pa
ryškinti, — rašo A. Kučas, — 
Lietuvos statuto ir valakų refor
mos reikšmę”. Bet ir vėl — ki
tuose tomuose'jau buvo A. Šapo
kos ir Z. Ivinskio straipsniai, kur 
tie dalykai, manau, neblogai “bu 
vo paryškinti”. Dar rašo A. Ku
čas. “Reta tauta yra turėjusi to
kių ištisą eilę asmenybių, im
perijos kūrėjų ir gabių valdovų, 
kaip Lietuva. Jų visų pasigenda 
me XV LE tome”. Paliekant nuo 
šalyje klausimą apie tokių asme
nybių retumą kitose tautose, 
reikia nurodyti, kad tos asmeny
bės buvo suminėtos ir XV tome, 
o drauge padarytos nuorodos į 
kitus tomus, kur yra jų platesni 
aprašymai, kai kurie ir labai iš
samūs, pvz. apie Mindaugą 10 
psl., apie Gediminą 8 psl., apie 
Vytautą net 18 psl.

Ribodamasis tik istorijos straip 
snių pažvelgimu ar bent jų su- 
minėjimu ir neliesdamas kitų 
straipsnių, nors ir sudarančių di
džiausią tomo dalį, A. Kučas už
kliuvo už Z. Ivinskio straipsnio,

bendradarbiais, o daugelį straip- ( kt. sukilimus; apie spaudos drau- 
snių jis gavo pats gerokai sutrum dimą ir t.t.); apie archeologinių 
pinti. Visa tai pareikalavo, žino- i radinių vietas, ir t.t. XV tomas 
ma, labai daug darbo ir laiko, o į papildo lituanistinę visos LE me- 
pats tomas vis tiek išėjo pusan-1 džiagą, taigi nėra tik koks atski- 
tro karto didesnis (anot A. Ku-( ras leidinys, o drauge ir sąstatinė

visos enciklopedijos dalis. Ryšys 
parodomas ir tarptominėmis nuo 
rodomis: jų mažiau iš kitų tomų 
į XV ir žymiai daugiau (tai su
prantama dėl tomo pobūdžio) iš 
XV tomo į kitus.

Tas nuorodas į kitus tomus A.

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West OOth Place 
Tel.: REpnblic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

čo puse colio “riebesnis”), ir 
atskirų straipsnių apimties santy
kis liko ne visai toks, koks buvo 
jairminiame plane numatytas. 
Vis dėlto abejočiau, kad dėl to
mo padidėjimo LE skaitytojai bū 
tų buvę nuskriausti. A. Kučas pa
sišaipo iš redaktoriaus (“man su Kučas pašaipiai vadina skaityto- 
sidaro įspūdis, kad redaktorius' jo gainiojimu ir rašo: “Ko šis 
buvo perdaug geraširdiškas”) metodas siekia, man neaišku”, 
ir nurodo, kad “reikėjo netaupy- Man betgi ir neaišku, kaip gali- 
ti žirklių”. Iš to patarimo betgi ma nesuprasti tokio paprasto da- 
ir “man susidaro įspūdis”, kad lyko, ypač kad tai yra įprastinė 
kritikui vargu ar teko redaguo-į ir kitų enciklopedijų praktika, at

seit “standartiniai enciklopedijos 
reikalavimai”. Tokios tarptomi- 

riės nuorodos labai padeda su
taupyti vietą, kurios nė viena en
ciklopedija per daug neturi. Be 
to, jos padeda ir skaitytojui, pri
mindamos, kad jie gali (Žinoma, 
jei nori; nes niekas jo “negainio- 
ja”) plačiau paskaityti apie vie
ną ar kitą dalyką toje pačioje en
ciklopedijoje. Štai XV tomo straip 
snjije apie hidrografiją yra duo
tos nuorodos, kurių Lietuvos u- 
pių baseinų žemėlapiai yra kituo 
se LE tomuose. Arba, XV tomo 
straipsnyje dr. J. Balys trumpai 
ir sistemingai apžvelgė įvairius 
liet papročius, jų plačiau neap 
rašinėdamas, nes juk apie juos 
(apie Kalėdų, Užgavėnių, Vely
kų, Sekminių, Joninių, Vėlinių,

I

ti kurį mokslinį veikalą ar moksli' 
nį žurnalą. Bepiga “žirklėmis” 
sutrumpinti kokią vandeningą 
korespondenciją ar dar lengviau 
kokią mokyklinę chrestomatiją. 
Tačiau jeigu moksliniame straip 
snyje nepakanka nubraukti vie
ną kitą sakinį ar net kokią ma
žiau reikalingą pastraipą, o rei
kia jį sutrumpinti kokiu trečda
liu ar net dar daugiau, jį tenka 
žymia dalimi visai naujai perra
šyti. Su vienu kitu tomo straip
sniu redaktorius taip ir yra pada
ręs, betgi jis tam nebūtų turė
jęs, pakankamai ir laiko, kuris 
juk daugiausia savaitgaliais ribo
josi. Be to, ne visus straipsnius 
jis jautėsi taip laisvai galįs brauk
ti, Pvz. tome yra dr. A. Salio 
straipsnis apie liet, tarmes, ku
ris savo moksliniu specialumu tik laidotuvių, krikštynų, vestuvių, 
tų ir kokiam lingvistikos žurna- rugpiūtės ir kt. papročius) dides- 
lui. Straipsnis ilgokas. Gal būt, ni ar mažesni straipsniai (dau- 
A. Kučas nebūtų varžęsis jį “žirk- giausia paties dr. Balio) jau bu
lėmis” sutrumpinti, 
miau.

Nutarimas išleisti 
skirtą specialų tomą
ma, nereiškė, kad tuo tomu ir 
turėjo ribotis visa LE lituanistine 
medžiaga: ir kiti LE tomai, žymia

Aš nesiė-

Lietuvai 
dar, žino

vo LE tomuose, į kuriuos ir pa
darytos nuorodos nebedidinant 
jau ir taip gerokai padidėjusios 
XV tomo. A. Kučas XV tome pa
sigenda šeri. Het. religijos pavaiz
davimo; betgi atitinkamos raidės 
tome buvo plg. išsamus dr. J. Ba-

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos Ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal susitar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048
Rezid. Telef. 230-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

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

Priima ligonius pagal susitarimą;
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

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

DR. C. K. BOBELIS
Inkšti; ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin

425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0
antr.. i>enktad. 1-5, treč. ir šešt. dk 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street

Valandos: antradieniais, peiiKtad,e- 
nals 2—9 v., šeštadieniais 10-1 n p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

kuris jam nepatinka dėl to, kad, 
duodamas išilginius periodo 
(ligi Gedimino dinastijos išmiri
mo) piūvius pagal pagrindines 
ano meto istorines problemas, ne 
atkreipęs pakankamai dėmesio 
“į valdovą kaip asmenį”, o juk 
“istoriją kuria asmenys, ne ap
linkybės”; tų asmenybių, kaip 
jau minėta, A. Kučas pasigenda 
XV tome. Palikdamas atvirą 
klausimą, ar A. Kučo sugestijuo- 
jamas dėmesio atkreipimo į val
dovą ir asmenybių iškėlimo ne- 
todas netiktų labiau kokiam mo
kykliniam vadovėliui, labai sua
bejočiau, ar reiktų tokį mokslinį 
patyrimą turintį istoriką, kaip 
prof. Z. Ivinskis, dar pamokyti 
istorijos metodo. Nenorėčiau

taip pat sutikti su A. Kučo prie
kaištu (irgi kiek pašaipiu), kad 
Z. Ivinskiui “pavyko” supainioti 
pasirinktąjį periodą. Toks teigi
mas, kadangi neparemtas pa
kankama įrodomąja argumenta
cija, bus priimtinas tik tiems, ku
riems A. Kučo, kaip istoriko, žo
dis svaresnis už Z. Ivinskio.

Užkliuvo A. Kučas ir už trum
pučio straipsnelio apie Lietuvių 
Bendruomenę, redakcijos pareng 
to ir priedu prijungto prie straips 
nio apie užsienio lietuvius. A. Ku 
čas rašo: “Čia kalbama ne tik a- 
pie Bendruomenę, bet ir apie Vil
ką, Altą, Lietuvos Laisvės Komi
tetą, Pavergtųjų Europos tautų 
seimą, Centro ir Rytų Europos

i Nukelta i 5 psl i

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimą.: Pirmad. tr 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St„ GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akintu* Ir
“contact ienses”.

Valandos pagal susitarimą. 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

5159 So. Daznen Aveniu

Valandos: 2—9 vai. p. p.
Išskyrus trečladien)

Ofe. 735-4477. Rez. PR 8-6960.
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Telef. 423 - 2660

DR. L RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. n 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. b 
Šeštad. 8 v. r. Iki 3 v popiet.

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akušerija ir moterų ilgos

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne-
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Ofisas laikinai uždarytas dėl dakta

ro ligos.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VV. 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71 st Street

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K S A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 7 Įsi Street

Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2020 
Namų teL 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6

iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

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

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

Valandos: pirm, ir kot nuo 12 vaL 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vak.: 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą..

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik bu šita r u«.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandos: 2—8 v. penktad 10—12
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. 1VA 5-3099Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p.. trečiad. 
uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1228

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. fr 
penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki t 
v. v. šeštad. 2—r< vaL popiet ir kitu 
laiku pagal susttarimą.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street Cicero
Kasdien 1-9 vai. tr 6-8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Of. tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6198

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaL: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak.

Trečiad. ir šeštad. uždarytaDR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt ir penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS - LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 West 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 ir 6 Iki 8 v. vak.
Šeštadieniais 1 iki 4 vai 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak.. penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad. Ir penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. KINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 We«t 71st Street
VaL: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v.

Treč. ir fieštad. pagal susitarimą
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ava. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštad. » v. r. — 1 v. vonlet.

Ofiso tel. 767-2141. Namų 686-4850

DR. PETRAS 2LI0BA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
ir 6-8 v. v., ketvlrt. 6U. v. vakaro, 
šeštadieniai* 11-1 vaL ponlat
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(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
LIETUVIŲ LITE'iATCKA SVE
TUR t»45 — 1967. Redagavo Ka
zys Bradūnas. Rašo: Antanas Vai
čiulaitis. Kęstutis Keblys, Rimvy
das Šilbajoris Stasys Santvaras, 
Vladas Kulbokas, Juozas Girnius 
ir Česlovas Grincevičius. Išleido Į 
Laisvę fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti. Dailininkas Vytautas O. 
Virkau. 697 psl. Kaina $10.00 Gau
nama ir ‘‘Drauge”.

Santvarui atrodo, kad A. Kairio i
CC1

TITAS ALGA

at-kaip pora kartų. Vienu 
vertintojas aiškiai prikiša,

?

FAUSTAS KIRŠAnašystės” (a la ‘‘jei neklystu, 
Pr. J. Naumiestiškis... yra med. 
daktaras” — 342; “...deja, var
gu jau kada nors VI. Proscevi- 
čįūtė įsijungs į liet, dailiojo žo
džio kūrybą” — 367), kartais į- 
gauna naivoką pobūdį:

“Tai Abelio ir Kaino dramos 
savotiškas pakartojimas. Ir 
dviejų brolių vardų pirmosios 
raidės yra tos pačios — An- 
tans ir Kostąs, ir jų tėvas yrą 
Adomas. Deja, aš nežinau, ar 
Ant. Škėma tas raides sąmo
ningai parinko, ar jos yra dra
maturgo pasąmonio atspin

dys” (352. Apie “Žvakidę”).
Tiesumas, nuoširdumas, atvi

rumas yra kritiko, kaip ir kiek
vieno kūrėjo gerosios ypatybės, I 
tačiau, idant jos netaptų papras' 
tu... naivumu, santūrumas priva 
lo visur jąs lydėti.

Iš visų iki šiol suminėtų ver- 
ųntojų St. Santvaras yra bene ge- 
i įausias apžvalgininkas. Plane 
laikydamasis “rašytojų vyresniš
kumo eilės” jis keliais žodžiais ar 
sakiniais nupasakoja kiekvieno 
vertesnio veikalo turinį, išaiški
na jo problematiką, o kartais 
net ir veikėjus apibūdina. Sumi
nėdamas kiekvieną kalbamajame 
laikotarpyje išleistą veikalą, jis 
dažnai pažymi ir jų pastatymų 
vietoves, arba duoda gana smul
kią knygų išleidimo metriką. Bi
bliografinių žinių pakartojimas, 
žinoma, nėra reikalinga, ir re
daktoriaus kopiūros čia nebūtų 
pakenkusios.

Gera S. Santvaro širdis ir į>vie 
sus žvilgsnis logiškai veda į op
timistiškas pažiūras, su kuriomis 
vargu ar sutiktų bent vienas iš 
kitų šios knygos bendradarbių. 
S. Santvaro manymu, “šio lai
kotarpio mūsų dramaturgijos der 
liūs iš tikro yra daugiau negu 
patenkinamas” (392). Tačiau, 
kada kalba eina apie “išliekan
čius veikalus”, jų viršūnėsna jis 
teiškelia tik V. Krėvės “Dangaus 
ir žemės sūnus” “dėl visų kitų 
mūsų tremtiniškos dramaturgi
jos veikalų tokio sprendimo” 
(394) daryti nesiryždamas. O tai 
kad ir netiesiog parodo, kad ga.- 
lutinėse išvadose ir S. Santvaro 
kriterijai nėra jau taip lengvai 
pasiekiami.

Kruopščiai surankiota kritika

Kažkas pasakojo, kad pokario 
metais Tuebingeno stovyklos tau 
tiečiai, ruošdami dailės darbų pa 
rodą, pasiklausę Pulgį Andriušį' 
patarimo: kokius asmenis pasi
kviesti komisijon premijuoti- 
niams darbams atrinkti? “Kvies- 
kit nors ir vežėjus, bet tik jokiu 
būdu ne dailininkus, nes su jų 
sprendimu joks kitas dailininkas 
nesutiks”, pasakęs Pulgis.

Panašiai, matyt, galvojo ir 
“Lietuvių literatūra svetur” kny
gos redaktorius, ieškodamas ver
tintojo kritikos darbams aptarti. 
Pakvietė, tiesa, ne vežėjus, bet 
ir ne žinomą literatūros kritiką,

Aš PALIKAU Tėvų STATYTĄ namą

Aš palikau tėvų statytą namą 
Su aukštu, baltu kryžium pakelėj.
1 en giminė jau šimtmečius gyveno... 
Kai kraujas dmgs, ten amžiai kaupsis vėl.

Nebus magęs ir daugelio iš mūsų.
Bet ten lankysis giminią dvasia, 
Ir palikuonis, saulėn kreipdama ūsą, 
Gal prisimins, kas vartė žemę čia.

Dabar matau aš viską kaip prieš mirtį: 
Skardžius, upes, pelkynus ir miškus, 
ITrvas, dirvonus ir prieš saulę svirtį, 
Ir blezdingą pašiūrėje vaikus.

Jaip laikas bėga... .Dienas tos kaip katės 
Su vakaru pasislepia medin.
Ausys langinės, dūzgančios klegatės, 
Dar primena, kaip vėtros dūko ten!

Kaip motina keliaują į bažnyčią,
Kaip tėvas svirną sveikina raktu,
Kaip ten linksmai šeima juokauja grjčioj, — 
Taip būdavo, — dabar matau, matau...

Pavasarį ilgai žydėjo ievos...
Vis: vaizdai dabar tokie šventi, 
Gal šventesni negu šventoriuj Pievas, 
Nes viskas kita, net vargai kiti.

Matau: mamytė atneša man duonos: 
“Ganyk, vaikei, užaugsi, būsi yyrs!” 
Pavakary į rūką drimba kluonas.
Bus pieno daug. Mamytė glostys, girs...

O Viešpatie! kaip kitos šiandien dienos: 
Ne kūnas vaikšto, tik blanki vėlė.
Pikti veidai, gal po sočios skerdienos. 
Nulaužė baltą kryžių pakelėj...

MADONA

Štai motina su kūdikiu ant ranką 
Skausme nuleido dieviškas akis.
Nusuko žvilgsnį nuo kovą ir tanką 
Ir laukė, ką vaikutis pasakys.

O jis ant ranką laikė avinėlį.
Jo kelias — amžinos dienos aušra.
Jisai pirštelį motinai pakėlė
Ir džiaugėsi, kad motina gera.

Jis tarė: “Motina, ant tavo ranką 
Parimo žemės laimė ir kančia.
Tegul malonė juos visus aplanko. 
Tebūnie taip visur: ir ten, kaip čia”.

KARALAITĖ PALIKO PILY ...

Peteliškės plasnojo žieduos...
Ežere tyvuliavo vanduo. —
Dvi kaselės lange kaip linai
Sulingavo... Tai buvo jinai...

Karalaitė paliko pily,
Ir širdis nuo širdies taip tok.

Blezdingėlė mėlynėn dangaus 
Pasinėrus atspės ir atjaus 
Mano didelės laimės dainas, 
Mano didelio skausmo maldas...

Karalaitė paliko pily,
lr širdis nuo širdies taip toli.

Pavyzdžiui, kalbėdamas apie An 
tano Rūko komedijų veikėjus, 
jis taria:

“Nors vietomis ir sugroteskin- 
ti, savo vidumi jie yra gyvi ir re

alūs žmonės” (337).
Ir gyvi ar realūs žmonės gali 

atrodyti groteskiškai, tačiau dra
maturgo “sugroteskinti” jie jau 
nebegali būti nei gyvi, nei rea
lūs. Dar “groteskiškiau” skamba 
kad ir šitoksai teigimas:

“Deja ir Jurgio Jankaus An
tanas, savo tautos išdavikas, 
savo tautiečių žudytojas, yra 
gana konvencionalus niekše
lis. Tiesa, dramoj jis yra gy
vas žmogus, bet dramaturgas 
terodo tik vieną jo dvasios pu
sę, beveik kiekvienu atveju tik 
tą niekšišką pusę” (332. apie 
“Peilio ašmenimis”).
Kas gi kada matė gyvą žmo

gų su viena puse? Jeigu S. Sant
varas, remdamasis savo gyveni
miška logika spėja, kad kažkur 
dar turėtų būti ir jo antroji pu
sė, tai pastaroji nebėra J. Jan
kaus kūrinys. Taigi ir “gyvą 
žmogų” čia sukūrė nebe vienas 
J. Jankaus, bet su S. Santvaro 
talka.

S. Santvaras nevengia polemi
kų si? kritikais, kurie visada lie
ka abstraktūs ar bevardžiai. Šaky 
kim, aptardamas B. Pūkelevi- 
čiūtę, jis veik visą puslapį prira
šo, norėdamas tiems neišmanė
liams kritikams įrodyti, kad “Auk 
so žąsis” nėra Brolių Grimų paša 
kos kopija.

Nepagrįsti spėliojimai ir “pra-

giau 
veju 
kad “St. Laucius savo vaizdelyje 
neužgriebė nei veikėjų dvasios, 
nei partizaninės dramos gelmių” 
(309: Apie “Paslaptingoje zono
je”). Kitoje vietoje jis parodo ne
pasitenkinimą dėl “obsceniškų 
žodžių” vartojimo K. Ostrausko 

1 ................... į” ir
i “užmerktam 

akim”, “paskui madą” sekimą 
vienaveiksmyje “Gyveno kartą 
senelis ir senelė”. Tuo atveju St. 
Santvaras net išdrįsta tarti, kad 
ši, K. Ostrausko “gana spalvin
game eksperimentiniame teatre' 
yra pati niekingiausia pjesė” 
(386). Jeigu tų neigiamybių iš 
tikrųjų tiek ir tebūtų, galėtumėm 
džiaugtis, kad . mūsų drama to
li nužengusi. O ar taip ir yra— 
klausimas, reikalaująs daug pla
tesnio atsakymo.

Ne kartą į draminius kūrinius 
S. Santvaras bando žiūrėti iš 
praktiškosios sceninio realizavi
mo pusės. Tada vertinimo krite
rijais tampa dialogo gyvumas, 
dramatinė įtampa, išorinis see- 
niškumas, etc. Žmogiškosios pras 
mės, gyvenamosios ar atvaizduo
tosios tikrovės aspektai labai re
tai teiškyla S. Santvaro svarsty
muose. Tiesa, frazę “gyvas žmo
gus” jis pavartoja pora kartų, 
jos sąvoka betgi aptemdydamas 
tame pačiame ar sekančiame sa
kinyje įpinama kontradikcija.

Diagnozė” yra “Vienas stiprės- j dramoje Žaliojoj lankelėj 
nių lietuvių išeivių dramaturgi- talP£* primeta jam 
. T ___ .. ■ „ —. , . „Hm” ™joj” (358) veikalų, B. Pūkelevi- 
čiūtės “Aukso žąsis” — “vienas 
pačių stipriausių dramos veikalų 
mūsų tremtiniškoj dramaturgi
joj”. (371). Veik išimtinai tik 
geru žodžiu jis aptaria ne tik 
Vlados Proscevičiūtės, Pr. J. Nau 
miestiškio, Antano Gustaičio ar 
Jurgio Jankaus, bet ir Kun. Br. 
Zdanavičiaus, Edm. Butrimo ir 
Vandos Frankienės kūrybą.

Retas kritiškesnis žodis veik vi
sada tariamas dvejojančiu tonu, 
arba švelnioje pageidavimo for
moje:

“... kol tragedijetė dar nėra 
atspausdinta, A. Kairys turėtų 
išdailinti ir pagilinti jos dialo
gus” (362, “Šviesa, kuri užside
gė”). “Jei toj dramoj gyviau 
suplazdėtų veikėjų širdys, ti
kriausiai ir pats veikalas gau
tų dramatiškesni pavidalą.” 
(366. Apie VI. Proscevičiūtės 
“Profesorių Vizgirdą”).

Aštriau tepasisakoma ne dau-

i

A. Valiūno nuotraukai spalvotu skaidrių konkurse išskirta atžymėjimu.Atoslūgis”

Poetas Faustas Kirša, nuo kurio mirties š. m. 
sausio 5 d. suėjo 5 metai. Poetas, atvykęs poka
rio metais Amerikon, gyveno Bostone, ten ir pa
laidotas. F. Kirša buvo Putino, Sruogos ir Binkio 
kartos bendraamžis, praturtinęs mūsų literatūrą 
visa eile gilios minties poezijos rinkinių bei saty
rine poema “Pelenais.” Yra buvęs kelių meno ir 
literatūros žurnalų redaktorium, rašęs literatūros ir 
aplamai kultūros temomis. Poetui mirus, išeivijos 
lietuviams buvo šventa pareiga išleisti poeto bent 
rinktinės poezijos tomą ir likusius, dar niekur ne
skelbtus rankraščius. Tačiau, jau ir penkmečiui 
praėjus, to nepadaryta. Kaltininkų kitur gal ir ne
ieškokime. Visi ir visa bendruomenė esame kalti 
šituo kultūriniu nepaslankumu ir abejingumu ilgiau 
išliekantiems dalykams.

Nuotr. V. Maželio

Ir žilvytis, nukoręs kasas, 
Tebesaugo šešėliuos rasas...

Karalaitė paliko pily,
Ir širdis nuo širdies taip toli.

Nebežvengia ir žirgas laukuos... 
Tik gegutė sode užkukuos;
Lš už jūrių marelių gilią 
Aš tavęs aplankyt negaliu...

Karalaitė paliko pily,
Ir širdis nuo širdies taip toli.

LAIKAS BĖGA

Ateis kiti laikai, bet mūsą saulė švies; 
Kita širdis kentės, bet meilė ta pati.
Ir naujas genijus naujom dainom žavės, 
Ir mano šypsena bus sapnas praeity.

Ir tuos dieną rūkuos mes skambinam varpais, 
Mes uždegam žvakes ir užpučiame vėl, — 
O žemė sotina žaidimais ir kapais
Ir laikas bėga čiulpdama amžius pamažėl.

Jau seniai tarp jurginą kely
Laukia vienišos pėdos smėly,

o pedagogą, lituanistą. Tiesa, VI. dėl to nebuvo žinomas, į popu- 
Kulbokui lieteratūrinė kritika nė liariąją spaudą straipsnių litera- 
ra visai svetimas dalykas. Kriti- tūriniais klausimais nerašė, kny- 
kos temomis jis parašė diplomi
nį darbą (žiūr. Lietuvių Enciklo
pedijos” XIII tomą) ir porą spe
cifinių studijėlių periodinėj 
spaudoj paskelbė. Tačiau plates
nei visuomenei kaipo toks jis vis

gų nerecenzavo. Tas nesiangaža- 
vimas kasdieninėj literatūrinio 
gyvenimo rutinoj, bent šiuo at
veju, tegalėjo tik į naudą išeiti: 
į tarpusavius kritikų ginčus jis 
niekad neįsivėlė, niekam neįsi-

pyko, nė vieno neužerzino. To
kiu būdu, viską stebėdamas iš ša
lies jis galėjo išlaikyti objektyves
nį požiūrį, įgalinantį ramiau ir 
šalčiau svarstyti, daryti drąsesnes 
išvadas.

Mūsų kritikai vertinti redakto
riui reikėjo ir itin kruopštaus,

(Nukelta J 4 psl.)

Valpurgijų naktys
Jonas Aistis

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
Partizanų judėjimas parodė kažką konkre

taus ir tvirto, į ką gali tauta atsiremti. Jie pa
suko laikrodį į ateitį. Galvodamas apie parti
zanus, prisimenu žydus. Hitleris, sako, yra iš
naikinęs jų šešis milijonus. Naikir^r pasimetu
sius, neorganizuotus, rezignavusius, kasančius 
sau duobes. O tokių Varšuvos getų galėjo būti 
šimtai. Ir galimas daiktas, jei būtų buvęs koks 
platesnis pasipriešinimas, tai vargu ar karo me 
tu vokiečiai būtų drįsę tai operacijai besiryž
ti, nes vis dėlto šeši milijonai ne šeši šimtai. 
Ir štai tie patys žydai, dabar gerai neatsimenu 
kuriais metais, nušovė Izraelio oro erdvę pa
žeidusius tris anglų lėktuvus. Anglai, kurie vi
sada pasižymėjo gera uosle, prarijo tą kartų 
pipirą net veido nesuraukę. Tada, skaitydamas 
tą žinią, pagalvojau, kad žydų gyvenime pra
sideda nauja era: atsiranda aistra ginti ir gin
tis. Lygia dalia ir lietuvių partizanų judėji
mas bus tautos gyvenime atskleidęs visai nau
ją puslapį, kurio negalima lyginti nei su ku
nigaikščių Lietuvos kova, nei su nepriklauso
mybės kovomis. Jie atvertė naują herojiškos ko 
vos .atmainą. Nesvarbu, kad jie fiziškai buvo 

sutriuškinti ir sunaikinti, bet jų dvasia liko gy
va. Mėgiama rašytojų tema. Kiekvienas ne
mokša negali tos temos aplenkti. Kodėl? To
dėl, kad ji žavi, kad ji didinga, kad ji jau
na ir uždeganti. Nesvarbu, kad jie ten vaizduo 
jami neigiamai. Reikšminga yra tai, kad ta te
ma pati šaukia, kad pati žemė šaukia, ir kad 
tas žemės balsas tolydžio vis garsiau ir aiškiau 
šauks, kol susilauks tikro menininko, kuris tą 
herojišką tautos gyvenimo momentą parodys 
visoje jo didybėje. Partizanų judėjimas yra 
lietuvių tautos viltis, jos nepriklausomybės 
laidas. Jie vėl pakils. Nenorėčiau tik vieno, 
kad jie pakiltų anksčiau už ukrainiečius. Bet, 
kai ukrainiečiai pakils, jie turi taip pat pakil
ti tą pačią minutę, net jei reikėtų sukilti ir 
nuogomis rankomis. Būtų gerai, kad lietuviai 
susibičiuliautų su tomis tautybėmis, kurios y- 
ra gyvybinės rusams ir, žinoma, su tomis, ku
rios vertina ir brangina laisvę ir nepriklauso
mybę.

Čia daro klaidą ir veiksniai, kurie labai 
mažai dėmesio skiria tiems galimiems drau
gams, kurie neturi neva netarpiško intereso su 
sidomėti mūsų palankumu ir draugyste, o tai 

yra didžiai klaidinga nuomonė. Draugų nie
kad neturėsime per daug. O patys nuoširdžiau 
si visada yra tie, kurie neturi netarpiškų in
teresų. Noriu pasakyti, kurių interesai nesi
kerta ir nesikryžiuoja. Bendros nelaimės drau 
gystė, nors ji yra grynai jausminė, bene bus 
pati patvariausioji, pati ištikimiausioji.

Pirmiausiai tauta turi atgauti savo tauru
mą, savo kilnumą, savo vertę. Tauta niekad 
nežus, turėdama tas savybes. Manau, kad Sta
linas su Hitleriu nesugrįš, ir tautai fiziškai 
žūti pavojus jau praėjęs. Ji gali žūt nuo koru
pcijos, nuo niekšėjimo, nuo tarpusaviu kivir
čų.

Jei mes pažvelgsime į savo tautos istoriją, 
tai ir joje rasime pavyzdžių, kurie gali mus 
pamokyti ir būti išganingi. Mes dažnai norime 
mesti kaltę lenkams, bet, bendrai imant, lie
tuviai didikai ir bajorai buvo nė kiek negeres- 
ni. Tautos sunyksta pačios: bendru moralinių 
ir dvasinių vertybių nusmukimu, vidaus kivir
čais, susmulkėjimu. Senoji rusų okupacija, 
priešingai, pradėjo pamažu kelti ir žadinti tau 
tos mases, kurios iš viso nebuvo dalyvavusios 
viešame valstybės gyvenime. Tas procesas ir 
šiandien jaučiamas.

Dėl to mums reikia daugiau politikų, ma
žiau politikierių. Daugiau politikos, mažiau 
demagogijos. Daugiau išminčių, mažiau gud
ragalvių.

Mano galva, mums pirmasis po spaudos 
atgavimo dešimtmetis bus įvaręs didelį kom
pleksą, ką prancūzai vądintų Ją folie intel- 
lectuelle — intelektuališkas pakvaišimas. Jį, 
beje, mums sulenkėję lietuviai bus įvarę. Su
lenkėję lietuviai, nors dažnai patys buvo tam

suoliai ir tamsybininkai, mėgdavo litvomanus 
kaltinti storžieviškumu ir tamsumu, o šie pasta 
rieji tai visu atkaklumu ginčijo. Gindamiesi, 
aišku, įsikalbėjo ligą, pasijuto kultūringi taip, 
kad jau neliko kito ko siekti. Jiems lietuvybė 
tapo kultūringumo ir kilnumo sinonimas.

Bet kultūrai kaip tiktai lietuvis daugiau 
negu abejingas. Jis be jos labai gražiai apsiei
na, jis jos nepasigenda. Dėl kultūros aukotis 
ir net jai kiek paaukoti lietuviui yra svetima 
ir net visai nežinoma. Tas, kurs nusiperka 
retkarčiais knygą ar kietai nuderėtą paveiks
lą, jaučiasi kultūrą puoselėjęs ir išlaikęs.

Čia reikia pastebėti gana įdomų kuriozą. 
Lietuvio namuose dažniau rasi paveikslą ori
ginalą negu tokio pat socįalinio lygio anglo
sakso namuose. Bet tas reikalas labai lengvai 
išaiškinamas. Dažnai lietuvių dailininkų kuri 
niai parduodami pusdykiai. Prie to prisideda 
ir viena gera lietuvio savybė. Neužsileisti!Jei 
turi paveikslą tasai suskis Urba, tai kaip aš 
neturėsiu!

Bet tai ir viskas. Toliau jojo fantazija ne
siekia, o jei ir siekia dar kartais, tai blaiviai 
pasvarsčius prieinama dar blaivesnės išvados: 
yra daug įspūdingesnių priemonių kaimynui 
ir sodiečiui nustebinti: kelionė į salas, stikli
nio pluošto laivas ir į tai panašūs dalykai.

Taigi, būtų tiktai pusė bėdos, jei tamsūs 
būtų vieni tamsuoliai, bet nuo šių labai'daž
nai neatsilieka didžiai moksju apsišarvavę ir 
apsidiplomavę šviesuoliai. Gamta vien tik re
tais atsitikimais žmogų visiškai ir visapusiškai 
nuskriaudžia. Paprastai, kam gamta pagaili 
išmonės, tam su Jcaupu atseiki uvėraus žvitru
mo. Dėl to dažnai gyvenime ir susitinkame su 

tais vienoje vietoje nesilaikančiais vijurkais. 
Visur jie trainiojas ir zuja, lyg jų vienų būtų 
šis platus pasaulis. Tamsybės, lygiai kaip ir 
šviesos, po puodu nepavoši. Ji visur braunasi 
ir skverbiasi. Šviesuolių tamsumas yra pats 
tamsiausias, nes iš jo nėra išsivadavimo. Tai 
bendruomenės irimo, niekšėjimo ir neviltin- 
gumo, nuopuolio ženklas. Sveika bendruome
nė turi tokius tamsuolius tučtuojaus išspiauti 
iš savo tarpo, nes tai yra bendruomenės ma
ro ir raupsų bacilos, kurios gali suėsti svei
ką kūną...

Toli gražu rie visa buvo šviesu ir džiugu 
nepriklausomybėje. Pastoviai ir tolydžio niek- 
šėjo pozicija ir opozicija. Ir aš dažnai viėnas 
šios tautos nelaimės metais pagalvoju, kaip ją, 
šią tautos nelaimę, priimti: kaip dangaus baus 
mę, ar malonę? Kaip nekuriems gali tai atro
dyti baisu ir pikta, o aš būčiau linkęs manyti 
visu rimtumu, kad dangus, siųsdamas tą bai
sią ir skaudžią rykštę, tiesė tautai kelią į švie
sesnę ateitį. Tauta apsivalė nuo gendančių au
dinių ir ląstelių. Žinoma, didele sveikų ląste
lių sunaikinimo kaina. Mesdamas šiuos kalti
nimus, turiu galvoje visą tautą, visą bendruo
menę. Būtų labai pigu visus šunis karti ant 
vieno Smetonos ir vienų tautininkų. Procesas 
buvo bendras ir visuotinis. Tuo nenuimu at
sakomybės nuo totalitarinio režimo, bet lygia 
dalia būtų neteisinga besąliginiai nubaltinti 
demokratiją ir opoziciją. Būčiau linkęs visus 
vienan maišan kišti.

(Bus daugiau)



Literatūrinės kūrybos 
išeivijoje svarstymai

(Atkelta iš 3 pusi.) 
mokslininko tipo vertintojo, ne
sibijančio pasiknisti dulkių ap
neštuose senų laikraščių kom
plektuose, po trupinėlį susirankio 
ti medžiagą, sugebančio atskirti 
pelus nuo grūdų, sistematizuoti,, 
analizuoti, sintetinti. Žodžiu rei 
kėjo ne tik gero darbininko, bet 
ir mokslininko su talentu ir vaiz
duote.

Vlado Kulboko pasirinkimas, 
atrodo, redaktoriaus viltis patei
sino. Jis susirankiojo tikrai daug 
medžiagos, ją pavyzdingai siste
matizavo ir daugumoje padarė 
blaivias, tiesias ir logiškas išva
das.

Kaip jau buvo keletą kartų už
siminta šios recenzijos eigoje, ap
tariamajame laikotarpy besireiš- 
kusius kritikus VI. Kulbokas su
skirsto į keletą pagrindinių gru
pių: akademikus (J. Brazaitis, A. 
Vaičiulaitis), moralistus — visuo 
menininkus (J. Grinius, S. Ta- 
mulaitis, B. Raila, B. Brazdžio
nis, A. Tyruolis, P. Naujokaitis, 
B. Babrauskas, A. Baronas, J. 
Gliaudą ir kt.), “švelniuosius” 
(S. Santvaras, V. Alantas, J. Ais
tis), pažangiuosius-kovinguosius 
(J. Girnius, A. Nyka-Niliūnas, H 
Nagys, J. Kaupas, A. T. Antanai
tis, K. Bradūnas, K. Ostrauskas, 
A. Landsbergis, J. Blekaitis, H. 
Radauskas, A. Greimas, V. A. Jo
nynas, A. Rūkas, S. Pilka, V. Ma- 
riūnas, A. Škėma) ir naujuosius, 
daugumoje amerikietiškosios mo 
kyklos auklėtinius ( R. Šilbajoris, 
K. Keblys, V. Skrupskelytė, V. 
Kavolis, A. Mackus). Jis taipgi 
iš perspektyvos dar kartą žvilg
teri į mūsų spaudoje stipriau nus
kambėjusius literatūrinius inci
dentus:, ginčus dėl V. Ramono 
“Kryžių”, V. Alanto “Pragaro 
pošvaisčių”, A. Landsbergio “Pen 
kių stulpų" ir Antano Škėmos li
teratūrinio palikimo, atskirai ap
taria “Literatūros lankų” ir “Met 
menų” tikslus bei įtakas.

VI. Kulbokas bene geriausiai 
suprato daugiau apžvalginę, o ne 
kritikinę šios knygos paskirtį. Ci
tuodamas visą eilę savo aptaria 
mųjų kritikų pasisakymų apie 
paskirus veikalus ir jų autorius, 
jis padaro esminių papildymų 
tiek poezijos, tiek ir prozos ver
tintojų straipsniams, taip aiškiai 
kitokių nuomonių stokojusiems.

Kitų romanų tikslus perda
vimas ar iškėlimas betgi nereiš
kia, kad VI. Kulbokas apie jos au 
torius savosios neturėtų. Ne tik 
kad turi, bet ir pareiškia ją tie
siai, atvirai, kartu ir taktiškai, 
su mokslišku rimtumu, be ironi
jos ar sarkazmo, be hiperboliš- 
kų perdėjimų, taip mėgstamų 
jaunųjų kritikų pasisakymuose. 
Vienu-kitu taikliu pastebėjimu 
Kulbokas sugeba pademonstruo
ti tikrai bešališką dalyko išmąs- 
tymą ir supratimą. Atradęs ydų 
ir savo aukštai įvertintų kritikų 
straipsniuose, jis nesivaržo jas iš
kelti.

“Kai rašytojas, jo manymu, 
pažeidžia moralinius ar religi
nius principus, Grinius nebe- 

išsilaiko— kerta iš peties, nebe
mato nė literatūrinės pusės” (Skė 
mos, “Alanto atveju”) (412).

“Kaip filosofas, tirdamas idė
jas, Maceina kartais per idėjinę 
pusę nemato paties veikalo ko
kybės.” (440. Ši pastaba pada
ryta, nesutinkant dėl KGrigai- 
tytės lyginimo su G. Mistral 
ir S. Nėrim, nes “talento dy
džio skirtumas neleidžia čia 
nei lyginti, nei išvadas dary
ti”).
Bešališkumą ir taktą taipgi 

rodo ramus ir visapusiškas A. Škė 
mos palikimo ginčo susumavi
mas, niekur neužmerkiant akių 
prieš literatūrinę tiesą. Dažnai 
keliais žodžiais VI. Kulbokas su
geba duoti gana taiklius ir esmi
nius paskirų rašytojų kritinės kū
rybos bruožus: Br. Raila— “ju
drus klausimų kėlėjas ir svarsty- 
tojas, bet ne vertybių apsprendė- 
jas”... “savotiškas patriotinis mo

ralistas” (417); B. Brazdžionis— 
“norėtų jausti ir kalbėti visų var
du” (417); A. Tyruolis-Šešplau- 
kis— “pagarbus amžiui ir nuo
pelnams” (418); J. Gobis— “nu
eina iki tolimiausio ir grubiau
sio utilitaristinio vertinimo ribos, 
trūkdamas skonio ir pasirengimo 
kritikai” (424). Pažangiuosius- 
kovinguosius VI. Kulbokas pri
pažįsta “svarbiausia tremties kri
tikų grupe”, nes jie atėjo “su 
nauja forma, nauja dvasia, iš
gyvendami bendrą Vakarų kul
tūros pulsą, jį nešdami mūsų 
siauron buitin” (434).

Faktinių trūkumų VI. Kul
boko straipsnyje surasti nebūtų 
lengva. Nėra abejonės, kad, ne 
vieno kritiko darbų apibūdini
mus darydamas, jis neturėjo vi
sos medžiagos ir buvo priverstas 
išsiversti be straipsnių, kurie gal 
pačiam autoriui atrodytų esmi
niai, tačiau ir be jų vertintojas 
sugebėjo duoti gana pilną mū
sų nūdieninės kritikos vaizdą. 
Naujųjų kritikų grupės sąrašas 
galėtų būti papildytas ne tik Ilo
nos Gražytės, Lilės Tumosaitės 
ar Nijolės Jankutės apybraižomis 
(jos bent išvardintos straipsnio 
pabaigoje), bet ir kitais, jau ne 
vienu atveju stipriau užsireko
mendavusiais, kaip Alina Stak-! 
nienė, Liūtas Mockūnas. Svar
besniųjų literatūrinių įvykių 
grandinėje galėjo būti atskirai 
stipriau paminėtas 60-ties mani
festas (kėlęs specifinių reikalavi
mų kritikai) ir jo atgarsiai.

Norėti, žinoma, būtų galima 
ir daugiau, bet reikalauti — var
gti-
Platus ir gilus visumos žvilgsnis

“Lietuvių literatūra svetur” 
jau pačiu savo užmoju ir apim
timi nėra kasdieninis reiškinys, 
tačiau jį dar giliau įprasmina, 
paskirtį ir tikslą pagilina dr. Juo
zo Girniaus baigiamasis straips
nis “Visumos žvilgsnis į mūsų eg
zodo literatūrą”, duodamas kny
gai prabangų, šventadienišką pa 
mušalą. Nebesišokdamas karto
ti, kas jau kitų padaryta, taigi 
nebesiimdamas laisvojo pasaulio 
lietuvių literatūros apžvelgti ar 
vertinti, J. Girnius ribojasi “žvilg 
sniu į jos istorinę situaciją” 
(572) ir tuojau pat praktiškai 
įrodo ne tik tokio žvilgsnio rei
kalingumo prasmę, bet taipgi ir 
jo šviežumą. Tas jo šviežumas 
pasireiškia ne daugybės seniai 
žinomų faktų iškėlime, daugelio 
jau minėtų vardų pakartojime, 
bet sugebėjime nusikratyti jį tem 
dančių nūdieninių aistrų, į žmo
nes ir įvykius žvelgti su istori
kui priderama perspektyva ir fi
losofui būtina rimtimi.

J. Girniaus straipsnis sklan
džiai apjungia ir išsamiai papil
do visų vertintojų analizes.

Pagrįstai pasidžiaugęs kitų sa
vo kolegų vertintojų bešališku
mu. J. Girnius savo straipsnyje 
irgi vadovaujasi ne pasaulėžiū
riniais, o vien literatūriniais stan 
dartais, tardamas, kad literatūro
je svarbu ne idėjos, o jų pergyve
nimas. “Gelmė yra galima ir ne
tikėjime, kaip nuo seklumos neap 
saugo nė tikėjimas” (555).

Kūrimo sąlygos, kokios sunkios 
jos bebūtų išeivijoje ar krašte, ne 
gali pakeisti literatūrinių vertini
mo standartų, nes “jei pats kūri
nys nieko vertas, tai visiškai ne
įdomios ir visos pašalinės aplin
kybės”, nes “kiekvienas kūrinys 
laikosi tik savo vidine verte.” 
(564).

J. Girnius teisingai pastebi, 
kad dvidešimtį su kaupu peržen
gusi mūsų egzilio literatūra yra 
amžiumi jau net praaugusi ne
priklausomos Lietuvos literatūrą. 
Tai faktas, kurį labai dažnai už
mirštame, 70 proc. rašytojų pa
sitraukimas iš savojo krašto 
buvo didžiai prasminga, nes jie 
čia, laisvajame pasaulyje išlaikė 
lietuvių literatūros lygį, ją pa
remdami stipriausiais kūriniais 
per pirmąjį išeivijos dešimtmetį, 
kaip tik tuo metu, kada gimtojo

“Povo plunksna” J. Kasakaičio nuotrauka, skaidrių konknrse laimėjusi atžymėjimą.

krašto kūrėjas buvo labiausiai su Jeigu reikėtų atrinkti tik po vie i keliais atkištiniais sakiniais. Kiek 
varžytas. Tačiau ir šiandien, po ną veikalą kiekviename svarsty- 
atlydžio, krašte “daugiau drąsi-1 tame žanre, vadovaujantis vien 
namasi bandyti naujus meninės vertintojų pateikta medžiaga, 
išraiškos kelius, negu išdrįstama 
jų iš tikro ieškoti” (527).

Į mūsų egzilinės literatūros a- 
teitį J. Girnius žiūri realistiškai, 
didesnio naujo prieauglio, “nau
jo siūbtelėjimo” panašaus į žemi 
ninku kartos iškilimą nebesitikė
damas. Tačiau jis lieka optimis
tiškas savo tikėjime lietuvių li
teratūros vienalytiškumu:

“Nors šio meto lietuvių litera
tūra teka išsiskyrusiomis sro
vėmis, anksčiau ar vėliau ji 

sutekės įvieną daug paprasčiau, 
negu šiandien galima vaizduo
tis. Susirikiuos draugėn M. Ka
tiliškio “Miškais ateina ru
duo” ir J. Baltušio “Parduo
tos vasaros”, A. Landsbergio 
“Kelionė” ir R. Lankausko ar 
J. Marcinkevičiaus knygos, A. 
Barono ir M. Sluckio proza” 
(595).
“Ir mąstančiam komunistui V. 
Ramono “Kryžiai” turi daug 
ką pasakyti apie 1939 -40 me
tus, — daugiau negu bever
čiai sovietinės propagandos 
gaminiai” (596).
Kokios paprastos ar logiškos 

savaime suprantamos J. Girniaus 
mintys bebūtų, jo ramus tonas, 
blaivūs svarstymai atskleidžia ti
krai • šviežią, mūsuose dar gana 
neįprastą požiūrį, iškeliantį nau 
jas galvojimo kryptis.

J klausimą ar tai, kas iki šiol 
egzilinės literatūros sukurta, bū
tų buvę galima padaryti likus tė
vynėje J. Girnius nedvejoda
mas atsako neigiamai. Tačiau 
tai dar nereiškia, kad tuo, kas 
gimtajame krašte yra tikrai ver
tingo sukurta ar kuriama, nerei
kėtų džiaugtis. Ir šiapus ir ana
pus vandenyno ir vienose ir ki
tose sąlygose yra kuriama viena 
ir nedaloma — lietuvių literatū
ra.

Knygą užverčiant
Perskaičius knygą, kurioje su

telkta tiek įvairių nuomonių, tiek 
skirtingų pažiūrų apie visos ei
lės rašytojų individualinę kūry
bą, nejučiomis kyla klausimai: 
Kur nuomonės sutinka?. Kur jos 
išsiskiria? Kokie yra reikšmin
giausi vardai ir laimėjimai?

Bandysiu duoti tik kelis atsaky
mus, remdamasis vien tuo, kas 
knygoje surašyta, taigi bandy
mas išjungti savo paties iki tol 
susiformuotus nuosprendžius, kas 
irgi nebus taip lengva.

Plačiausiai knygoje įvertintas 
rašytojas yra Antanas Škėma. Jo 
kūrybos pėdsakai visuose prozi
niuose žanruose yra pripažinti gi
liausiais bene visų vertintojų, ne
žiūrint pažiūrų, kriterijų ar me
todų skirtingumo. Tai charakte
ringa, nes taip dar neseniai, ais
tringai besiginčijant dėl jo kūry
binio palikimo moralinių ir kito
kių aspektų, atrodė, ar buvo ban
doma skaitytoją įtikinti, kad A. 
Škėma buvęs reikšmingas kūrėjas 
tik... mažai “draugų” grupei... 

man rodos į paviršių išplauktų: 
poezijoj— Henrikas Radauskas, 
romane —Jurgis Gliaudą su “Šik
šnosparnių sostu”, novelėj — An 
tanas Vaičiulaitis, dramoj —(iš 
jungiant V. Krėvę, kurio “Dan
gaus ir žemės sūnūs” nėra gry
nai dramos žanro veikalas) —Vy 
tautas Alantas, kritikoj—Alfon
sas Nyka Niliūnas.

Šitokia atranka, manau, ne 
vieną skaitytoją nustebins. Pri
sipažinsiu: vietomis ji stebina ir 
mane. Bet su argumentų svoriu 
skaitytis irgi reikia.

Nemanau, k&d visi kritikai su
tiks ir su knygos žanrinio suskirs
tymo metodu. Ypač, kada groži
nėje prozoje tepripažįstami tik 
du žanrai: rorhanas ir novelė, ku 
riuos iki šiol Buvome įpratę skir 
ti prie griežtokai apibrėžtų žan
rų. Reiškia apysakai, apsakymui, 
apybraižai beliko tenkintis kam
pininkių dalia, viliantis vertin
tojų liberalumo definicijų inter
pretavime. Gal būt, todėl visiš
kai pro plyšį’iškrito V. Krėvės 
“Pagunda”, o ir keletas kitų kny
gų ar rinkinių turėjo “džiaugtis”
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DEKORAVIMAS 
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi.
Kreiptis |:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiir

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso- 
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūra "tuck 
pointlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku
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GARBAGE DRUMS
WITH COVERS AND HANDLES

30 and 50 gal. Free delivery

5622 So. Racine, 434-1113
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LEO'S SINCLAIR SERVICE 
LEONAS FRANCKUS 

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

Kampas 58tb Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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Heating Contractor 
įrengtu naujus tr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius tr alr oondltlonlng j 
naujus lr senus namus Stogų 
rlnas (gutters). vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste tr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lrs*4 
žlnlngal. Apskaičiavimai nemo-į 
karnai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & 8HEETT METAT,' 
4444 8. Western, Chicago •, I1L 

Telefonas VI 7-A447. ' 

žinau, nė vienas vertintojas nė
ra pasižymėjęs kokiu nors žan
riniu specialistu. Ar nebūtų bu
vę tiksliau, pasidalinant rašyto
jais, laikotarpiais ar dar kitaip?

Gal dižiausias knygos trūku
mas yra vaikų ir jaunimo, o taip
gi ir humoristinės literatūros ap
tarimų stoka. Tiesa, autorių, be
sireiškiančių kituose žanruose at
veju, vienur kitur buvo užsimin
ta ir apie šias sritis, tačiau to bu
vo per mažai. Kelių rašytojų šios 
srities kūryba liko visai neaptar
ta, keletas vardų visai nepami
nėti. Bibliografija rodo, kad 
bėti jau tikrai buvo apie ką.

Beje. Toji bibliografija 
yra vertinga, ar net esminė 
knygos dalis. Darbas 
Grincevičiaus atliktas kruopščiai 
ir rūpestingai. Daugiau negu

kal-

irgi 
šios 

Česlovo

OF VOUR 
INVESTMENT

Kurkite geresnę ateit 
įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVES Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MENES INE TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS 
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

2 YRS. !4 YRS. 16 YRS. I 8 YRS. 10 YRS.I 12 YRS.| 14 YRS. I 16 YR. | 18 YRS. | 20 YRS.
$10.00! $252.131 $524.08! $833.30] $1,167.46 $1,534.51|$1,937.70!$2,380.57!$2,867.04!$3,401.40[$3,988.36
20.00' 504.26]l,058.16]l,666.59 2,334.91 3,069.02 ) 3,875.39 ] 4,761.14 1 5,734.081 6,802.801 7,976.72
30.00! 756.39]1,587.2512,499.89 3,502.37 4,603.531 5,813.09 ] 7,141.711 8,601.12110,204.20I11,965.08
40.0011,008.53] 2,116.33|3,333.18 4,669.82 6,138.04| 7,750.78! 9,522.28 |11,468.16] 13.605.60! 15,953.43
50.00] 1,260.6612,645.4114,166.48 5,837.28 7,672.551 9,688.48111,902.85 114,335.21 j 17,007.00119,941.79
60.0011,512.79]3,174.49|4,999.78 7,004.73 9,207.061 U,626.17| 14,283.42 117.202.25120,408.40 i 23,930.15
70.00 i 1,764.9213,703.58i 5,833.07 8,172.19110,741.57113,563.87116,663.99 120,069.29 [23,809.80]27,918.51
80.0012,017.05 j 4,232.6616,666.37 9.339.65'12,276.08115,501.56! 19,044 56 '22.936.33'27,211.19'31,906.87
90.00!2,269.18!4,761.7417,499.66110,507.10,13,810.59] 17,439.26]21,425.13 25,803.37!30,612.59!35,895.23

100.00! 2,521.32 ] 5,290.82 [ 8,332.96111,674.56 j 15,345.09119,376.95! 23.805.70 128,670.4f 34,013.99139,883.59

JOHN PAKEL, President
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URS 
Ketvirtad. 
Penktad. 
šeštad. ..

Notary Public Serviee 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills with our spec’l 
money order checks. No

Ant visų knygelių 
sąskaitųI

. 12:00 P.M.-8:00 P.M.
9:00 A.M -4:00 P.M. 

......... Uždaryta visa d

9.00 A.M.-8:00 P.M
9:00 A.M.-8:00 P.M.

9:00 A.M.-12:30 P.M

TEL. GR 6-7575

sąskaitos

išduodami tūks-
Mažiausiai turi 

Pelnas mokamas

Certifikatų

A Certifikatai
“ tantinėmis.

būti $8000.
kas šeši mėnesiai.

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club
College Bonus Savings 
Home Mortgage Loans 
llome Improvement Loans 
Christmas Club
Insured Family Savings

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ.

H

šešiasdešimties puslapių knygų tik paskatos. Reikia didesnio y- 
sąrašas rodo, kad pirmasis lietu- pač organizuotos visuomenės 
vių literatūros dvidešimtmetis eg dėmesio. (O kad ir nedidelis fon- 
zilėje buvo gana našus ir gyvas. I das gali daug padaryti—parodo 
Kiek tas sąrašas pilnas, būtų ne-' šios didelės ir reikšmingos kny- 
lengva patikrinti. Paviršutiniš- gos išleidimas). Tačiau reikia, 
kai jį pervertus, galima rasti vie- kad ne tik maži fondeliai, bet 
ną kitą klasifikacinį netikslumą, į ir fondai ir bendruomenė pra- 
ar prasilenkimą su nusistatymu dėtų ieškoti stambesnių ir vertes- 
neminėti “stereotipinių pakarto nių taikinių, vietoj dosniai besi- 
jimų”. Tačiau tai jokiu būdu nė- žarstę trupinių saujelėmis į visus 
ra esminiai netikslumai.

Keletą klaidų (atsitiktinai ja lėtą gyvų leidyklų; iš kitos pusės 
besinaudojant) teko užtikti ir turime 
šiaip jau gana kruopščiai suda- negalėtų tasai fondas paskirti 
rytoje Vardų rodyklėje, kuri 
naudinga dar ir tuo, kad duoda kiai nors leidyklai, įpareigoda- 
autorių gimimo ir mirties datas.

Ir šie ir jau anksčiau minėti 1 
knygos trūkumai ar ydelės a- 
naiptol nepaneigia jos didelės 
vertės, nepaneigia redaktoriaus, 
visų jo bendradarbių, o taipgi ir 
leidėjo įdėto nuoširdaus darbo ir 
pastangų prasmingume. Gi visai 
lietuvių literatūrai ir jos kūrė
jams ši knyga, manau, ilgai bus 
akstinu ar paskata naujiems kū
rybingiems dešimtmečiams, kelro 
džiu į dar brandesnę kūrybinę 
ateitį.

Knygą užvertus, kyla dar ir ki
tokių minčių, daug tamsesnių, iš 
vadomis krypstančių į mūsų čio
nykštę org. visuomenę. Taigi: 
per dvidešimtį su kaupu m. išei
vijoje turėjome tąjį mūsų rašti
jos aktyvo drūtgalį, netgi 70 proc. 
nepriklausomoje Lietuvoje besi- 
reiškusių rašytojų. Našiausius sa 
vo kūrybinio gyvenimo metus jie 
paaukojo literatūrai. O kaip mes 
įvertinom jų kūrybą? Kiek mo
nografijų, kiek jų kūrybą nagri
nėjančių studijų išleidome? Gė
da prisipažinti- nė vienos. (Oku
puotoje Lietuvoje apie to am
žiaus tenykščius tokių jau ne
mažai išleista). O gal sakytume 
kad nė vienas čionykščių rašy
tojų tokių studijų nenusipelnė? 
Šeši neeiliniai vertintojai duoda 
priešingą vaizdą. O gal nėra to
kias studijas kas rašo? Perskaity
kite VI. Kulboko “Kritikos skers- 
piūvį” —vertintojų turime rim
tų, o ir priauga jų dar daugiau 
negu rašytojų. Reikia, manau,

vėjus. Konkrečiai: turime dar ke- 

“milijoninį” fondą. Argi

kasmet po kelis tūkstančius ko

mas suorganizuoti ir išleisti 
į “Lietuvių literatūra svetur” 
panašias studijas apie individua
lius rašytojus ar jų grupes. (O 
taipgi apie dainininkus ir muzi
kus). Gal ir ne visi šitaip inves
tuoti pinigai sugrįžtų, bet kultū
rai būtų, nusipirktas paminklas, 
kurio nė rūdys nė dulkės nesu- 
graužtų. Visiškai kitaip, manau, 
pasijustų tada ir pats kūrėjas.

Tegul “Lietuvių literatūra sve
tur” būna tik pradžia. Ir tegu 
kiekvienas šviesesnis lietuvis šią 
knygą būtinai nusiperka, tuo 
pačiu paremdamas jos išleidimą, 
o taipgi laiduodamas ateitį ki
tiems panašaus lygio ir išlieka
mos vertės projektams.

SIUNTINIAI I LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, Iii. 60632. Tel. Y A 7-598“

RADIO PROGRAMA
Seniausia Lietuvių Radio Pro

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarui, muzika, dainos lr Mag- 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. Minkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. TeL 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

PATARNAVIMAS:
serviee charge to members 
Sėli & redeem U.S. Bonds 
Two large free park’g lota 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks
Safe Deposit Boxes



Pastabos apie 
Lietuvių Enciklopedijos 
penkioliktąjį tomą

(Atkelta iš 2 psl.)
kilmės amerikiečių sambūrį ir kt. 
Skyrelio antraštė visai neatitin
ka turiniui, — šiupinys”. Keista, 
kad to “šiupinio” straipsnelyje 
neįžiūrėjo, jį (kaip tai pačiame 
tome nurodyta) patikrinę ir pa
pildę dr. J. Puzinas ir Vt. Vaitie
kūnas, taigi žmonės, rodos, gerai 
kvalifikuoti kalbėti mūsų ben 

druomenės ir veiksnių klausi
mais. Man matos, kad A. Kučas 
bus per siaurai supratęs Lietuvių 
Bendruomenės sąvokų. Tai juk 
ne tik tam tikra organizacija su 
centro ir apylinkių valdybomis, 
sū metiniais narių susirinkimais, 
su komisijomis ir tt. bet plates
ne prasme yra ir kai kas daugiau. 
Pirmoje Lietuvių Chartos pastrai 
poje rašoma, kad: “pasaulyje pas
klidę lietuviai sudaro vieningą 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę”. Toji mintis buvo ir spaudo
je ne kartą keliama. Pačiu pasta
ruoju metu ją gražiai pabrėžė 
“Tėviškės Žiburių” redakcija, sa
vo įžanginiame straipsnyje “JAV 
LB-ALT” nurodydama, kad Lie
tuvių Bendruomene tai — “vi
so laisvojo pasaulio tautiečius ap 
jungianti santalka”. Taip su
prantant Bendruojnenės sąvoką, 
jai priklauso ir visa lietuvių išei
vijos politinė ir kultūrinė vei-> 
kla. Tik apie pastarąją (t.y. apie 
kultūrinę) šiame straipsnyje ne
berašyta, nes ji plačiai liečiama 
kituose tomo straipsniuose.

Beveik pusę rašinio A. Kučas 
paskyrė tomo straipsniui apie 
užsienio lietuvius, iškeldamas ei
lę jo tikrų ar tik tariamų netik
slumų. Kaip ten pagaliau dėl tų 
priekaištų bebūtų (straipsnio 
autorius pats, jei ras reikalo, ga
lės atsakyti), vis dėlto būtų per
nelyg nepagrįsta, jdl'kds iŠ viflho* 
straipsnio norėtų daryti išvadą 
apie visą tomą, kuriame yra be
veik šimtas straipsnių. Supranta
ma, kd ne visi tomo straip
sniai yra lygios vertės: ša
lia tikrai gerų (prie tokių
priskirčiau ir A. Kučui už
kliuvusį Z. Ivinskio straipsnį) pa 
sitaiko gal ir ne tokių gerų. To
kiame įvairiame kolektyviniame 
leidinyje (68 bendradarbiai ir 99 
straipsniai) tai iš viso sunkiai 
išvengiama, ypač dabartinėmis 
nelengvomis mokslinio darbo są
lygomis. Kaip ir kituose LE to
muose, taip ir XV tome negali
ma buvo išvengti ir paskirų netik 
slumų, taip pat ir korektūrinių 
apsirikimų, kurių pasitaiko net 
ir pasaulinio garso enciklopedi
jose, nors ir turinčiose labai gau
sius redakcinius kolektyvus. Štai 
pvz. tvarkant spaudai XV tomo 
straipsnį apie liet operos teatrą,

iš rašinio pastraipos, kur buvo 
išvardinami Chicagos liet, ope
ros pastatymai, atsitiktinai iškri
to Fausto opera, o tai pastebėjęs 
vienas “Draugo” bendradarbis 
paskubėjo apkaltinti nežinojimu 
(juk “istorija, žino, kad Fausto o- 
perai buvo sudarytas ir moterų 
choras” — Draugas 1968X 8) 
straipsnio autorių, kurį šia pro
ga atsiprašau už jam neteisingai 
padarytą nemalonumą.

Svarstant XV tomo įnašą mūsų 
lituanistikon, reikia prisiminti, 
kad kai kurios lietuviškojo gyve
nimo sritys čia iš viso pirmą kar
tą buvo pilnai, kad ir su enciklo
pediniu glaustumu, apžvelgtos. 
Pvz. mes dar nebuvome turėję to
kios pilnos liet, švietimo istorijos 
apžvalgos, kurią tome pateikė 
penki autoriai. Panašiai pirmą 
kartą čia bus apžvelgta ligi pas
tarųjų laikų ir Katalikų Bažny
čios istorija, trijų jos specialistų 
parašyta. Nežinau, ar jau buvo 
taip visapusiškai net 17 bendra
darbių apžvelgtas ekonominis 
nepriklausomos Lietuvos (po 19 
18) gyvenimas, kaip XV tomo ū- 
kio, poskyryje, kurį, kaip jau mi
nėta, A. Kučas suniekino “mar
giausiu”. Atkreiptinas dėmesys ir 
į kalbos poskyrį, kur penkiuose 
aukštos mokslinės vertės straips
niuose trys mūsų žymūs kalbi
ninkai aprašė pagrindinės liet, 
kalbotyros sritis. Dar daug labai 
gerų straipsnių galima būtų nu 
rodyti, bet skaitytojas juos ir pats 
susiras bei įvertins.

Tikiuos, kad, iškeldamas tuos 
straipsnius, nebūsiu apkaltintas 
nekukliu pasigyrimu, nes tie 
straipsniai (išskyrus vieną) rašy
ti juk ne mano, o mano redaguo
to XV tomo bendradarbių, ku
riems noriu, šia proga pasinau- 
dodarhas, aar kartą jau viešai pa
reikšti savo nuoširdžią padėką 
už draugišką talką. Tikiuos, 
kad ir LE skaitytojai palankiai 
priims tą XV tomą, ir jis bus 
jiems naudingas visapusiško
mis informacijomis apie Lietuvą.

• Nei enciklopedijos, nei ka
lendorių. Nors jau praėjusių me
tų gruodžio mėn. buvo pasidžiau 
gta Vilniuje, kad jau išėjęs II to
mas “Mažosios Enciklopedijos”, 
bet iš tikrųjų ji dar neišėjo, nie
kas dar negali jos gauti. Spaustu
vė savo darbą jau baigė, bet kaž
kas užkliuvo kontrolėje. Ta pati 
spaustuvė spausdina stalinius ka
lendorius, ir tie — jau beveik 
sausio gale — dar nebaigti. Tei
sinasi kalendorių suvėlinę todėl, 
kad buvo liepta pirma enciklope
diją spausdinti. Turėjom, sako, 
du zuikiu iš karto nušauti, bet 
“nei vieno laiku nenušovėm”.

K. Žoromskis Pyktis (1967) Nuotr. V. Maželio

Mirė muzikas Motiejus Budriūnas
Redakcijai laiške iš Vokie

tijos kun. K. Žalalis rašo:
“Memmingeno lietuviai š. m. 

sausio 20 d. palydėjo į kapines, 
staigiai širdies smūgio ištiktą, 
vos peržengusį 70 metų slenks
tį, muziką Motiejų Budriūną. 
Jau Lietuvoje velionis daug pa-

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. vasario mėn. 1 d. 5

• Balys Buračas Kaune at
šventė 50 metų sukaktį nuo savo 
kaip tautosakos rinkėjo ir kraš
totyrininko darbo pradžios. Sau
sio 18 d. jam suėjo ir 72 metai 
amžiaus. Nuo pat 1918 metų B. 
Buračas beveik be paliovos kelia
vo po Lietuvą, rinko tautosakos 
pavyzdžius ir fotografavo trobe
sių puošmenis, audinius ir kito
kius liaudies meno dalykus. Sa
vo archyve dabar turįs daugiau 
kaip 10 tūkstančių foto negaty
vų.

• J. Lasickio veikalas apie že 
maičių papročius, išleistas XVI 
amžiuje lotynų kalba, dabar iš
verstas į lietuvių kalbą ir š. m. 
pabaigoje bus išleistas Vilniuje. 
Kaip žinia, J. Lasickis (1534- 
1600 m.) buvo įžymesnis ano 
meto istorikas.

• Studija apie Lietuvos pilis 
jau paruošta okup. Lietuvoje. Ap 
rašytos Vilniaus, Trakų, Raudo
nės, Raudondvario, Biržų pilys,

surinktos jų nuotraukos ir pada
ryti brėžiniai. Viso medžiagos 
susidarę 26 spaudos lankai, Vei
kalas atiduotas spaudai.

• Z. Kondratas paruošė kny
gelę apie Pirmąjį lietuvių skridi
mą per Atlantą, kuriame aprašo
mas Dariaus ir Girėno žygis. Šis 
3 spaudos lankų apimties leidi
nys spausdinamas ir leidžiamas 
Lietuvoje.

A. ir J. MĖSOS KRAUTUVĖ
PRIME & CHOICE MĖSA 

LIETUVIŠKOS DEŠROS 
Užsakant didesnį kiekį parengi
mams duodame nuolaidą

2433 West 69th Street 
Chicago, III. 60629

Sav.: Antanas ir Jeronimas
Plieniai Atdara nuo 8 vai. ryo 
iki 6 vai. vak.

"V

A a. Motiejus Budriūnas

sidarbavo muzikos srityje. Vokie 
tijoje, broliui Broniui išvykus į 
JAV, mokytojavo gimnazijoje. 
Atsisveikindamas prie kapo, kun. 
dr. Jonas Petraitis paminėjo, 
kad 1953 metais velionis buvo iš 
kviestas į Memmingeną. Čia jis 
suorganizavo “Damos” chorą ir 
jam vadovavo 9 metus. Kritika 
šiltai atsiliepdavo apie choro 
koncertus įvairiose Vokietijos vie 
tovėse ir net Šveicarijoje. Apie 
šį chorą štai kaip atsiliepia pats 
velionis savo užrašuose (dar juod 
raštyje) 1964 m.: “Aš užsilikau 
Vokietijoje. Čia ilgiausiai man te 
ko pasidarbuoti su “Damos” 
choru Memmingene; ir šį darbą 
laikau reikšmingiausiu savo lig
šiolinėj veikloje tremtyje. Tas 
choras stiprino lietuvių tremti
nių dvasią, teikė jiems džiaugs
mo ir pasididžiavimo, ypač kai 
būdavo kitataučių aukštai įverti

namas... Tūkstančiai kitataučių 
klausėsi to choro salėse ir bažny
čiose,' gėrėjosi juo ir lietuviško
mis dainomis bei giesmėmis. 
Dar daugiau žmonių girdėjo jį 
per radiją ir skaitė apie jį spaudo
je. Tai garsino lietuvių vardą sve 
timųjų tarpe... Geriausia choro 
balsų sudėtis buvo 1958 metais”.

Tais metais kaip tik choras 
šventė savo gyvavimo penkmetį, 
M. Budriūno 60 m. amžiaus ir 40 
metų darbuotės muzikos srityje 
sukaktį. Ta proga įvykęs koncer
tas susilaukė spaudoje didelio at
garsio.

Velionis Memmingene buvo 
kartu ir PLB Apylinkės valdybo
je, vadovavo vargo mokyklai iki 
pereitų metų pradžios. Iš parei
gų atsisakė dėl susilpnėjusios svei 
katos. Gi šių metų pradžioje jau 
nebesulaukė norėto jam rengti 
jubiliejaus paminėjimo”.

Velionis Motiejus Budriūnas 
yra gimęs 1898 m. rugsėjo mėn. 
22 d. Pabiržėje, Biržų apskr. Jis 
yra brolis kitų dviejų žinomų 
muzikų Antano ir Broniaus Bu- 
driūnų. Motiejus Budriūnas jau 
nuo pat studijų Klaipėdos muzi
kos mokyklos plačiai bendradar
biavo ir spaudoje, muzikos klau
simais rašydamas Muzikos mene, 
Muzikoje, Kultūroje, Lietuvos Ai
de, Naujojoj Romuvoj ir kitur. 
Su kompozitorium J. Kačinsku, 
jis įsteigė Lietuvių muzikų pro- 
gresitų draugiją ir Tarptautinės 
naujosios muzikos draugijos Lie
tuvos sekciją. Dirbo taipgi Švie
timo ministerijoje kaip Kultūros 
reikalų departamento muzikos 
inspektorius. Buvo Kauno konser 
vatorijos ir Vilniaus muzikos mo
kyklos estetikos lektorius, susiste
mino gimnazijų ir pradžios mo
kyklų muzikos programas, mo
kykloms paruošė dainų rinki
nius, pats rašė chorams dainų.

patenkinti tos statybos greičiu. 
(Greičiau visi bent kiek tuo su
interesuoti nepatenkinti, kadan
gi jau anksčiau buvo viešai ra
šoma, kad tas greitis vėžliškas). 
Sausio 15 d. buvo sušauktas spe
cialus pasitarimas, kaip tą staty
bą pagreitinti. TIESA skelbia šū 
kį — baigti statybą bent 1971 
metų sezonui. Nuo vilčių turėti 
naują operos pastatą “Lenino 
garbei” — 1970 metų iškilmėms, 
atsisakyta. (E.)

• Praėjusių metų gruodžio 
28 d. “Draugo” kultūrinio prie
do pirmajame puslapyje įdėta 
nuotrauka “Sniego grafika” y- 
ra J. Kasakaičio.

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, nulljal, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marųuette Parke 

2846 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1068

' f o cipt, i
RICHMOND ų / SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St
tineniniu Ir vietinių automobiliu 

Paisymas Priklausė Chicago M»x. 
'i u b Nelalm6» atveji. iksmNtl“

GR n-S IM arba GR 6-3353
Sav. — Juozai- (Joej JnralU.

M O V T N G
J NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkrausimas
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

APDRAUDĘ AGENTŪRA
Namų, gyvybių 

automobilių, 
sveikatos. biz
nio.
Patogios įšal
ti įokėj lino «aly- 

j. bacevTaius ;
6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233 I

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis-

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

B A N G A
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rtl St., Tel. 434-0421

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėna* K šimulis

M VACYS Sf
\ CONSTRUCTION C0.

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI. 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

=

J »457 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų.

A VILIMAS
823 WEST 84th PLACE 

Telef — FRontier 6-I8K2

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPR.ES!- 

MAKQUETTE GIIT PAROKI, SKRV 
2608 rt»th St. Tel. WA 5-2787
2501 lljlth St. Tel. VVA 5-2737
3333 So. Halsted SI. Tel 2.5l-332<> 

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chl- 
eagos tiesiai 1 Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Įvairių me- 
džiugų, ital. lletpalCių Ir kitų prekių. 

Priimami doleriniai dovanų už-
E. Ir V. Žukauskai

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei- 
timai ir pilna apdrauda.
1047 W. 67th Place WA 5-8063

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

“Gamtovaizdis''
• V -w yMF

D. Tyjūnėlio nuotrauka, skaidrių konkurse išskirta atžymėjimu.

• Operos teatras statomas 
vėžlio sparta. 1964 metais Vilnių 
je buvo pradėtas statyti naujas 
pastatas operos teatrui. Po ket
vertų metų matomos aukštai iš
kilusios sienos. Bet “ne visi” esą

PARDUODAMI
18 MODELINI) NAMU BALDAI 
30% ik: 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern. Tel. GR 6-4421

K»% — 20% — 30% pigiau mokesti 
už apdraudę nuo ugnies ir automo 
Milo pas

FRANK ZAPOLD
8208 H VVest B5th Street 

Chicago, Illinois 
reL GA 4-8654 ir GR 6-4330

Kviečiame pasinaudoti didžiausiu mūsų prekybos 
istorijoje

IŠPARDAVIMU
♦ Iš Europos importuoti batai vyrams, moterims ir vaikams, 

pradedant $3.00 porai.
♦ Taip pat iš Europos importuoti vyriški kostiumai, paltai, 

lietpalčiai, sportiniai švarkai ir t. t. su 25% nuolaida.

NORDEN IMPORTS
8111 No. Lincoln Avė., Chicago, Illinois 60657

♦ Jei įdomaujatės vokiškoms knygoms, žurnalais ir laikraš
čiais, kreipkitės į mūsų krautuvę, skambinkite ar rašykite 
mums (lietuviškai) dėl sąrašų ir kainoraščių sekančiu adresu:

NORDEN’S IMPORT CENTER
3037 No. Lincoln Avenue, Chicago, Illinois 60657

TEL. — (312) 248-4707
Abi krautuvės atdaros: Pirmad. ir ketvirtad. 12 iki 9 vai., ki

tomis savaitės dienomis: 9:30 iki 6 vai., sekmad. (iki gegužės mėn. 
imtinai): 12 iki 5 valandos.

A

4.75’
PER ANNUM
ON REGULAR

CURRENT RATE

5.25’
PER ANNUM 

ON INVESTMENT 
BONUS 

$1,000 MIN.
DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ

VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL 
PAREIKALAVIMU

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, HL 60632 LA 3-8248

.... 1 ' ........ .......................

Kas tik turi gėrę skonį, 
viską perka pas Lieponj !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern. PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

II =. .........------------- -- - J
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Nauji leidiniai
• G. Česienės RČT5LE. Li

tuanistinių mokyklų antram sky
riui. Išleido JAV LB Kultūros fon 
das 1968 Lietuvos laisvės kovos 
metais Chicagoje, leidinio Nr. 32. 
Iliustravo dail. Zita Sodei/cienė. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė.

rio straipsnis teatro temomis.

Jeigu prieš eilę metų aimana
vome, kad lituanistinėms mokyk 
loms mirtinaį trūksta vadovėlių, 
tai šiandien jau galime džiaug
tis, jog jų nestoka, net kasmet vis 
atsiranda naujai paruoštų, sten
giamasi juos tobulinti, organizuo 
ta bendruomenė sugeba juos iš
leisti. Naujas toks pavyzdys yra 
ir čia minima “Rūtelė”. Vadovė
lis gražiai apipavidalintas, įrištas 
į drobės viršelius, pakviesta daili 
ninkė knygai iliustruoti. O visa 
tai mokinuką iš karto patraukia, 
teksto dar net nepaskaičius. Su
prantama, kad sunkilsir didelis 
darbas yra iliustruoti šitokio po
būdžio skaitinių knygą — vado
vėlį tokio amžiaus vaikams. Dail. 
Zita Sodeikienė tačiau sugebėjo 
duoti knygai labai vieningą vei
dą, ji daug kur pajėgė tikrai su
prasti jaunojo skaitytojo dvasią. 
Tik pats techniškasis piešinio at
likimas vietomis lyg ir truputį at
rodytų per daug sustingęs, lyg ir 
trūktų lengvo, grakštaus laisvu; 
mo. Puikiai žinome, kaip mažą
jį skaitytoją patraukia spalvoti 
piešiniai. Gaila, kad tokių kny
goje yra tikrai per mažai — vos 
trijuose puslapiuose, kitur pasi
tenkinant tik juoda 
šiniu.

Žodinis tekstas — skaitiniai 
proza ir eilėraščiai — atrinkti pu 
sėtinai, gal vietomis tekstas antro 
jo skyriaus skaitytojui gali būti 
kiek ir per sunkus. Gausių eilė
raštukų autoriuose, kurių tarpe 
randame visą eilę daugiau ar ma
žiau žinomų vardų, pasigendame 
dviejų čionykščių, mūsuose, tur
būt, pačių geriausių: Vytės Ne
munėlio ir Leonardo Žitkevi
čiaus. Čia tai jau tikras vadovėlio 
autorės neapsižiūrėjimas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• MOTERIS, 1968 m. lapri- 
čio — gruodžio mėn. Nr. 6. Lie
tuvių moterų žurnalas. Redakci
jos ir administracijos adresas: 10- 
11 College St., Toronto 4, Ont. 
Canada. Metinė prenumerta yra 
$5.00.

• ėGLUTE, 1969 m. sausio 
mėn. Nr. I. Laikraštėlis vaikams. 
Išeina kas mėnesį. Redakcijos ir 
administracijos adresas: Eglutė, 
Immaculate Conception Convent 
Putnam, Conn, 06260. Metinė 
prenumerata $5.00.

• LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
BIULETENIS, 1968 m. spalio — 
gruodžio mėn. Nr. 4. Redakci
jos adresas: Dr. M. Budrys, 2751 
VVest 51 Str., Chicago, III. 60632. 
Administratorius Irena Makštu- 
tienė, 8743 Mobile Avė., Oak

Prieš dvejus metus atšventusi 
90 metų amžiaus sukaktį, Alpių 
kalnų papėdėj (Oberstdorfe) gy 
venanti rašytoja Gertrud von Le 
Fort yra viena iš žymiųjų šių die 
nų katalikų rašytojų šalia P. 
Claudelio, G. K. Chestertono, 
H. Belloco ir 
iš prancūzų 
tų hugenotų, 
pradžioj buvo

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

M O V I N G
Perkrausto baldus, iš arti ir toli

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

Lietuvos Bičiulių draugijos Mon- 
I trealio skyrius “Krivūlė” išleido 
I ilgo grojimo plokštelę “Palangos 

keliui su tais mūsų dienų (eolo-; Juzė”. Tekstą vaidinimui pritai- 
gais, kurie jau yra tapę kontro- kė Aldona Liobytė. Pirmą kartą 
versijos objektu. Sudėtingą mo- jis per Vilniaus radiją buvo vai- 
ters problemą sprendžia jos tri- dintas 1966 metais. Režisierius 
lypis mąstytinis veikalas Amžino Vladas Jųrkūpąs. Juzės vaidme- 
ji moteris (1934). Pereito karo;nį čia atlieka rašytojas — dra

maturgas Kazys Saja žemaičių 
autentiška tarme.

Kaip žinome, tie patys leidėjai 
anksčiau yra išleidę ir lietuviš
kų vestuvių plokštelę. Šiuo me- 

■ tu Krivūlė yra išleidusi ir solis
to Virgilijaus Noreikos plokšte- 

psichologinių“novelių -“piloto fe’

žmona (1956). Ji nepašykštėjo! 
savo palankumo ir lietuviams, tė 
vynės netekusiems. Atsiliepdama 
į šių eilučių autoriaus rašinį jos štelė. Šiomis dienomis J. Karve- 
80 metų amžiaus sukakties pro
ga (Aidai, 1955, nr. 7) ji rašė: 
“Nors ir nemoku lietuvių kal
bos, bet džiugu turėti rankoj ma
no darbo paminėjimą toj kalboj. 
Linkiu sėkmės supažindinant jū 
sų tautiečius su mano kūryba.”

kitų. Ji yra kilusi, 
hugenotų šeimos, 
kurie 18 šimtm. 
įsikūrę Prūsų Lie

Lawn, 111. 60453. Prenumerata tuvoi (luos mini ir Donelaitis). 
1925 m. perėjo į katalikybę. Jos 
kūryba, kaip sako prof. J. Nadle- 

• Ava Saudargienė, BUVO ris. yra tartum sielos išpažini- 
BROLIAI DEVYNI (trijų veiks- nimas- Prieš 40 metų (1928) bu 
mų pasaka) ir SIGUTĖ ( trijų vo išleisti ios Himnai Bažnyčiai, 
veiksmų pasaka). Pora vaidini- parašyti psalmių stiliumi, iširi
mų vienoje knygoje. Išleista Au-| 
stralijos Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros tarybos 1968 metais. Pie 
šiniai Algio Pluko.

$6.00.

' • PASAULIO LIETUVIS, 19
68 m. lapkričio — gruodžio mėn. 
Nr. 2-38. Leidžia Pasaulio Lietu- 
vių Bendruomenės Valdyba. Re
dakcijos adresas: 18308 Hiller A- 
ven., Cleveland, Ohio 44119. Pi
nigus siųsti: Antanas Gailiušis, 
1829 Lampson Rd., Cleveland 
Ohio 44112. Prenumerata $2.00 
metams.

• VYTIS, January 1969 Vol.
55 Nr. 1. Official Organ of the 
Knights of Lithuania. Redaguo
ja Irena K. Stankus, 2520 W. 68 
Str. Chicago, Iii. 60629. Metinė 
prenumerata $4.00.

• SVEČIAS, 1968 m. Nr. 5 
balta pie- (Lietuvių evangelikų liuteronų lai

kraštis. Redaguoja kun. Ansas 
Trakis, 6620 So. St. Louis Avė., 
Chicago, III. 60629. Administra
torius Fricas Šlenteris, 28 Brem- 
en 20, Kurt-Schumacher-Allee 
11, Etage 4, Wohnung 7. W. Ger 
many. Išeina kas du mėnesiai. 
Metinė prenumerata Amerikoje 
ir Kanadoje $4.00. Anglijoje ir 
Australijoje pusantro svaro ir Vo 
kietijoje 8 markės.

• FILATELISTŲ 2DRAUGI- 
JOS “LIETUVA” BIULETE
NIS 1968 m. gruodž. mėn. Nr. 9. 
Red. Eug. Petrauskas, 7742 S. 
Troy Str. Chicago, III. 60652. 
Administruoja Kazys Rožanskas, 
3605 W. 71 St. Chicago, III. 606 
29.

• Juozas Bertulis, MOTINA 
ŽEME. Duetas. Žodžiai Jurgio 
Baltrušaičio. Išleista autorias lė
šomis 1968 m. Chicagoje. Kaina 
75 centai.

• Juozas Bertulis, PIRMOJI 
KOMUNIJA. M. — sopranui so
lo ir fortepijonui. Išleista auto
riaus lėšomis 1968 m. Chicagoje 
Kaina 50 centų.

liais ritmais, skaitytoją sujudi
nančiais poetės tvirtu pasitikėji- 

I mu antgamtine veikme. Dar aiš 
I kiau jos sielos istoriją rodo jos 
| romanas Veronikos skara (19
29), kur pavaizduota antikinė, 
romantinė ir mistinė Roma. Ant 
rasis šio veikalo tomas susisiekia 
su mūsų laikais, nes rodo vy
riausios veikėjos sužadėtinio, dir 
bančio naciams, likimą. Autorė 
nemoralizuoja, bet krėste sukre
čia skaitytoją šiurpiomis sceno
mis. Pagonybės, žydijos ir kirkš- 
čionybės susidūrimą rodo Popie
žius iš geto (1930). Kaip silpny 
bė pavojiaus metu virsta tvirtybe, 
veikiant aukštesniojo pasaulio 
malonei, rodo itin populiari no
velė Paskutinioji prie ešafoto 
(1931) iš prancūzų revoliucijos 
meto. Daugely savo raštų Le 
Fort iškyla kaip modernios sam 
pratos teologė, tačiau ji nėra pa-

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiii

SIUVIMO Mašinos
*
*
*
*
♦
*

EINA 
BERNINA 
NECCIII 
VIKING 
PFAFF 
SINGER

vokiškoa, itališkos,ŠveicariSkoa, 
japoniškos ir kitų firmų.

♦

Taisome, parduodame ir nuomoja- 
■ me priienamomis 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. 00632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis
iilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ir pokario metu rašytojai ypač 
rūpėjo tremtinių ir benamių pro 
blema. Jiems rašė eilių ir šiaip 
populiarių raštų, iš kurių ypač 
įspūdingas Mūsų kelias nakčia 
(1949). Rašytoja iki pat pasku 
tinio meto tebėra išlikusi kury-i 
binga. Viena iš jos naujesnių

VVAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Checkwrtters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 281-4111

«K3

vių kompozitorių kūrinių įdai- 
navimus.

• Nauja literatūros plokš-

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

• SKAUTŲ AIDAS, 1968 m. 
Nr. 10. Lietuvių skautų ir skau
čių laikraštis. Adresas: “Skautų 
Aidas”, P.O. Box 222, Thomp- 
son, Conn. 06277. Metinė pre
numerata $4.00. Su šiuo nume
riu duodamas ir atskiras leidinys 
“Skautybė”, skirtas skautų vado
vams ir tėvams.

• ŠALTINES, 1968 m. Nr. 6.
Tikybinės ir tautinės minties žur
nalas. Redakcijos ir administra
cijos adresas: 16, Hound Rd., 
West Bridgfort, Nottingham N 
G2 6AH, England. Metinė pre
numerata $2.00

• Amerikos Poezijos draugija 
domisi lietuvių poezija.Draugijos 
kas mėnesį išleidžiamas biulete
nis praėjusių metų gruodžio mėn. 
laidoje pirmajame puslapyje de
da poeto Leonardo Andriekaus 
nuotrauką ir spausdina jo pas
kaitos, skaitytos draugijos lapkri
čio mėn. susirinkime, santrauką. 
Paskaitoje L. Andriekus tos drau
gijos nariams ir amerikiečiams 
poezijos mėgėjams apibūdino is
torinį lietuvių poezijos kelią nuo 
seniausių liaudies dainų iki mo
derniosios Šių dienų kūrybos.

• VILTIS (Hope) VoL 27, 
Nr. 5 January — February, 1969. 
V.F. Beliajaus redaguojamas ir 
leidžiamas anglų kalba žurnalas, 
skiriamas įvairių tautų folklorui. 
Adresas, V.F. Beliajus, P.O. Box 
1226, Denver, Colo. 80203. M- 
tinė prenumerata $3.50, dviems 
metams — $6.00.

• TREJI V ARTI, 1968 m. lap 
kričio — gruodžio mėn. Nr. 6. 
Latvių leidžiamas, Baltijos tautų 
kultūrai skirtas, literatūros ir mo
kslo žurnalas latvių kalba. Redak
cijos adresas: P.O. Box 61, Three 
Rirvers, Mich. 49093. Prenume
rata $7.00. Be kita ko, šiame nu
meryje spausdinamos dvi Aloyzo 
Barono novelės ir Anatolijaus Kai

; lis Chicagoje išleidžia penkių čio- 
' nykščių lietuvių autorių plokšte- 
i lę, kurioje savo kūrybą yra įskai- 
| tę Birutė Pūkelevičiūtė, Liūne Su 
1 tema, Henrikas Nagys, Aloyzas 
Baronas ir Kazys Bradūnas. Plok 

į štelės aplanko kelių spalvų virše- 
(Platesniu rašiniu jos 90 metų ii Piešė dail- z Morkūnienė. Ap 

w. ■ ■■ »< Manko antroje pusėje įkomponuo-amziaus sukakti paminėjo Mote- . J.. J . 
ris, 1967, nr. 3). I ];0S jr trumpi jų kūrybos apibū-i

A. T. dinimai.

Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Pakeičiame 
(hoses) — 
žarnas. '

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

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

Parduodame ir taisome visų gamy- 
i, , .. .. bu dulkių siurblius ir turime dalis,
i lanko antroje puseje (komponuo- > maifielius ir visus prijungimus (da- į 
| tos visų penkių autorių nuotrau-, jj8) Visų gamybų siurbliams — 

Electrolux, Hoover, Eureka, Kirby 
ir Royal bei kitų.

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

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

Ved. Arvydas M. Dikinis ,

kiek ang-

lietuviška 
rašytojai.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZHŲ TEISĖM.
Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas. 
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, 
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet, 
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena benu.abuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama j kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ, 
KOL JI YRA. JOS ATEITIS JŪSŲ RANKOSE.

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONVVIDE 

GUARANTEE 
No-Limit on MILĖS... 
No-Limit on MONTHS

FULL LIFETIME GUARAN
TEE agatnst defecta ln work- 
manabip and materials and 
all normai road hazard in- 
juries encountered in rvery- 
Ufeday passenger car uae for 
the iife of the orlglnal tread 
design In accordance wlth 
terma of our printed gua- 
rantee certificate. Price of 
replacement pro-rated on 
orlglnal tread depth wear 
and based on Firestone ad- 
justment price for replac
ement tire at time of adjust- 
ment Firestone adjustment 
prlces are intended to, būt 
may not, represent approx- 
imate current average sel- 
ling prlces and are subject 
to change -vrtthout notice.

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

Platinkite “Draugę”

čia 
bei 
pa-

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
• IR MĖGĖJAMS

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

3314 Wesf 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

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

LIETUVIŲ 'STAIGA

FURNITURE CO.ROOSEVELT
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 *:30 vai. po pietų.

U miM r

lt

L

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (vvheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois

Telef. — GRovehill 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.— 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS ČESAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas.

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

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

■/ Mokamas už vienų metų taupy- 
° mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10,000.00 ar daugiau, (dedant po 
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
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.

PETRAS KAZANAUSKAS, President

PINIGAI ĮNEŠTI 
Dividendai

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

PIRMAD ir KETVIRTAD............9 v. r. .kl 9
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................. 9 v. r. iki 5 .. ..

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

v. v. 
v. v.

■yjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPiir

Mes mokame

MINIMUM SUMA $5.000.00

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470 
PRANE ZOOAS 

President

per annum

* ant visų taupymo 

certifikatų

MIDLAND 
SAVINGS

MDLANd'smngš



• Lietuvių Dailės Institutas 
rengia savo narių dailės parodą, 
kuri bus atidaryta vaasario mėn. 
15 d. Čiurlionio galerijoje, Chi
cagoje. Institutui šiuo metu pir
mininkauja dail. Adolfas Valeš- 
ka. Jo iniciatyva ši paroda ir or
ganizuojama, minint Lietuvos ne 
priklausomybės atkūrimo 50 me
tų sukakti. Paroda visuomenėje 
kelia nemažą susidomėjimą, nes j 
Lietuvių dailės institutui priklau
so visa eilė žymiųjų mūsų dai- j 
lininkų. Gyvųjų ir mirusiųjų in- 
stitutininkų darbus šioje parodo
je ir norima eksponuoti. Ciurlio-

galerijoje šia proga bus su
telkta šių dailininkų kūryba: J. 
Bakio, Teles. Valiaus, J. Daugvi- 
los, Alg. Kurausko, P. Augiaus, P. 
Kiaulėno, J. Akstino, L. Vilimo, 
Alf. Dargio, P. Kaupo, V. Petra
vičiaus, Vyt. Igno, A. Valeškos, 
V. Rato, Br. Jameikienės, Vyt. 
Kasiulio, V. Vizgirdos ir kt. Ne
pavykus jubiliejiniais metais su- 
cgganizuoti reprezentacinės mū
sų dailininkų parodos Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimo 
metu New Yorke, reikia tikėtis, 
kad ši paroda dabar užpildys tą 
“jubiliejinę” tuštumą.

• Apie Viktoro Petravičiaus 
parodą Vilniuje. Sausio mėnesy
je Parodų rūmuose, Vilniuje, vyk 
sta šio mūsų grafiko Lietuvoje li
kusių 1935-1938 metų darbų pa
roda. Vilniečiai ta proga Petra
vičiaus kūryba gyvai domisi. Me 
no kritikas Kazys Abramavičius 
“Literatūroj ir mene” (1969.1. 
2\.), vertindamas parodą, be kita 
ko, rašo:
“Dailininkas labai gerai jaučia 

medžiagą — lonoleumą ar medi 
— puikiai išnaudoja jo galimy
bes. Paprasta kompozicija jis iš
raiškingai perteikia supoetintą 
buitį — darbą ir poilsi, džiaugs
mą ir liūdesį. Šiuo atžvilgiu cha
rakteringa kompozicija “Linus 
mina”; joje perteiktas pats darbo 
procesas ir kartu tai — poetiš
kai apibendrintas kūrinys: pasi
lenkusių moterų grupės, lyg dai
nos posmai, atkuriamos stambio
mis dėmėmis ir jautriomis, išrai
škingomis linijomis. Ir visas la
pas skamba kaip daina. Šį kūri
nį primena tokie poetiški darbai, 
kaip “Linus rauna”, “Pavasaris” 
ir kt. Lakoniškuose, neperkrau
tuose detalėmis estempuose “ I 
Jiažnyčią” ir “Į kapus” siekiama 
žmčgaus būties apibendrinimo. 
Net abiejų darbų kompozicija čia 
panaši: tokiu pat vingiuotu ke
liu eina žmonės į bažnyčią, ne
ša karstą į kapus. Giliai apiben
drinti, dvelkia praeitimi lapai 
“Seniai eina”, “Bernai trimituo
ja”.

Jau vien šie parodoje ekspo
nuojami kūriniai byloja, kad Vik 
toras Petravičius įrašė ryškų, sa
vitą žodį lietuvių dailėje”.

• Justinas Marcinkevičius pa 
rašė istorinę dramą “Mindau- 
fchs”. Praėjusių metų gale ji bu
vo išleista “Vagos” (Vilniuje) 
leidyklos, o pačioj šių metų pra
džioj pastatyta ir Vilniaus dra
mos teatre. įspūdžius viešai pa
sakiusieji vienu balsu teigia, kad 
Marcinkevičiaus “Mindaugas” 
tęsia ir toliau veda V. Krėvės, B. 
Sruogos ir J. Grušo istorinių dra
mų tradiciją. Iš jau anksčiau 
laikraščiuose pasirodžiusių ištrau 
kų buvo įspūdžio, kad istorinis 
Mindaugas kalba ir šiems lai- 
V.-ms pritaikomomis užuomino
mis. V. Zaborskaitė, Maironio 
monografijos autorė, sako, kad 
“įspūdis kiek prieštaringas, bet 
apskritai geras”. Kas tuo mano
ma pasakyt, lieka mįslė, kuriai 
atspėti gal ir tiktų nebent toks 
“raktas”: dabartiniai kritikai 
maždaug tokį posakį (su “prieš
taringas”) vartoja kalbėdami ir 
apie Maironį, apie Vaižgantą, 
¥ rėvę, Sruogą ir beveik apie vi- 
stiš kitus ne vadinamojo “tary
binio” sukirpimo rašytojus.

(ELTA)
• Naujas radinys Vilniuje. 

Vilniaus senamiesty aptiktas 
XV amž. statytas namas, didelė 
retenybė dėl jo architektūrinių 
savumų. Planuoja namą atstaty
ti. PAgal architektė Evaldo Pur

lio projektą, kai kurie restauraci
jos darbai jau esą pradėti.

• Dail. A. Trinkūnas paga
mino septyniolika iliustracijų ra
šytojo R. Spalio knygai “Gatvės 
berniuko nuotykiai", kurią antrą 
ja laida leidžia Akademinio skau
ų sąjūdžio Dr. Vydūno šalpos 

fondas. Netrukus knyga bus pra
dėti spausdinti.

• M-K. Čiurlionio simfoninės 
poemos skamba Švedijoje. Pasta
ruoju metu didžiausiame Švedi
jos uostamietyje Goeteburge jo 
simfoninis orkestras savo koncer
nų programon įrašė ir du didžiuo
sius M.K. Čiurlionio kūrinius — 
simfonines poemas “Jūrą” ir 
“Miške”. Koncerte Čiurlionio kū
ryba muzikiniai išprususių švedų 
buvo priimta entuziastingai.

• Antanui Kuolui 60 metų. 
Šiam žymiam, Lietuvoje gyvenan 
čiam grafikui, puikiam knygų 
iliustratoriui š.m. sausio 24 d. su
ėjo 60 metų. Mūsų dailėje išlie
kančiu lobiu yra visa eilė jo ilius 
truotų klasikinių lietuvių litera
tūros kūrinių: Aišbės “Brička”, 
S. Stanevičiaus “Pasakėčios", 
Žemaitės “Marti”, V. Krėvės “Bo
bulės vargai”.

• Dramaturgo Kazio Sajos 
naujas veikalas “Mamutų me
džioklė” pastatytas Kauno dra
mos teatro scenoje. Kiek iš recen 
zijų tenykštėje spaudoje tenka 
spėti, atrodo, kad spektaklis žiūro 
vuose laimėjo neeilinį pasiseki
mą. Apskritai, jis laikomas dide
liu laimėjimu autoriaus Kazio Sa 
jos, režisieriaus J. Jurašo ir daili
ninkės J. Malinauskaitės. Spek
taklis publiką gerokai patraukia 
ir ryškiai avangardiniu savo pas
tatymu, kuris, kaip iš aprašymų 
ir nuotraukų matyti, artėja prie 
lapinskiškojo “Maro”.

• “Vakarų” baimė net operos 
pavadinime. Šiuo metu Vilniuje

I įvyko G. Puccinio operos “Mer- 
Igelė iš Vakarų” premjera, kurio
je Džonsono vaidmenį atliko so
listas V. Noreika, recenzijose 
susilaukdamas ir kritikos. įdo
mu dar ir tai, kad operos vardas 
Vilniuje yra pakeistas, ją pava
dinant “Mergina iš Kaliforni
jos”. Vardo pakeitimas tenykš
tėje spaudoje taipgi buvo pakri
tikuotas. “Literatūroj ir mene” 
(sausio 25 d.) S. Baliūnas, rašy
damas apie operos premjerą, be 
kita ko, sako: “Teatras visiškai 
be reikalo pakeitė G. Puccinio 
operos pavadinimą: Mergelė iš 
Vakarų virto Mergina iš Kali
fornijos. Su įžymių, ir dar mi
rusių, kompozitorių kūriniais 
taip elgtis nederėtų”.

• Komp. J. Karnavičiaus pa
rašyta “Gražinos” opera dar kar 
tą buvo atnaujinta ir pastatyta 
Kauno muzikiniame (buv. Vals
tybės) teatre St. Dautarto reži
sūroje. Dirigentas S. Domarkas, 
dail. L. Truikio scenovaizdžiai. 
Gražinos partiją atliko jauna dai 
ninkė J. Ušinskaitė, tik šį sezoną 
pradėjusi dirbti teatre; Rimvydo 
partiją dainavo V. Blažys, Liu
taurą - V. Kukaitis, kitas parti
jas — G. Šmitas, A. Martynas, 
S. Rubinovas. Pasireiškę ir gau
sūs chorai.

Milžinas ir nykštukai... Nuotrauka Vytauto Maželio

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMĖNIENE

PALEISTAS KUNIGAS — 

KALINYS

Kaip praneša Vakarų Vokie
tijos katalikų žinių agentūra 
KNA, šiomis dienomis į Va
karų Vokietiją atvyko buvęs 
Prahos benediktinų vienuolyno 
abatas kunigas Anastazijus Opa 
sek OSB, 1950 metais komu
nistų nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. Po dešimties metų ka
lėjimo kun. abatas Opasek 
1960 met. buvo paleistas j lais
vę ir kaip paprastas darbinin
kas dirba įvairiose įmonėse. Tik 
pernai metų vidury Abatui 
Opasek buvo leista eiti kunigo 
pareigas vienoje Prahos mies
to parapijoje.

"Vaivorykštei" trūksta 
spalvingumo

Gal ir, iš tiesų, buvo per daug 
tikėtasi, sekant spaudoje rekla
minį būgnijimą apie nepaprastą 
“Finian’s Rainbow” pastatymą. 
Buvo skelbiama, kad Francis 
Ford Coppola, tada 28 m. reži
sierius, kuris pastatęs vos vieną 
filmą (“You’re a Big Boy Now”), 
buvo pasiruošęs sukurti naują 
muzikalinį šedevrą.

Būtų neteisinga teigti, kad vei
kalas, sėkmingai pastatytas Bro- 
adway scenoje 1947 m., būtų vi
sai netikęs. Momentais netgi jis 
visai geras. Tik visa bėda, kad fil
mas, kuris galėtų būti didingas, 
perdaug dažnai vietomis išeina 
blankokas.

Filmas sušlubuoja pastatyme, 
kartojant nudėvėtas scenas, ir 
taipgi negaluoja fantazijos stoka. 
Pvz., režisierius masiniai vaiko 
chorą aplinkui, lyg šokančius šv. 
Vito šokį, kad net nuvargina ne 
vieną žiūrovą. Gaunasi įspūdis, 
kad režisierius, veiksmui sulėtė
jus, tuoj pakiša publikai gėlių 
vaizdą, tai rožių, tai narcizų, 
tai chrizantemų. Nors, atvirai 
pasakius, tada akis pasidžiau
gia nuostabiomis spalvomis, 
o kadangi filmas skiriamas visai 
šeimai, tai minimi vaizdai ir 
spalvingos paukščių nuotraukos 
patrauks ir mažuosius, skatinda
mos suprasti grožį.

Turinys bei tema— nieko nau
jo, netgi gerokai viskas atgyven
ta. Šiais laikais juk jau yra savai
me suprantama, kad negrai taip 
gi yra žmonės, kaip ir baltieji, o 
filme šitai dar įrodinėjama kaip 
prieš eilę dešimtmečių.

Tačiau modernusis Amerikos 
negras, išgyvenęs Little Rock ir 
Šeimos vargus, iškęs ir Missitu- 
Cky, “Finian’s Rainbow” mitolo
ginį kraštą.

Ten saulėtą dieną atkeliauja 
Finian, airių imigrantas (Fred 
Astaire) su savo dukra Sharon 
(Petula Clark) į slėnį, kur bal
toji su Juodaisiais tik sėdi, dai
nuoja ir laukia kažko įvykstant. 
Tačiau veltui. Senasis Finian pa
vagia puodą aukso iš leprekono 

i (airių mitologinio žmogiuko) ir 
pakasa netoli Fort Knox. Sharon, 
jo gražioji duktė, apkaltinama ra 
ganyste, pavertusi nežmoniš
ką baltąjį senatorių (Keenan 
Wynn) negru. Leprekonas pasi
renka sau partnerę nebylę Susan 
(Barbara Hancock).

Nežiūrint trūkumų, aktoriai 
pasireiškia puikia vaidyba. As
taire, beveik 70 m., nors ir gana 
šykščiai, bet dar labai vykusiai 
pašoka, nežiūrint amžiaus ir il
gos pertraukos (tai jo pirmas mu
zikaliais filmas po 1958 m. 
“Šilk Stockings”).

Petula Clark, savo, pirmame a

I

visai priešingi.
Paskutiniame savo filme “La

dy in Cement”, kaip ir anksty
vesniuose keliuose, jo noras pasi
likti Sinatra, viršija viską. Savo 
dominavimu jis pagadina filmą.

Jis seniai įrodė, jog yra pui
kus aktorius, ne vien daininin-1 
kas kai gauna gerą tekstą stipria 
režisūra. Ar galima pamiršti joj 
dramatišką vaidybą filme “From; 
Here To Eternity” (rėžis. Fred 
Zinnemąnn)? Tačiau Gordon 
Douglas nepajėgia šiame filnrie 
parodyti galingos režisūros ran
kos. Ir sugriūna viskas, kaip iš 
kortų kaladės pastatyti namai.

Kriminalinio pobūdžio turinys 
vargiai kam paliks atminty, iš 
teatro išėjus. Žmogžudystė, hero
jei pasigėrus, išdavimas, detekty
vo Tony Rome pasamdymas iš
narplioti šį bei tą, visa tai susi
velia prieš žiūrovą, o gale mė
ginama jam visa tai išaiškinti 
ilgom kalbom.

Raųuel Welch, vienodai pla
čiai (išreklamuota su Sinatra) 
demonstruoja tik savo kūno gro
žį, parodydama visišką nesusivo
kimą vaidyboje. Tuo tarpu Lai- 
nie Kazan (Marijos trumputėje 
rolėje) yra kaip tik ta aktorė, ko
kia reklamuojama Welch: graži, 
talentinga, žavi ir patraukli. ,

Spalvotasis filmas klasifikuoja
mas B— moraliniu atžvilgiu iš 
dalies nepatartinas visiems. I

DRAUGAS, šeštadienis, 1969 m. vasario mėn. 1 d. 7

tp

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

Tel. — HY 7-4677

422 MENAHAN STREET — KIDGEVVOOl), N. Y. u 28?

E3««
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų.
Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYCIA 
2443 West 63rd St., Chicago, III.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

[UO
KOPLYČIOS;

Tel. 476 - 2345 
Tel. TO 3-2108**09

pui- 
teko 

ar re-
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merikiečių filme, pasižymi 
kiu švariu balsu, kuriuo 
jau žavėtis “Downtown” 
klaminiuose numeriuose. Jos ro
mantiškasis partneris, naujokas 
Don Francks, vykusiai groja gi
tara, svajingai perduodamas Wo 
ody charakterį.

Kita naujokė Barbara Hancock) 
parodo šviežią grakštumą bei1 
lengvumą atliktuose šokiuose, 
'kurių žiūrovas pagedautų dar 
daugiau. Veteranas Keenan 
Wynn triumfuoja senatoriaus ro 
Įėję.

Tommy Steele mitologinio 
žmogiuko rolėje įgauna simpati
ją savo troškime pavirsti mirtin
ga būtybe.

Trečioji detektyvinė serija
Frank Sinatra, sukrovęs mili

jonus iš savo dainavimo, dabar 
pasinešė į detektyvinio pobū
džio filmus. Jo intencijos geros ir 
jis nori pastatyti gerus filmus, 
kaip jo miręs bičiulis Bogart 
darė, tačiau rezultatai gaunasi

Geriausia ir Vertingiausia 
DOVANA

SIŲSTI Į LIETUVĄ 

DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI 
(U. S. Dollar Certificates) 
PILNAI GARANTUOTA

Jūsų artimieji gali pasirink
ti, ką jie nori, kada nori ir 
gausiai. Tūkstančiai jau yra 
persiuntę dovanų pažymėji
mus savo giminėms per In 
tertrade Express Corp. ir gi
minės jiems parašė, kokie jie 
buvo laimingi ir patenkinti. 
Jei dar nesiuntėte dovanų pa
žymėjimų, užsakykite juos 
dabar. Per Vneshposyltorg 
Specialias Dolerių Krautuves 
jūsų giminės gali pasirinkti 
iš vairiausių, geriausios koky
bės amerikietiškų, vakarų-eu- 
ropietiškų ir vietinių ekspor
tui pagamintų prekių už daug 
žemesnes kainas nei bet kur. 
Todėl dovanų pažymėjimai 
yra geriausia ir vertingiausia 
dovana, ir jūsų giminės tai 
patvirtins. Už šj patarnavimą 
jums nieko nereiks primokė
ti, nes už savo darbą mes 
gauname komisą. Minimumas 
yra $50.00, bet virš tos sumos 
galite siųsti kiek norite. Pri
statymas trunka 3-4 savaites. 
Mes dėkojame tūkstančiams 
mūsų klientų, pasinaudojusių 
mūsų patarnavimu bei reko
mendavusių mus savo drau
gams. Ir ateityje pažadame 
gerai ir patikimai jus aptar
nauti. Jei kartais jūs dar ne
pasinaudojote mūsų patarna
vimu,, siūlomet pabandyti. 
Esame tikri, kad būsite pil
nai patenkinti.

Užsisakykite dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 10010
Prarykite neapmokamo

katalogo.
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Mieli lietuviai, praleiskite žie
mą šiltoje ir saulėtoje Arizono
je, naujame lietuviškame mote- 
lyje:

Angelą Motei
2114 W. Buckeye Rd., 
Phoenix, Ariz. 85009 

Telef. 252-1265
25 vienetų motelis, labai šva

rus ir ramus, nemokama tele
vizija, nemokamai atvežam ir 
nuvežam į aerodromą, autobusų 
ir geležinkelio stotis. 
Savininkai:

M. ir M. DAMBRAUSKAI

p

FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea
^^6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

+----------—r

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4330*34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-935Z
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741 - 2

v 3

;»i

r

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 Vest lllth Street 

Didžiausias Paminklams Pianų 
Pasirinkimas Visame Mieste. 

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335 
Vienas blokas nuo kapinių.

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SOMOS
2424 W. 69th STREET Tel REpubllc 7-1218
2814 W. 23rd PLACE Tel Vlrginia 7-6672

s ARTESIAN Restoranas
i 2432 Wesf 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS.

Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko. 
Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti.

Telef. — 436-4622 arba 436-4623
'.llllllllllllllllllll|lll||||||l|lllllll|||li||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||lh.

I K I L T Y’ S
V RESTORANAS ★ 4545 W. 95th St. 

Telefonai GA 4-5800 ir BE 8-5585
| Uždarytas laike pertvarkymo*pagražinimo. Yra at 

daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms progoms.

Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ._____________ Tel. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel YArda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. SOth Avė.. CICERO, ILL______ Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD . OAKLAWN. ILL. Tel. 636-2820
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Redaguoja dr. 8. ALIuNAl.
Jeigu Sovietų Rusijoje tau valstybinės leidyklos neišleidžia kūrin o. 
tai jau ir neieškok, kad kas išleistų, nes kiekvieno beieškančio ra
šytojo kelias baigiasi šitokiu garantuotu aprūpinimu.

MADŲ IŠRADĖJŲ DĖMESIUI

BALTESNIS UŽU SNIEGĄ

dar nėra specialių maišto unifor
mų?

— Čia keletas sugestijų, ko
kie tie maištininkų drabužiai pri 
valėtų būti. Viskas pagal Gary 
Lautens nurodymus:

Marškiniai privalėtų būti labai 
lengvai perplėšiami, nes tai būtų 
labai praktiška. Kai studentas 
riaušininkas, griebiamas policini 
nko už nugaros, marškiniai stai
ga plyšta, išsineria iš jų ir ga
li lengvai pabėgti. Prie viso šito, 
ypač žiemos metu, tokie marški
niai praktiški dar kitu atžvilgiu. 
Sakysim, riaušininkas pajunta 
šaltį nugaroj, jo jausmai atvėsta 
ir, šalutinėmis gatvelėmis, jis ga
lįs grįžti namo, kur galįs pernak
voti savoj lovoj, o ne kalėjime.

Mergaitėms gi patartiama dėvė
nelis naujam ir žaviam pasimau
dymui.

Labai malonu, kad Titas Al
ga prausia “Literatūros svetur” 
vertintojus. Anksčiau vis būdavo 
prausiamas autorius, gi dabar 
prausia vienas kitą kritikai.

Malonu taip pat, kad dėl “Lie
tuviškosios Enciklopedijos” taip 
pat vyksta prausimasis. Ne, juk 
vieni prausia kitą, o pagaliau vi
si nusiplauna rankas, kad nie
kas, taip sakant, nieko blogo ne
norėjo, o išėjo taip kaip išėjo.

Šiaip ar taip, visi esame bal
tesni už sniegą, ką Čia ir kalbė
ti, net ir tie balti, kurie žadėjo 
visą eilę tokių ar kitokių leidinių 
išleisti ir šiaip kokių darbų pa-

Ne vieną kartą mums buvo 
primenama, kad tas ar kitas daly
kas Spygliuose buvo ne taip nu
šviestas. Esą net ir kovos metai 
nebuvo tokie kovingi, kaip mes 
bandėme išreikšti. Ta proga mes 
čia norėtume priminti, kad lie
tuviai visi kovoja už teisybę ir 
niekas nekovoja už neteisybę, vi
si yra Švarūs ir nekalti, tiesiog 
balti kaip sniegas. Ką čia ir kal
bėti, džiaugsmas ima, pagalvojus 
kaip visi gražūs. Žinoma, yra ir 
tokių, kurie mano, kad anas toks 
ir kitoks, taip sakant, nekokiom 
dorybėm pasižymi, tačiau jau tu 
pats tai visada esi ne toks kaip 
kitas, esi, anot poeto, baltesnis 
užu sniegą, ypač po kovos me
tų, kada vienas kitam kailį iš- daryti. Sunku rasti tokį, kuris ne

skalbė, spaudoj ar kokioj salėj.
Buvo pora asmenų, kurie pa

rašė pabardami, girdi, kam mes 
įdėjome juoduko maldą. Spyg
liai gi mano, kad ir juodukas 
toks pat žmogus. Todėl ir jį kar
tais galima paminėti, nebūtinai 
visada tik kokius linksmus lie
tuvių darbus surašyti. Iš antros 
pusės juodukai nė nežino, kad lie 
tuviai jį vadina labai gražiai, tur 
būt, iš visų kalbų gražiausiai — 
juoduku, o tai reikštų “little 
black”. Bet suprantama, kad ir 
jis gali būti baltesnis užu snie
gą, todėl ir jam nereikia gailėti 
poros sakinių šiuose puslapiuose, 
kur surašoma ne tik lietuviški, 
bet ir pasauliniai įvykiai.

Šiaip ar taip, nors ir visi mū
suose baltesni už sniegą, bet ma
tyti prausimosi bus ir ateityje. 
Juk Kultūros kongreso ir Tauti
nių šokių šventės reikalais pasi- 
pūškinti katilai paruošti ir van
duo jau sušildytas. Kai Kultūros 
kongrese buvo skolų, tai skolos 
bendruomenei mielai sunešta, o 
kai Tautinių šokių šventė davė 
pelno, tai ir Šiandien apie dos
numą nieko negirdėti. Šiaip ar 
taip, čia jau pakankamas vande-

mokėtų rankų nusiplauti ir nelik 
tų švarut švarutėlis, baltas kaip 
sniegas. Taigi pasidžiaugdami, 
kad visi esame švarūs kaip an
gelėliai, užbaigiame Ant. Gustai
čio atsiųstu kalėdiniu sveikini
mu Spyglių redaktoriui:

Baltuos perukuos — baltos 
snaigės,

Ir akyse — balti velniai,
O kai manai —pasaulis

baigės 
Ir baimėj bąla užkulniai, — 
Baltinis taria mums šaltai: 
Jei miršti nuodėmėj nusvaigęs, 
Pradėk gyventi nekaltai.

Linksmi užrašai
— Ties įvažiavimu į Mt. Ver 

non, Wash. yra lenta su užrašu: 
“Nustatytas greitis ■— 35 mylios 
per valandą. Pasirinkite greitį pa 
gal savo kišenę: už kiekvieną pri
dedamą mylią bus po $3 pabau
dos”.

— Viename vieškely atsirado 
stambiomis 
“Važiuokite 
nors laukia 
mo sau”.

— Viename Los Angeles laik-

raidėmis skelbimas: 
atsargiai. Gal kas 

jūsų širdies perkėli-

raštyje tilpo skelbimas: “Pame
čiau akinius. Radusį prašau stam 
biomis raidėmis tai paskelbti lai 
kraštyje”.

— Prie Notre Dame universi
teto kapeliono raštinės yra tokia 
iškaba. “Jeigu turite problemų, 
užeikite, pasikalbėsime. Jeigu ne
turite — užeikite ir mums papa
sakokite, kaip jūs problemų iš
vengiate”.

P.š.

PAPROČIAI SENIAU IR 
DABAR

“Kokia šalis, tokie ir papro
čiai”. Prieš kelis metus Suvieny
tųjų Amerikos valstijų preziden
tu buvo Ruzvelt. Dabar jo duk
ters buvo šliūbas New Yorke. 
Vos tik jaunoji su savo tėvu iš
lipo iš automobilio, kad eitų į 
bažnyčią prie šliūbo, juos apgu
lė žmonių minia. Pasidarė toks 
spūstis, kad jaunąją mažne ant 
žemės parvertė. Susigrūdusi mi
nia užsigeidė nuo jaunosios šliū
bo paminklą turėti. Tuoj nugro- 
bė nuo jos galvos visus papuoša
lus, sudraskė juos į mažiausius 
šmotelius ir pasidalino tarp sa
vęs lyg kokias relikvijas. Papuo
šalų nebetekusi minia suniko vir 
šutiniuosius jaunosios rūbus plė
šyti. Jaunąją su buvusiuoju pre
zidentu vos beišgelbėjo nuo mi
nios policija, lupdama su lazdo-' 
mis sukvailėjusią minią”.

1913 m. “Vienybė” Nr. 16

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

Valsas

kitas

— Sudiev ligotas Amerikos biu
džete, — tarė L. B. Johnson, — 
dabar tavęs gydyti atėina 

daktaras Richard Nixon.

Nėra badaujančių

Komunistiniai kraštai plačiai 
reklamuoja, kad kapitalistiniam 
krašte, kaip JAV, yra dvidešimt 
milijonų badaujančių ir dar dau
giau nepatenkintų. Kitas reikalas 
komunistiniuose kraštuose, ten 
visi sotūs ir patenkinti. Nepai
sant kad Ukrainos grūdų aruo
das tuščias, maistas ir kiti daik
tai normuoti ir didžiulės eilės 
prie tuščių krautuvių, kiekvienas 
eilėje stovintis atsakys, kad jis so
tus, viskuo patenkintas ir gyve
na geriausiai pasauly aprūpinta
me krašte.

Komunizmo rojaus paslaptis y- 
ra jų dviejose broliškose saugumo 
ir propagandos ministerijose, ku
rios kiekvieną prisotina tiek, kad 
apie nepasitenkinimą bei alkį ne 
nori niekas nė užsiminti.

Uknolis

— Pakruojo kinas. Praėjusių 
metų lapkričio 22 d. komunisti
nė “Šluota” įsidėjo šį linksmą Pa 
kruojo kino aptarimą:

"Centriniame ir vieninteliame 
stacionariniame miesto kino tea
tre rodoma komedija. Nesvarbu 
kokia. Svarbu tai, kad tragiškiau- 
siame ir liūdniausiame komedi
jos momente kažkas kiek žvaliu, 
tiek ir girtu balsu užbliauna.

— Kodėl, kodėl, kodėl neger
ti, kodėl išgėrus linksmam nebū
ti!..

Žinoma, kai kas mažiau susi
pratęs nusijuokia, bet kino admi
nistracija reaguoja savaip. Apgrai 
bomis ji suranda giedorių ir jun
gtinėmis pajėgomis su susipratu
siais žiūrovais tempia jį iš salės, 
mandagiai aiškindami:

— Čia jums, draugas, ne tvar
tas, o kultūros židinys. Todėl ne
valia alkoholiu pakvipusiam 
dainuoti...

Bet įkaušėlis spyriojasi:
— Tas jūsų židinys net už Va

siliausko kūtę biauresnisl Pro sto 
gą mėnulis matyti, sienos suskir
dę, kaip šuns padai. Džiaukitės, 
kad dar į tokį židinį bilietą per-

Proga tai yra durys, į kurias ei
nama nesibeldžiant.

0PP0RTJN1TYOOMT KNOCK- WALK.R1GHT IM

Yra žmonių šiame margame 
sviete, kurie verčiasi įvairių ma
dų kūryba. Tų išradėjų, sakoma, 
daugiausia gyvena Paryžiuje, bet 
jų esama ir visur kitur — Kana
doj, Amerikoj ir t.t. Jie planuoja 
ir kuria įvairiausias madas, — 
modelius: dirbantiesiems raštinė
se, besikaitinantiem paplūdimy
je, lankantiems teatrus, ski čiuo- 
žėjams ir t.t ir LL Gi mūsų mo
teris tie išradėjai, galima sakyti, 
labai nudrabužino. Tačiau vie
nas atvejis šioje srityje esąs tik
rai primirštas arba — gal ir vi
siškai užmirštas —tai drabužiai 
visokiausiems nūdieniams maiš
tautojams.

Šitą nenormalumą pastebėjo 
torontiškis kolumnistas Gary Lau 
tens. Jis gi Toronto dienraštyje 
“Star” nurodo, jog jeigu tu, žmo- ti slidžias kelnes^ išteptas vištos 
gau, sugalvosi padaryti kokį nors taukais. Už tokių kelnių jų ne- 
maištelį (small riot) ir užeisi į galėsią lengvai pačiupti “copai”,

m’uotfr .

Laukuos kombainai supasi,
Laukuos žiogeliai griežia...
Ir gimsta dainos lūpose
Apie ragaišį šviežią...

žodžiai ir nuotrauka ‘‘Valstiečių 
Laikraščio" 1969 m. sausio 4 d.

TlCbiif puode
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bent kurią drabužių krautuvę, tai 
momentui pritaikinto drabužio 
tikrai negausi. O dabar, esą, ka
dangi tų įvairių maištų gadynė 
yra gana didelė —tai tą spragą, 
girdi, būtinai reikėtų užkišti.

Šiomis dienomis, girdi, tiesiog 
milijonai jaunuolių šturmuoja 
kolegijas, universitetus, netgi — 
ir gimnazijas, kur jie skelbią va
dinamus “šit—ins”, degina vals
tybių vėliavas, šaukimo kariuo
menėn korteles ir t.t.

Vis dėlto ligi šiol joks “Desig- 
' neris” jiems reikiamų drabužių 
ar uniformų dar nesuplanavęs, 
neišradęs.

Iš to ligšiolinio neapsižiūrėji
mo, anot Gary Lautens, esama 
gana daug ir itin didelių nema
lonumų. Pvz. kažkurią dieną ir 
kažkuriam laikraštyje skaitom to 
kio maišto aprašymą. Prie apra
šymo stebime ir įdėtą fotografi
ją. Policininkai benešą iš val
džios pastato jauną mergaitę. 
Čia ir pasireiškianti visa nelem- 
tis, kada mergaitė nebuvo apsi
rengusi maištininkės drabužiais, 
o dėvėjo tik paprasčiausią “mi
ni”. Taigi jos ir visos kūno da
lys kaip iškilmingiausiam para
de.

Gary Lautens ir sako, jog tai 
šių dienų nelaimė, tai madų išra
dėjų apsileidimas. Mergaitė į mai 
štininkų eiles neprivalėtų eiti su 
“mini”. Bet iš antros pusės — 
ką gi ji kita ir darysianti, jeigu

o ir paskiau, po riaušių, būsią 
galima tokias kelnes įmurkdyti į 
puodą, įdėti šiek tiek makaronų, 
ir būsianti gera, poriaušinė sriu
ba.

Be to, labai rimtiems riaušinin 
kams, girdi, patariama dėvėti spe 
dalius (plačios apimties ir su 
daugeliu kišenių) diržus. Jie pa
togūs tuo, kad galima neštis te
lefono vieloms kirpti žirkles, dvo 
kiančias bombas, visokiems šū
kiams užrašyti specialius teptu
kus, priešamerikinius plakatus, 
ant “parankės” išėmimo pinigus 
(bail money) ir eilę kitų reika
lingiausių daiktų.

Tai tokie pasiūlymai riaušinin 
kiškų madų kūrėjams ir patiems 
riaušininkams.

P.A.

Nebus blogiau

Vienas vedybų biuras Londo
ne įdėjo tokį skelbimą:

“Vesk! Galimas daiktas, jog 
būsi taip pat laimingas, kaip ir 
pasilikdamas viengungiu”.

Paskutinis perspėjimas 
prieš mergvakarį

Stov Antanas pabalnotas, 
aukso žiedu pažabotas, 
Jau ženotas!.. 
Ką nedarėm, 
kaip nebarėm, 
kiek perspėjom, 
persergėjom, 
kad gražuolės, 
kaip barškuolės 
pavojingos, 
kerinčiai nužiūri 
aukas nelaimingas, 
svaiginančiai užburia, 
smaugliškai apkabina, 
ir nukankina...
Jei kuri mergina 
tave apsikabina, 
bėk, 
rėk, 
nors kiek vyriškumo turėk, 
iš tikros pražūties save gelbėk! 
Jei netiki nelaimingas, 
kad gražuolės pavojingos — 
— esi žuvęs 
kaip nebuvęs.
Amžino atminimo 
Tavo pražuvimo 
liūdesy liksime 
ašaras liesime.

m.v;
Wepvin<i Girt 
SuaaMTiom

REDAKTORIAUS 
GYVENIMAS NE VISUOMET 

LENGVAS

Gautaa toks laiškas: “Kiekvie
ną kartą, kai pasiunčiu mūsų 
draugijos susirinkimo aprašu * 
mą, tamstą taip sumaišai, kad 
skaitant nesusidaro jokios pras
mės. Tiek ir tiek kartų esu pa
siuntęs pataisymų, bet ir tuos 
sumaišai. Tai prašau ateityje, 
kai parašysiu apie mūsų drau
giją, nieko visai nespausdinti”.

ku. Va, jeigu išmesite dabar ma
ne už durų, tai kad spirsiu batu 
į jūsų šiūlės kampą, tik lentga
lių guba pasiliks riogsoti!

— Ma jį velniai, spirk! — 
staiga džiaugsmingai pradeda 
šaukti visi žiūrovai, maudami 
pro vieninteles, niekad žmoniš
kai neužsiveriančias kino teatro 
duris.

— Spirk, — pritaria visuoti
nio pakilimo pagauta ir kino ad
ministracija, — jei sugrius, gal 
greičiau naują kiną pradės staty
ti, o planą iš kilnojamų taškų vis 
tiek viršysime! Spirk, drauguži, 
spirk!..

Ir draugužis spyrė.
Nuo stogo nukrito keliasde

šimt sutrūnijusių gontų, kino te
atras dar kiek kryptelėjo Kruo
jos upelio skardžio pusėn, bet ne
nugriuvo.

Taip jis ir tebestovi, persikrei
pęs į klaustuką. O prieš jį tebesto
vi ir klausimas, kam pavesti nau
jo Pakruojo kino teatro statybą, 
kuriai lėšos išskirtos nebe prieš 
metus ir ne prieš dvejus”.

NE TAM SKAUDĖJO

Dantų gydytojo priimamaja
me:

— Sūneli, ar tau labai skau
dėjo?

— Ne, tėveli. Tai šaukiau ne 
aš, bet gydytojas, kai įkandau 
jam į pirštą.

VIRTUVINĖ NELAIMĖ

— Ar tik sūrio tėra pietums, 
— klausia vyras.

— Taip, kai mėsa užsidegė ir 
įkrito į saldumynus, tai su sriu
ba turėjau užgesinti ugnį, — at
sakė jaunamartė.

Mažoji enciklopedija
— Blogas vaikas yra toks vai-. susirinkimas, kurio tikslas 

kas, kuris elgiasi kaip tavo, bet 1 nustatyti, kieno advokatas ge- 
yra tavo kaimyno.

— Genijus tai yra kitos moters 
vyras.

— Draugas — kurio priešai tę
tie patys, kaip ir tavo. Į __

— Filantropas — sinjoras, ku mirti reikiamu momentu, 
ris savo artimui viešai grąžina 
dalelę to, ką buvo iš jo pavogęs; 
niekam nematant.

— Kreditorius — žmogus, ku
rio atmintis geresnė, negu pasi
skolinusio.

— Nusikaltėlis —kuris lei
džiasi pagaunamas.

— Pesimistas — žmogus, iš 
kurio geriausia skolintis pinigus 
— vis tiek nesitikės, jog jam bus 
grąžinta.

— Teismas—dvylikos

riausias.
— Vasara — kai skotas paga

liau ryžtasi išmesti Kalėdų eglu-

Garbė — sugebėjimas nu-

— Advokatas yra asmuo, ku
ris padeda tau, kad pats turėtų 
pajamų.

— Optimizmas tai kilnus gun 
dymas matyti visur per daug.
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Modernioj įstaigoj taip prisišaukiamos sekretorės
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Daugelis kapų akmenų yra
linti sus Biekimo metu.
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Pirtis

I
apzu-

Vežė geležį, medieną, 
Vežė, o nagus niežėjo... 
Statė pirtį kolūkinę — 
Kubilas išėjo.
Tekstas “Valstiečių Laikraščio”, 
nuotrauka amerikiečių.3
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RAŠYTOJŲ NUOTYKIAI
Sąžiningumas

Anglijos rašytojas Doyle, detek
tyvo “Serloko Holmso” nuoty
kių autorius pasiuntė kartą 8 są
žiningo vardo bendrininkams te
legramas. “Bėk, viskas išaiškin
ta”. Kitą dieną visi išbėgo iš An
glijos.

Susirašinėjimas
Rašytojas Mark Twainas su 

daug kuo plačiai susirašinėdavo, 
o šitai jį nuvargindavo ir jam 
atimdavo daug laiko.

Vienas literatas parašė Twai- 
nui laišką, ir negaudamas atsa
kymo, vėl kreipėsi į Twainą, pri
dėdamas prie savo laiško pašto 
ženklą ir popieriaus. Po kelių die
nų gavo iš Twaino atviruką:

— Popieriaus ir pašto ženklą 
gavau. Prašau atsiųsti voką.

PRIKLAUSO NUO GREIČIO |
Stovyklautojas paklausė gido: 

“Ar tiesa, kad meškėnas nepuls 
žmogaus, nešančio baterinę lem
putę?” Gidas atsakęs, kad tai pri
klauso nuo to, kaip greitai žmo
gus lempa nešas.

BUDĖJIMO EILĖ
Jaunas vyras klausia žmona:
— Sakyk, brangioji, kieno ei

lė šį sekmadieni budėti prie mū
sų vaiko: tavo mamai ar mano?

ŠIŲ LAIKŲ DUKROS
— Turi vaikų?
— Taip. Tris dukras.
— Jos gyvena kartu su jumis?
— Ne. Jos dar nėra ištekėju

sios.

Aštrus kirvis
Ant aukšto vežimo gulėjo aš

trus kirvis. Staiga vežimas užva
žiavo ant akmenų ir apvirto. Kir 
vis nulėkė i šalį. Atsikėlęs jis nir
tulingai sušuko:

— Akmens ant akmens nepa
liksiu! — ir puolė akmenis kapo
ti. Akmenys pasiliko. Tik aštrus 
kirvis kapliu tapo.

Ne karštakošiams aštrūs dan
tys!

Kuvy/cas j

SPYGLININKAI GUODŽIASI
■ 't ’■ • • 1

— Cikagiškis rašo: “ Dr. P. 
Stravinskas puldinėja tik dakta
rus? Neteisybė, jis puldinėja ne 
vien tik daktarus, bet ir žurna
listus, kunigus, frontininkus ir t. 
t. Be to jis tai daro teisybės, tei
sėtumo ir lietuvių tautinės vieny 
bės sumetimais didesnei Vliko 
ir Lietuvių Bendruomenės garbei 
ir už greitesnį Lietuvos išlaisvini
mą iš svetimųjų priespaudos.

MEDŽIOKLINIS 
APSIRIKIMAS

— įsivaizduoji sau, paskutini 
kartų ruošdamasis į medžioklę, 
aš užmiršau paimti šautuvą.

— Kaip apmaudu! Ir kada tu 
jo pasigedai?

— Kai atidaviau žmonai kiš-

Infliacija yra padalinimas dole
rio pusiau, neperpiaunant bankno
to.
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