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Nepalaužtoji 
estų literatūra
Estijos nepriklausomybės 51 metų paskelbimo sukaktį 
vasario 24 d. minint

ANDRIUS BALTINIS

Trijų Baltijos tautų neprikišu* 
somybė buvo atkurta labai pa
našiose sąlygose ir kovos dėl lais
vės vyko ilgus amžius, pareika- 
laudamos iš kiekvienos tautos 
daug ryžto, ištvermės, jėgų ir ti
kėjimo. Estai kaip tik atgavo sa
vo nepriklausomybę, vedami ne
palaužiamo tikėjimo. Tikėjimo i 
save, i savo tautą, i savo vals
tybę ir į savo ateiti. Estų lais
vės troškimas ir tikėjimas i per
galę ir laisvės atstatymą vaiz
džiai atsispindi ir jų grožinėje li
teratūroje.
Norint suprasti estų literatūros 

ypatingą veidą, reikia atsakyti i 
klausimą, kada estų literatūra ir 
apskritai kultūra pasidarė sava
rankiška ir pastovi. Pastoviai 
kultūrai sukurti, neužtenka liau
dies kūrybos ir vieno kito gero 
rašytojo. Turi būti išbujojusi 
tautinė sąmonė ir savo troškimų 
suvokimas, turi būti įžvelgta tau
tos dvasinė ir medžiaginė padė
tis, nes tik ant skaudžios tikro
vės pagrindų gali būti kuriama 
kultūra.

Estų tautinės kultūros pagrin
dus sudaro 19 šm. antroje pusė
je Friedricho R. Kreutzwaldo 
sukurtasis tautinis epas — “Ka- 
levipoeg” — “Kalevo sūnus” 
(1851-1861), Visi estų kritikai 
pripažjsta, kad Kreutzwaldas sa
vo epu yra pakėlęs estų kultūri
nę sąmonę aukščiau, negu kuris 
kitas ankstesnis estų rašytojas. 
Kreutzwaldas savo tautinio epo 
fragmentais ir Lidia Koidula sa
vo patriotiniais eilėraščiais susie
jo tautini idealizmą su realiojo 
tautos gyvenimo tragizmu. Sį 
tragiškąjį laikotarpį išreiškia ki
tas to meto estų rašytojas Juhan 
Liiv: “Varinis dangus viršum 
manęs, žemė buvo skambanti, 
surūdijusi geležis, ir aš vaikščio
jau aplinkui, kaip gyvas, judan
tis kapas”.

Sunku būtų nustatyti, kas yra 
grynai lietuviška ar grynai estiš
ka. Kiekvienos tautos giliausioji 
esmė atsispindi jos literatūroje, 
kokio nors garsaus romano bū
dinguose personažuose, kokio 
norts poeto vaizdų ypatingame 
suderinime, kokio nors dailinin
ko spalvų žėrėjime, arba kokio 
nors kompozitoriaus tautos troš
kimus giliai išreiškiančioje sim
fonijoje.

Estų tautos siekimus ir tautos 
būdą išreiškia šie jų meninin
kai: poetė Maria Under, roma
nų rašytojas Anton Hansen 
Taminsaare, kompozitorius Edu-
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ard Tubin ir dailininkas Eduard 
Wiiralt. Visiems šiems meninin
kams yra būdinga, anot estų kri
tikų, didžioji forma. Poetės Un
der dvylikoje tomų eilėraščių cik
liškai architektoniškoje vienybė
je aprašyti visi žmogaus gyveni
mo tarpsniai ir pergyvenimai. 
Tammsaare penki romanai vaiz
duoja estų kaimo ir miesto gy
venimo skerspiūvį penkiasde
šimt metų laikotarpyje. Tubino 
septynios simfonijos išreiškia gi
liausius tautos sielos virpėjimus 
ir Wiiralto paveikslai savo spal
vų ir juoda balta derinimu suda
ro begalinių tolumų įspūdį.

Tammsaare romanai išversti į 
latvių kalbą ir jų turinys apima 
miesto ir kaimo gyvenimą su jų 
revoliucijomis, taika ir karais. Jų 
didžiąją formą sudaro ne jų pus
lapių skaičius, bet vaizduojamų
jų įvykių ir asmenų sielos gel
mės su visuotinai žmogiškai sim
boliška prasme. Romanas baigia
si žodžiais: “Ir pabaigoje susilie
ja tikrovė su pasaka, kasdieniška
sis gyvenimas su poezija”. Šie žo
džiai gerai nusako estų kūrybos 
pagrindinę kryptį bei nuotaiką.

Estų mene ir literatūroje daž
nai vaizduojama realistiškai jų 
tautos tragiškoji praeitis ir da
bartis. Bet estai nepasitenkina 
vien realistišku vaizdavimu, o 
šiuos realistiškuosius vaizdus su 
visais jų targiškais prieštaravi
mais pakelia į simbolišką plot
mę. Wiiralto graviūroje “Pra- 
*fearas”matoma tūkstančiai tikro
vės detalių, kurios išauga viena 
iš kitos ir tęsiasi iki begalybės. 
Under eilėraščiuose tikrovė eks- 
presionistiška, bet poetė nepa
meta tikrovės pajautimo.

Oi, šviesa man kaip kraujas 
priešais banguoja,

Kaip žuvėdra jaučiu aš jau
sūriąją jūrą.

Kaip angelas leidžias žemyn
švelnusis vėjelis.

Čia tik probėgšmais apibūdin
ta estų literatūra ir menas, jų 
pagrindinės kryptys tęsiamos to
liau ir išeivijoje. Tai vyksta to
dėl, kad iš Estijos yra pasitrau
kę žymiausieji jų rašytojai, kurie 
daro didelę įtaką ir jauniesiems 
rašytojams. Iš dalies ir todėl, 
kad estų literatūra ir menas iš
reiškia giliausią jų tautos cha
rakterį: šiaurietiškai santūraus 
žmogaus uždarumą, už kurio 
slypi intensyvus mąstymas, galįs 
išsiveržti staiga didelėmis minčių 
ir jausmų srovėmis.

Iš viduriniosios kartos poetų 
išeivijoj pats žymiausias yra Ber- 
nard Kangro. Jo eilėraščiuose at- 
vaizudota gili gamtos, ypač že
mės meilė ir labai gilus įžvelgi
mą į estų senąjį tikėjimą ir jo 
reiškimosi būdus. Šia prasme jis 
labai panašus į mūsų K. Bradū-| 
ną. Tarp jo eilėraščių rinkinių 
tokiu būdu mums artimi: “Apde
gęs medis” ir “Sekmadienis”. Jis 
taip pat yra estų literatūros žur
nalo “Talimuld” redaktorius. Se
nesnės kartos poetas ir kritikas y- 
ra Gustavv Suits, estų modernio
sios poezijos puoselėtojas, kuris 
savo kūryboje skatina estus suei- 

....

Praeitą šeštadienį, vasario 15 
d. Čiurlionio galerijoje, Chicago- 
je, buvo atidaryta Lietuvių dai
lės instituto jubiliejinė paroda 
auksinei Lietuvos nepriklauso- ■ 
mybės atgavimo sukakčiai pami
nėti. Joje dalyvauja 19 dailinin
kų, atstovaujančių įvairius sti
lius ir technikas.

Kaip kataloge parašyta, Justi
nas Vienožinskis yra parodos 
garbės dalyvis, kurio vienintelis 
išstatytas paveikslas “Dukters 
portretas” realistiškai atvaizduo
ja mergaitę su lėlyte ir meškiu
ku rudnosiuku.

Toliau, sekant katalogo alfabe
tinį sąrašą, eina Juozas Akstinas, 
parodoje dalyvaująs su trimis pa
veikslais, stipriausiai pasireiškiąs 
su raudonų ir juodų spalvų liūd
na “Joninių naktimi”.

Paulius Augius, vienas iš mū
sų įdomiųjų grafikų, savo spalvo
tais medžio raižiniais ir “Žemai
čių vestuvių” primityviomis lini
jomis mums parodo vestuvių pil
ną gyvumą, linksmumą, šokio 
judesius.

Juozas Bakis yra visos parodos 
vienintelis skulptorius, pristatąs 
mums savo modernios technikos 
metalo skulptūros darbus. Nors 
šie dailininko metaliniai moder-

i

Talino, Estijos sostinės, vaizdas. Tai grynai vakarietiškai skandinaviško miesto panorama, kurios harmo- 
niją gadina tik primestinė, rusų kariuomenės garnizonui kadaise pastatyta rytietiškoji cerkvė.

įspūdžiai iš Dailės instituto meno parodos
SAULE JAUTOKAITE

nūs meno kūriniai yra išraiškūs, 
tačiau jie kažkaip nėra malonūs 
akiai, jie yra daigiau šalti, gal 
labiausiai atitinką šių laikų šal
tą techniką.

Alfonsas Dargis yra paveiksli- 
nis skulptorius. Jo aliejiniai pa
veikslai visi pavadinti kompozi
cijomis yra monumentalūs trijų 
dimensijų meno kūriniai. Šie 
skulptūriniai piešiniai, prime
ną kone indėnų meną, stipriai 
veikia žiūrovo vaizduotę.

Jurgis Daugvila turi išstatęs 
tris stiklo ir plastikos kūrinius - 
jie visi grakštūs, linksmų spalvų, 
abstraktūs ornamentai.

Vytautas Ignas medžio raiži
niais mums parodo savo tipiškus 
igniškus, labai liūdnus žmonių 
veidus. Nors šie veidai visada 
vienodai liūdni, bet labai savo
tiškai įdomūs.

Bronė Jameikienė užima di
džiausią parodos kampą, savo 
stambaus skaidyte stiklo ir kili
mo meno kūriniais. Kaip visada, 
jos stiklo vitražai yra šilti, nuo
širdūs, šaunūs, gerai nuteikian
tys žiūrovą.

Adolfas Valeika Mano paukščiai
llš Lietuvių dailės instituto parodos Čiurlionio galerijoje, Cbicagoj).

Vytauto Kasiulio du meno kū
riniai “Repos” ir, "Gatvės muzi
kantai” pilni grakštumo, žaismo 
ir lengvumo.

Povilas Kaupas šioje parodoje 
parodo savo naują meniškąjį 
veidą, pasikeitusį, lyginant su 
anksčiau matytais realistiškais 
’peisažais. Čia mes jį matome ab- 
straktesnį ir gyvesnį.

Petro Kiaulėno matome tris 
kūrinius: linksmą peisažą, por
tretą ir nature morte.

Algirdas Kurauskas stiprus sa
vo grafika, ypač ryškus “Apo- 
kaliptinis sapnas”. Dailininkas 
labai įdomus save penkiais nedi
deliais kolažo paveikslais. Čia jis 
mums parodo, ką meniška ranka 
gali sukurti iš paprasto spalvoto 
popieriaus.

Viktoro Petravičiaus spalvotus 
lino raižinius reikia ilgai pastudi
juoti, norint juos pilnai įvertin
ti ir įžiūrėti jų gilią prasmę. O 
juose tiek daug skausmingosios 
gyvenimo istorijos.

Vaclovo Rato švelnių spalvų 
litografijos, lengvo stiliaus, atro
do, kad ir pievų paukštis toks 
lengvas tartum pūkas.

Adolfo Vaičaičio spalvota lito
grafija įdomiai įkūnyta ant rau-

VERTINGOSIOS DOVANOS
Vasario Šešioliktosios proga 

Chicagoje, Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoj atidaryta 
Lietuvių dailės instituto paro
da, kurioje išstatyta beveik 
aštuoniasdešimt kūrinių. Paro
doje dalyvauja devyniolika 
įvairaus amžiaus ir įvairaus 
žanro menininkų. Plačiau čia 
jų nevertindami, tenorime tik 
pasidžiaugti tikrai prasmingu 
mūsų tautinės šventės pami
nėjimu, kūrybos akcentavimu.

Daug kartų esame rašę, jog 
mūsų paskirtis laisvajame pa
sauly yra šaukti, be atvangos 
liudyti, kad tėvynė yra nelais
vėje. Tai mūsų aukščiausioji 
misija, antraip, mes būtume 
tik eiliniais imigrantais, nu
skendę besikeičiančioje ir ga
lų gale susiliejanšioje visų kitų 
masėje. Šiandieninėje kovoje 
už krašto laisvę mūsų svar
biausias ginklas yra kūryba. 
Tai vienintelė ir patikimiausia 
mažųjų tautų kovos priemonė, 
nes kūrybinės apraiškos nėra 
kovai angažuotos tiesiogine 
prasme, todėl jos amžinos. Kul
tūrinis palikimas tėvynei bus 
lygiai reikšmingas ir toliau, 
kaip jis reikšmingas ir dabar. 
Mūsų kūrėjų kūryba yra ne tik 
mūsų tautos turtas, bet tau
tos kūrybingumo ir tuo pačiu 
teisės į laisvę liudytojas.

Be abejo, mes kasmet mini
me šimtais parengimų Vasa
rio 16-tąją, mes pasakome 
daug gražių žodžių ir nenorim 
čia teigti, kad tie žodžiai ne
reikalingi. Tačiau ir mažesni 
darbai yra svarbesni už dide
lius žodžius. Ši dailininkų paro
da yra tikroji dovana, ilgalai
kis kraitis mūsų tautai. Savu 
laiku kun. dr. Jonas Gutaus
kas pasakė: “Sugrius Kūno 
Kultūros rūmai, Laisvės alė
jos asfaltas sudužės, amžių vė
jai gal ir Nemuną išdžiovins, 
tik nemirs lietuvio vardas, nei 
mūsų šalies garbė, jei lietuviš
kojo Fidijaus kaltas mūsų lai
kų granite įkūnys amžinosios 
kūrybos ugnį, jei koncertų sa
lės mūsų muzikos garsais ai
dės”. Pratęsdami tai, galime 
pastebėti, kad nėra tiesa, jog 
šiame raketų amžiuje menas 
atgyveno savo dienas. Ne ma

dono popieriaus, naudojant tik 
juodus dažus.

Adolfas Valeška gyvas savo 
spalvų gausumu. Pat gyviausias 
“Prieplaukoj”, kur matome to
kius simpatiškus, tupiančius 
paukščius.

Telesforo Valiaus meniškoji 
ranka mums nupiešė tvirtas, este
tiškas, spalvotas litografijas.

Liudo Vilimo du labai skirtin
gu temų ir spalvų paveikslai, tie
siog nesinori tikėti, kad jie yra 
to paties autoriaus.

Viktoro Vizgirdos meno kūri
niai niūrūs, stambių aliejaus lini
jų, lietuviškų temų, bet kartu la
bai išraiškūs, ypač “Dailinin
kas”, kuriame pilna meniško pesi
mizmo.

Čia trumpai peržvelgus kiekvie
ną parodos dalyvį, galima pada
ryti bendrą išvadą, kad šie daili
ninkai yra autentiški meno kū
rėjai, kurie, atrodo, tiktai tuo 
menu ir gyvena. Kiekvienas daili- 
ninlfflSj Įj^in ękarnk|«rinyi Stilių-

šinos varo pasaulį, bet kūrybi
nė mintis, o ir pagaliau fronte 
žmogus miršta ne už automobi
lį, bet už vienokią ar kitokią 
idėją. E antros pusės, meną 
šiandien kaip niekada stengia
si pajungti visos diktatūros, ir 
tai rodo jo reikšmę. Mūsų kū
rėjai, būdami laisvi, atsistoja 
lygion plotmėn su kitais, kur 
mes tik kūryba galime atsilai
kyti prieš piktus antpuolius ir 
neatlaidžius metų dūžius. Ke
letas tos parodos dalyvių yra 
mirę, bet jų darbai ir šiandien 
tebeliudija lietuvių tautos 'kū
rybinį genijų.

Ši paroda mūsų tautos šven
tės proga yra pati gražiausia 
puokštė prie Lietuvos laisvės 
paminklo, nes reikia tikėtis, 
kad didžioji dalis kūrybinių 
gėlių išsilaikys prieš atšiaurius 
laiko ir sąlygų vėjus. Gyvie
siems dalyviams linkėtina kū
rybinės ugnies, kuri sudegin
tų neviltį, kuri įgalintų kurti, 
kuri kitus uždegtų aukščiau
siai žemėje misijai, bet kokiam 
kūrybiniam darbui, žmogaus ir 
mūsų tėvynės labui.

Dažnai savo šventes minime 
tik žodžiais, tik išviršine for
ma, ir todėl parodos surengi
mas yra prasmingas, nepai
sant, kad toje parodoje gal ir 
nėra Išskirtinai patriotinių te
mų. Geras kūrinys, nepaisant 
tematikos, jau kalba už savo 
kraštą, nes nebūtinai patrioti
nės knygos ir patriotinių temų 
muzikos ar dailės kūriniai su
silaukia pasauly atžymėjimo, 
iškeldami autorių ir jo kraštą. 
Tenka surikti su dail. A. Va
leikos teigimu, kad viena Pas
ternako knyga “Dr. Živago” 
daugiau pasitarnavo anrisovie- 
tinėj propagandoj, negu dau
gybė rusų 'bėglių, dingusių 
įvairiuose kraštuos®. Kultūri
nis momentas mūsų nepriklau
somybės švenčių minėjimuose 
turėtų būti pagrindinis akcen
tas, nes juo ne tik išsimušama 
iš šablono, bet ir suteikiama 
išskirtinė reikšmė menui, kuris 
ir yra vienas tikriausių kovo
tojų už mūsų tautos laisvę ir 
•leišnykstamumą laiko ir isto
rijos horizontuose.

Et, Galinis

mi ir priemonėmis-aliejumi, gra
fika, skulptūra, mozaika, kolažu- 
save ryškiai išsisako. Išstatyti 
parodos meno kūriniai yra pilni 
venimo srove, bet nešokiruoją 
Dailininkų darbai daugumoje 
nauji, nematyti ir einantys su gy
venimo srove, bet nešokieruoją 
ultra-modernizmu, kuriame, a- 
not humoristo Vitalio Žukausko, 
jei nebūtų rėmų, nebūtų nė pa
veikslo. Šie Lietuvių dailės insti
tuto dailininkai yra produktyvūs 
ir vertingi' savo kūryboj, įnešę 
daug naujovės ir pažangos į Lie
tuvos ir aplamai lietuvių meną.

Išeinant, dar kartą- apžvelgus 
parodą, matyti parodos kruopš
tus ir skoningas sutvarkymas, kiek 
vieno dailininko kūriniai iška
binti vienoje vietoje, kas duoda 
žiūrovui iškart pamatyti to ar ki
to dailininko visą šioje parodoje 
išstatytą kūrybą. Aplamai, šią 
meno parodą galime pagirti tė
vo Bruno Markaičio, S. J. žo- 
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Prie enciklopedinės kritikos
J. JAKŠTAS

Gal joks leidinys nebuvo mu
suose taip laukiamas ir iš anksto 
apkalbamas, kaip Lietuvių Enci
klopedijos XV tomas. Be abejo, jo 
ilga ruoša, užtrukusi lygiai 10 
metų, buvo kalbų ir visokių spė
liojimų priežastis. Susidomėjimą 
žadino ir jo laukiamas turinys— 
didžiausias žinių apie Lietuvą 
telkinys. Tačiau veikalui paga
liau pasirodžius, nešokta jo spau
doje minėti, kaip, rodos, reikėjo 
laukti. Pastebėtas lyg koks tylos 
sąmokslas. Tyla ne vieno galėjo 
būti palaikyta ženklu, padariu
siu visuomenei neigiamą įspūdį. 
Tad iš mandagumo susilaikyta 
nuo svarstymo. O galėjo būti ir 
kita priežastis. Nebuvo kas atsi
dėjęs perskaitytų tuos 800 ir dar 
sų Įiaugų puslapiu ir visą perkoš
tų per kritikos koštuvą. Tik a. a. 
Sjt. Kolupaila būtų nesibaidęs 
visą tomą išlukštenti ir prie jo 
austomų dalykų savas pastabas 
pridurti.

J
tome ir nebuvo • reikalo kalbėti 
apie mūsų nors ir gabius valdo
vus, nes. kiekvienas jų plačiai 
aptartas jiems tekusiuose tomuo
se. O dėl recenzento pastabos, 
kad “istoriją kuria asmenys, o ne 
aplinkybės”, galima pateikti ki
tą pastabą: istoriją kuria pats gy
venimas, tas nematomas malū
nas, kuris vis mala ir mala ir 
žmonių buitį į priekį stumia. Is
torinių asmenų nuopelnai ir už 
taį jiems priklauso pagarba, kad 
jie sugeba rikiuoti tą gyvenimą 
pagal jo reikalavimus.

Suskaitęs gražiai straipsnių ei
lutes, vienus autorius pagyręs, 
kitus papeikęs, vieną gnybtelėjęs 
dėl supainiojimo, kitą paglostęs 
dėl išpainiojimo, recenzentas 
taip ir baigia išorinių straipsnių 
vertinimą bendrinėmis frazėmis.

Tiesa, prieš baigdamas dar su
formuluoja kelias Lietuvos 
rijos temas,

jė turėjusios būti įterptos. Jų tar
pe nurodytas Lietuvos statutas 
ir valakų reforma. Nejau Dakta
ras nepastebėjo, kad abu Šie da
lykai dėstomi atitinkamuose to-

elias Lietuvos įsto- 
urios enciklopedijo-

Sveikintina, kad prof. A. ku- 
Čąs pralaužė tą tylą ir pasišovė 
tomą kritiškai apžvelgti straips
niu “Lietuvių enciklopedijos XV 
tomas’’ ^Draugas, II d. 1968. 
Xll. 28). Į profesoriaus gan žvar
bią kritiką atsiliepė pats redak
torius V. Maciūnas ilgu atsaky
mu: “Pastabos apie lietuvių en
ciklopedijos penkioliktąjį tomą" 
(Draugas, 11 d. 1969.11.1). Re
daktoriui atsakydamas suminė
jo visus suhkiimūs, su kuriais Su
sidurta, rengiant tomą, ir atsa
kė į daVdbius recenzento priekaiš 
ftiš. Bfet jis aplenkė įiačlą ėsiiii- 
rtę kritikos dalį, kuriai skirta gė
la kritikos pusė ir liečia užsiėiiio 
lietuvius. Mat, jis palieka tai pa
čiam straipsnio autoriui atsaky
ti. Mielai tą pareigą pasiimu. 
Prieš tai stabtelėsiu kiek prie re
cenzento istorinės dalies kritikos, 
kuri rėdaktoriaus atsakym'e tik 
prabėgomis paliesta.

NUo šios dalies kritikos Profe
soriaus einama “in medias res”, 
tariant; liečiamas pats tome dės
tomų dAlykti turinys. Mat, p. 
recėrizentas apsiriboja “Vien is
torija“.

Tą esminę recenzijos dalį pra
deda nuo apimties, t. y. atsfdt 
jęs suskaito kiėkyieno skyrelio 
puslapius. Tai daroma ne šiaip 
sau dėl įdomumo, o straipsnių 
vertinimui. Atrodo, mūsų istori
jos daktarui istorinių Straipsnių 
Vertė glūdi jų puslapiuose: dau
giau puslapių — geresnis darbas. 
Reikia pasakyti, kad ši, jei taip 
galima išsireikšti, puslapiomani- 
jd būdingą ne vienam paviršuti
niškai į mokslą žiūrinčiam jo dar 
buotojai, ypač pradedančiam. 
Šia proga prisimena man vienas 
disertantas, kuris pokalbyje su 
kitų, disertantu staiga ekstazės pa 
grįebtas pašoko i viršų ir net tris 
Žingsnius pabėgėjo (mat, pokal
bis įvyko pasivaikščiojimo me
tu), kai patyrė, jog jo disertaci
ja būsianti tris kartus didesnė nei 
kolegos. Ne. Mokslo darbo vertė 
glūdi ne puslapių sakičiuje, bet 
jo turinyje, savaimingume, idė- 
jų originalume. Kuo trumpiau 
aiitorius gali ką atbaigtai nusa
kyti, tuo geriau. Visur moksle 
galioja ta auksinė taisyklė: “non 
muitą, sėd multum”. Mano ne
užmirštamas prof. L. Karsavinas 
kartą įsidėmėtiną tiesą pasakė: 
ploną knygą sunkiau parašyti 
nei storą. Mokslo darbai ne kiek
ybiškai, bet kokybiškai Vertina
mi. Mūsų šiame tome trumpai 
rašiusieji istorikai reikėtų tik pa
girti, dėl jų sugebėjimo siauruo
se rėmuose išdėstyti jiems skirtus 
laikotarpius. Juk istorinė dalis ir 
šiaip pripildo visą tomo ketvirtą.

Aišku, kiekvienas jų vaizdavo 
patį istorinį vyksmą ir tai bend
rais bruožais, nes reikėjo taupy
ti vietą. O kai vaizduojamas pats 
bendra? vyksmas, tenka aplenk
ti paskirų asmenų, valdovų veik
ią. Apie juos kalbant, būtų rei
kėję plėstįs atskiruose įvykiuose 
ir nukrypti nuo užsibrėžto bend
ro vyksmo. Antra vertus, šiame,

jamas vis XIX a. istorijose, kur 
vaizduojamos dvi besirungusio- 
sios srovės: konservatyvinė ir li
beralinė. Pirmoji vis sijosi su 
bažnyčia, o antroji buvo laisva 
nuo jos. Nuo priekaišto, kad “tai 
nei moksliška, nei džentelmeniš
ka” galiu prisidengti tokiu auto
ritetu, kaip mums visiems labaį; 
gerai žinomas Vytauto D. jiniver 
siteto ilgametis rektorius M. Roe 
meris. Jo džentelmeniškumu, tur 
būt, niekas neabejotų. O jis sa
vo žinomame, bene pirmame vei
kale “Litvva. Studium o odredze- 
niti narodū LitėVskiego” (Lwow 
1908), kalbėdamas apie lietuvių 
visuomenę antroje XlX a. pusė
je Amerikoje ir Lietuvoje, sako:

“Dalykų esmėje dvasininkai gi
na visuomeniniuose santykiuose 
esamos organizacijos ir autorite
to pradą ir tuo pačiu giminiuo- 
jasi su interesais konservatyvinės 
klasės, suinteresuotos išlaikyti 
status quo (jo pabraukta) ir savo 
dominacija” (194 p.).

Šliūpo Ryšiai su “Unija” tiek 
glaudūs buvo, kad jis palaikytas 
leidėju. Pasirodo, bent formaliu 
leidėju buvo M. Tvarauskas, ir 
čia dr. Kučas teisus. Klaida tu
rės būti atitaisyta.

Kai kurie priekaištai tiesiog 
priekabės. Pvž., nesakau, kad 
Shenandoah lietuvybė išnykusi, 
o jis man šauna, jog ji dar XV

(Nukelta j 4 psl.)

Vienuolystė nebūtinai išskiria 
kunigystę. Tad vienuolis, jei jis 
yra kunigas, gali būti tituluoja
mas ir šiaip ir taip Ar Zaicas 
buvo tik vienuolis pranciškonas? 
jei taip, tai jo pavadinimas ku
nigu yra klaida.

Dėl Kazįmieriečių dvejopo pa 
Vadinimo, tai gerbiamam kriti
kui tikrą) nederėtų kibti. Juk Or
dino vąrdas nėra koks kanonas. 
O skaitytojui bus aišku, kas au
toriaus turima galvoje.

Nepatinka, kam Joną Grinių 
pavadinau vadovaujančiu tauti- 
niū įtikėju pirmaisiais lietuvių 
kūrimosi metais Chicagoje. Tuo 
jis turėtų kaltinti seną Adomai- 
tį-Serną, kurio istorija aš pasi
klioviau ir jo žodžius citavau. 
Daktaro nurodomas Griniaus su 
sikirtimas su “Lietuvos “leidėju 
LE XVI 11) primena anksty
vesnį kivirčą Šliūpo su Tvaraus 
kų. Jis ųemenkina jo lietuvių vei 
kėjo garbės.

Pagaliau, du didžiausi kaltini
mai: Jkam vartoju žodžius “lai
cistinis" if “konservatyvinė”. Pir 
mąs terminas esą netinka todėl, 
kad jis .amerikiečių lietuvių ne
naudojamas. Amerikiečių lietu- 

vartotus terminus, 
kryžiokai, pir- 

liviai, atžagareiviai, parmazo- 
nai, tamjūnąi, juodaskverniai ir 
kiti. Ar būčiau turėjęs vieną jų 
naudoti? Terminas “laicistinis” 
pasirinktas žymėti grynai pasau
lietiškoms lietuvių organiza
cijoms, nesųsijusioms su parapi
jomis, su bažnyčiomis. Tokios 
draugijos, pvz., buvo Vytauto, 
Koperniko (buvo ir tokiai), S.

Šio skyrelio paskirtis — pavAiz- Daukanto. Jos skyrėsi no tokių

sos kritiškos recenzijos, Mat, au
torius šiame gabalėlyje pąsiju'ri- 
ta saVo elemente. Jis yra pir- 

Anierikos lietuviu 
autorius kelių

niaujantis 
praeities žinovas,

muose ir todėl jų kartojimas at- šios srities monografijų, tyręs ir 
krito? Istoriniu atžvilgiu nepatei] skaitęs čionykščių lietuvių senus 
sinama ir Lietuvos d. kunigaikš
tijos pavadinimas imperija, lyg 
tai būtų buvęs jos titulas. Kai ku
rių valstybių imperijos titulas 
tyrėjų oficialią, prasmę, tam tik
ru kelių įgytą. Jei Liętmtos d. ku
nigaikštija kartąis vadinta , kai 
kieno imperija, tai Omnmaš

tikrib 0 gry’ 
nai iiguratyvinę prasmę.

leidinius bei laikraščius ir šiaip 
visokius šabinius. Jis LE X to
me plačiai aprašė JAV buitį. Žo
džiu sakant, jis pirmos eilės au
toritetas kalbamoje., srityje. Prdsi- 
pažįstu, kati jo (laibus sėkU, 
skaliau ir iš jų mokausi Ameri-
fe vRfc M v, m

ieškoji jų: tik ką Įąikjrąštyjp pą 
i skelbtost $Ji

. Kagaliąū jjriėųtamę fene 
lies recenzento branduolio—už
sienio lietusių. Visai supranta- 
mąk ko'dėj Įiajn vos 15 buštajajų 
skyreliui, skiriama apie pusę vj-

šv. Olavo bažnyčia (XIII ami.) Estijos sd'siinčje Titline

i

nu'rdifytasĮ

r rei kai RurĮų
recenzento Rnėkaištb,. tenĮką at; 
skleisti ano enciklopedinio 
straipsnio uždavinys. Nęnuvo' 
tiksiąs vaizduoji lietuvių buitis į- 
vairiUoše kraštuose. Tai daryta 
per visus enciklopedijos tomus ir 
nebuvo felkMo čia vėl kaiti,ti.

Tel. nflao HE 4-584#. rez. 388-2233 Gris,. H i. 4-1818 Be/. PR 6-#8OI

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VV'est 71st Street 
pirm., ketv. 1-4, vakar, t-#Vai.: 

antr., 
susi tania.

penktai). 1-5, treč. Ir AeAl. Uk

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 Wcst 51st Street
Valandos: antradieniais, penatadle- 

nals J—9 v„ šeStadleniala 10-1 o p. 
Ligoniai priimami pairai mialtarlma
Dr Ant. fcudoko kabinetą perėmė 

optometrištas
DR. EDMOND fe. ClARA

2709 W. 51st Street 
Tel. — GR 6-2400 

Vai. pagal pusitarlms: Plrmad 
ketv. Ar-4 Ir. 7 
tad. re**

1

NeįialiUižtoji estu literatūra
(Atkelta iš i paL) 

ti į artimesnius rašius su broliš
kąja suomiu tautą ,ir Vakarų Eu
ropa. jis metė mintį: “Pasiliki
me estais, , bet būkime europie- 
čiąis”. Šią kryptimi stengiasi da
bar orientuotu visi ,ę?tų rašyto
jai. Tarp, jų Maria Undęr sako: 
“Męs laukiame įr ištikimybės ne
laužome. Taip lengviau gyventi 
ir taip — išdidžiaū mirti”. Un- 
der savo eilėraščiuose vaizduoja 
VisUs Savo gyvenimo metus nuo 
ankstyvos jaunystės iki gilios se
natvės, vaizduoja pabėgėlių 
skausmus ir viltis, savo tautos 
nelaimes ir laimėjimus.

Ėstų romanų rašytojai mums 
mažiau žinomi, negu poetai, nes 
tai vienur, tai kitur turime šiek 
tiek jų eilėraščių vertimų, bet 
iš romanų lietuviškajam verti
me plačiau žinomas čia mums 
beveik vienintelis Augusto Gailit 
“Tomas Nipernadis”. Kaip estų 
kritikai pripažįsta, po Tammsa- 
are žymiųjų romanų, eina jau 
rašytojas Kari Ristikivi (g. 19- 
12). Svarbiausieji jo romanai yra 
“Ugnis ir geležis”, “Tikro vyro 
namai” ir “Savasis sodas”. Jie su
daro epinę trilogiją, pasakojan
čią apie ėšjų sostinės Talino miės 
to gyventojus iki 1935 m. Visuo
se trijuose rępianūosę labai vaiz
džiai aprašomas ešių valstybės

kūrimasis, pirmame 
ųiėpt Ragrįndinį personažą ii 
darbininkų tarpo, antrame —,.Ji 
pirklių ir trečiame — iš iritęlį 
gentų — mokytoją. Kari Ristiki
vi vaizduoja savo romanuose es
tų tautos gyvenimą su visais jos 
rūpėsčiėis Ir kovoPils dėl laisvės 
bei ateities. Jei norėtume sužino
ti, kas Estiją tikrumoje būvą, ko
ki'' buvo tie žmones, kurie ten 
dirbo, kovojo, mylėjo, kentėjo ir 
mirė, tai Ristikivi romanuose vi
sa tai taip vaizdžiai aprašyta, 
kad juos perskaitę pasijustume, 
lyg būtume gyvenę pačioje E;:- 
joję ir visa tai patys matę.

Tubino simfonijos, Under po
ezija, Tammsaare ir Ristikivi ro
manai bei Wiiralto paveikslai su
daro estų tautos kultūrinius lai
mėjimus europinio kultūrinio 
masto. Tauta gali netekti politi
nės. laisvės, bet jos kultūra nega
li išnykti, kol jos didieji kūrė
jai kuria, sekdami savo tautos 
kultūrines tradicijas kol dar gy
vena tie, kurie ąią kūrybą verti
na, brangina ir myli. Iš estų kul
tūrinio gyvenimo išeivijoje susi
daro įspūdis, kad estų kultūra 
nėra pažeista, nėra paraližuota 
žvelgimo atgal tik j pfaeiti.es lo
bius, ji vystosi toliau ir dabar
tyje, laukdama ateityje savo ttd- 
tos nepriklausomybės atstatymo,

duoti kiek galima trumpiau mū
sų emigracijos vyksmas į užjū- 
rinius kraštus. Apie įsikūrimą 
kalbėta tiek, kiek reikėjo pažy
mėti, kaip pirmieji ateiviai apsi
gyveno kokioje valstybėje, mies
te ar vietovėje. Vadinasi, įsikūri
mas tiek paliestas, kiek jis buvo 
emigracijos finalas. Straipsnio 
tikslą — emigraciją flora ir jo 
suskirstymas į tns bangas.

Pažymėto tikslo, žinoma, lai
kytasi ir rašant apie pirmą emi
gracijos bangą j Ameriką, dėl ku
rios aujęrjąms .tenka iš recen
zento daugiausia pylos. Kaip jo 
teisingai pastebima, pradžioje 
kalbama plačiai, o paskui “tik 
keliomis eilutėmis apie atskiras 
kolonijas”. O tai daroma todėl, 
kad Porėta bendrais bruožais par 
pasakoti apie emigracijos eigą. 
Kadangi emigrantai pasklido į- 
vairiuose mieštuose, tai reikėjo ir 
jUoš keliais žodžiais prisiminti, 
tariant, apibūdinti. Dr. kUčųi tie 
apibūdinimai nepatinka. Jų kiek 
vienas esąs “dažniausiai klaidin
gas ar tendencingas”. Kaj jau 
taip en bloc viskas pasmerkiama, 
tai negali žmogus gintis, nes nė
ra ant ko užsikabinti. Norėtųsi 
Hk pakidusti, kaip jis skiria klai
dingą apibūdinimą niio tenden- 
cingo. Manding, apibūdinimas 
gali būti teisingas ar klaidingas. 
O jo kvalifikavimas tendencin- 
gų jau implikuoja autoriaus . ne- 
sąžiningumą, tariant, sąmonin
gą tiesos, iškraipymą kokiais nors 
tikslais. Jdomu būtų patirti, kur 
mūsų tos nuodėmės slypi.

Beje, nurodomos ir kai kurios

kaip šv. Jurgio, šv. Kazimiero, šv. i 
Juozapo ir p. Šių organizacijų 
politinę ideologiją apibūdinau 
žodeliu “konservatyvinė”. Opo
nentas man sviedžia priekaištą: 
girdi, aš “prie katalikų religijos 
visur lipinu apibūdinimą “kon
servatyvinė”. Iš tikrųjų, tas žode
lis visai neliečia katalikų religi
jos, .Jis taikytas tik griežtai kata- 
likisKoiSis organizacijoms.

Tai istorinis terminas, karto

įspūdžiai iš Dailės instituto 
parodos

(Atkelta iš 1 ps) ) 
džiaį?, pabrėžiančiais, kad kur 
dąųgiau talento, ten daugiau kū
rybos, ir ta kūryba, bent daugu
moje, yra vertinga ir įspūdinga.

Paroda Čiurlionio galerijoje už 
daroma sekm., vasario 23 d. Už
darymo proga dail. Viktoras Viz
girda tė dieną 3 vai. 30 min. po
piet galerijoje kalbės apie oku
puotos Lietuvos šiandienini me
ną bėi jo problemas, paskitą 
pailiustruodamas retomis tenykš
čių dailininkų kūrybos skaidrė
mis

Rytoj , (šeštądieni) ir po
ryt (sekmadienį) parodą galima 
lankyti nuo 11 vai. ryto iki 9 
vai. vak.

Ofisas 8148 West BSrd Street 
Tel.: FRospect 8-1717

Rezld.: 3241 West «6th Place 
Tel.; Rppnbįo 7-7858

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki S; tse- 
, C', j’ ' rS-i , . i y.' čladlenlals uždaryta. Antradieniais Irklaidos. Del kai kurių jaučiu pa- penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai. 
reigą pasiaiškinti, kitas prisiimti.
Pirmiausiai priekaištaujama, kad

nnkais. sis amengi 
. , . kasdieninėje kalboje 

sti" jamas žodis tariasi reiškiąs tuos 
mūsų tautiečius, kurie nę rankų 
darbu pelnosi sau pragyvenimą. 
Tą prasmę tam žodžiui duoda- 
nįąs, kiek supratau, ij kūr). 
Milukas t pavadino vieną savo 
veikalą: Pirmieji Amerikp? iiėįlū- 
viai profesionalai ir kronika. Juk 
jame kalbama apie visokius lais
vų profesijų žmonės. O feal niano
ir tIys.Ia? ...b- •

Nešinau, kaip. recenzentas ga
lėtų ?kifji soęiąiisjus nuo social
demokratų. Juk taį tos pačios 
politinės srovės tjvejopas pavadi
nimas. Pasaulėžiūros atžvilgiu ta 
srovė .iėinįąsi vadi jair'--“ 
ka (libėraii^a)

DR. VL. BLAŽYS
P.LAŲGIV IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas 63-člos ir Callfornia 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susltar. 
Oftflo telef. 476-4042 

RtezM. teL WAlbixx>k 5-3048
ML Telef. 238-4583■■■t G. BALUKAS .

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. VuhiBki Road (Crauford 
Medical BuUdlng) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimu; 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2868 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso tidefonns: PR 8-3228 
Rez. telef. IVAlbrook 5-5078

tfumpųipo dėlei -galima 
tas trinifš vHs-dAis **” 
bendrijas.

Si C. I. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0538 _ Elgin 
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Dlinob

Ofc. 73;

te
........ antrad, Ir penk
ti Sefitad. 10—2 VUt.

77 —m—
8-6»8O.

MOCCSfiSųiODS į, 
Craw(ord Medical Ruilding 

844# 8o. Pulnsld Road 
Valandom pa«al susitarimą

Rez. Tel. 8-687Š

DR. W. M. felfe)rt.felŠ1liAS
Akušerija Ir moterų Ilgos

DM. >. MEšKABSHS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Speiįiaįybč, vidaus. ligoB 
2454 VVesi 7Įsi Street 

’(71-^s Ir Campbell Avė kampas) 
11 ryto Ir 4 8 » ».Vai. kasdien * 

Wt«->

A8SOOIATE OPTOMETRIST8 
IdetuvlAkal kalba

DR. FRMIC PLECK4S, DPT.
8424 W. 68rd St., GR 6-7(144

Tikrina alds. Pritaiko akinius Ir 
“’eontact lenses”.

Valandos pagal eualtartma 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELRIKAS
GYDYtojAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VTDAtTa LIGOS
Tbl. Ofiso PR 5-78(10; Namu #25-7ė»» 

5150 8o. Dairien Avetiui.
Valandos: .2—9 vai. p. p 

lAskyrūa trečiadieni

Tefe'f. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 So. Keilzie Avenue
VaL, plrmaą., antrad,, ketvlrtad. n 
penktad. S v. r. Iki 9 v. v. Trefi. t 
Seštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

6182 So. Kedzle Avė., 5-2670 (Tei. 7

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

# -T,
oH4o tei. i>R s-ano 

M

J O R S A 
2656 West 68rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt.
Iki 8 vai. Ir nuo 6 Iki 8 v.v.nuo 12 

še&tad. nuo 1 Iki 4 vn.L

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

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika
2815 W. 71« Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki 9 v. v., 
fieAt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus. . . ....

Ofs. 1*0 7-6000 Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Š844 W. 63rd Street
■Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

Iki 8 vai. Trečlad. Ir SeStad. uždaryta.

Ofiso Ir bato tel OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai, kasdien J0-12 ir 4-7. Trečlad. 
Itį ftežtad. tik susitarus.

Tel. — REUanoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Uetnvlš gydytojas)
8925 .West 59th Street 

VaL: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4, vai. p. jų #,8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad.
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-416#

, DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th Street. Cicero
Kasdien 1-1 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

lSakyrus trečiadienius 
Bėfitadlenlaia 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KTDIKTU IR VAIKU LIGŲ
MEDICAL BUILDING 

7155 South. Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt.
nuo II vai Iki i vai. Ir nuo6 — 8 vai vakare, rfeisSid. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p.. iežtad. 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1158 
Rez. tel. 239-291#

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-8545 

(Clfiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal eueltarlma

Ofiso tel. PR 8-7773. Rea PR 5-4732

DR. A. MACIŪNAS
C 5 Į R U R G A S 
2858 West 6Srd Street

Valandom pirm., kitv., 5—3 vai., 
antrad. Ir penkt Ii—4 vai. 

PrUmln8ja tik analtarus

DR. 2I6MAS RUDAITIS
st’tac. oRthopedi.ios i,iros 

2745 West 69th Street
737-2290 ofiso ir rezidencijos)

Priima ligonius tiktai susitarus — 
(By appt.).

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų, pūsles fe prostaTo 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street

Vai-: antrad nUo 2—5 popiet, 
ketvirtad. ąuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6780

DR. ALDONA ŠIMKUS
akių ligos ir chirurgija

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III

Kabineto tel. 687-2025 
Namu teL 83#-107 f 

Vizitai pagal susltarlms

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 68rd Street

Ofiso tel. REUanoe 5-4410 
Rez. GRovehlU 0-0617 

Valandos: pirm. ir ket. nuo 13 vai 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki S v. vak,: 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki a vai p.f»
ir vakarais pagal susitarimu.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika te et
Ofisas 2750 W. 71st 

t,,. Telefonas—l
Valandos: 2—8 v. v., penktad 10—J J 
y. r., 2-8 v. vak. Šėstad. L4 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uli

Rezid. tel. WA 6-308#

DR. VYT. TAURAS
BYDYTOJAS fe CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
Ofisas Ir rez/ 2652 W. 59th St

. Tel. PRospect 8-422S
Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. te 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki S 
v. v. SeStad. 2—4 vai. popiet te kitu 
laiku pagal susitarimą..
fe. tol. bE 4-2128, Namu GI Š-dlU

DR. ». TUM4S0NIS

Priiminėja Ugonlns tik snMtgru#

Tel. PRospect 5-9400
DR. ONA VAŠKEVIDIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Aibąny Avenue
Vai: pirm., antrd., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. Ir čečtad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitartmg.
TeL ofiso PR 0-0445, rak HE 4-8150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Weet 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. t>. te 7 Iki 8 v. v. 

Treč. *<■ SeStad. pagal susitarimą

Ofiso teL 787-2141. Namu 635-485#

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulasld Road
Vai: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
te 6-8 v. v., ketvlrt. 6.8 v vakare. 
Mtadlenlala 11-1 vai povlet

1
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Valstybinis “Estonia” teatras Estijos sostinėje Taline.
>

Estų drama 
okupuotoje tėvynėje

Tokia tema Mgrdi Valgemae; 
skaitė paskaitą Pabaltiečių studi
jų suvažiavime Maryland univer 
sitete. Pasak jo, estų drama ne
priklausomoje Estijoje neprilygo 
jų aukšto lygio lyrikai. Okupuoto 
je Estijoje pirmasis dešimtmetis 
irgi nieko pažymatino nedavė. Vi
si dramaturgai, kurie ką nors 
bandė žuvo tarp Sdhilės ir Chari 
bdės, būtent tarp estetinių dra
mos dėsnių ir partijos reikalavi
mų. “Tačiau paskutiniu metu, 
nepaisant grėsmingų sąlygų, 
Estijoj pasirodė keletas įdomios 
fantazijos draminių kūrinių”. 
Kai kurie jų pasižymi net absur
dinio teatro bruožais. (Tai pre
legentas, žinoma, laiko pagyri
mu.)

Po Stalino mirtie* Estijoje pa
sireiškė trys įdomesni dramatur
gai: Egon Rannet, Ardi Liives ir 
julian Smul. '

Rannet iš jų seniausias. Anks
tesniuose kūriniuose jis puolė pri 
vatinį ūkį, religiją ir moderniz
mą mene. Tačiau paskutiniu me 
tu jis pradėjo išeiti iš didaktinės 
melodramos ribų ir sukūrė sce
niškų, geros įtampos su charak
teriais ir simboline prasme, vei
kalų. Taip pvz. jo “Brakonie
riai“ 1960 m. sukuria draminių 
metaforų iš nelegalaus medžioji
mo valdiškame miške. Si medžiok 
lė išvirsta į medžioklę meilės 
džiunglėse ir meno tankumynuo
se. Taip pat vertas dėmesio yra 
jo veikalas “Žąsys” kuris buvo 
išverstas rusų kalbon ir pasirodė 
rusų teatre. Šiame veikale jis su
kuria sceniškai veiksmingų mo

mentų, kaip ateistinio dvasinin
ko kalba paskęsta grasiame kiau
lės kriuksėjime.

Ardi Liives yra rašęs propagan
dinių pjesių, tačiau jis paliečia 
temas, kurios yra ir anapus par
tinių tikslų. Kartais jis sugeba 
net pakritikuoti rusų valdžią, ži
noma prieš tai apsisaugojęs geru 
kontekstu. Taip pjesėje “Vienos 
pašto ženklas” jis kritikuoja so
vietų statybos metodus. Čia sie
nose plyšiai, vandentiekio siste
ma be vandens, tualetai be ka
nalizacijos vamzdžių. Iš šios 
pjesės 1967 m. buvo padarytas 
filmas.

Juhan Smul yra plačiausiai 
žinomas tenykščių estų dramatur
gas. Jo veikalai buvo statyti Mas
kvoje, Berlyne ir kai kuriuose di
desniuose Sovietu kultūros cent
ruose. Vienas jo veikalas yra iš
verstas anglų kalbon (Soviet Li- 
terature), kitas lenku kalbon “Di 
alog” liter. žurnale. Nepaisant 
Lenino ordino gavimo, savo vė
lesniuose veikaluose jis yra ma
žiausiai politinis ir daugiausia ek 
sperimentinis. Pasak Valgemae, 
jis yra toliausiai atsitraukęs nuo 
sovietiško ''socialistinio realiz
mo”. Jo “Pulkininko žmona” y- 
ra melodrama, parašyta sekant 
airį Samuelį Bekettą Veikalas ne 
turi intrigos, bet žiūrovus patrau 
kia savo žodiniu humoru. Prie
šingai jo “Pingvinai” 1968 m. y- 
ra pilni dinamikos. Jis ten tarp 
kitko vaizduoja išdidžią pingvinę 
motiną, padėjusią keturkampį 
kiaušinį. Veikalas yra satyra, vai 
dinamas su kaukėmis ir atliepia

geriausią “buržuazinio formaliz
mo tradicija”. Veiksmas pilnas 
alegorijos. Jame vyksta kova tarp 
savimi patenkinto pingvinų im
peratoriaus ir Adelie pingvinų, 
kurie nuolat kalba apie savo kai 
bą, etninę kilmę ir tautinę savi
garbą. Čia iškyla konfliktas tarp 
senų konservatorių ir naujų pacį 
fistų. Žinoma prijungiama čia J- 
AV ir Vietnamas. Veikalas bai
giasi tuo, kad atvyksta šiaurinės 
lapės, kurios pradeda ėsti pingvi
nus. Bet prieš tai jos pasirodo e- 
sančios ne kas kita kaip imperia
listinis “Peace Corps”.

Nepaisant reliatyvaus gerumo, 
M. Valgemae šiuos kūrinius ne 
laiko tikromis dramomis. Joms 
trūksta universalinės temos ir mi 
tologinės akcijos. Pasinaudoda 
mas prancūzų režisieriaus ir dra
maturgo Jean Cocteau žodžiais,

Estų tautos legendarinio didvyrio 
tetiniame Tartu mieste, Estijoj.

Vanemuine vardo teatras universi-

jis jas laiko tik “vizualine teatrai 
poezija”. Tačiau paskutiniaisiais 
metais Estijoje pasirodė keli dra 
maturgai, kurie, pasinaudodami 
mitologine pasakų medžiaga, su-1 
kūrė satyrines utopijas.

Artūrą Alliksaar, miręs 1966 
m., eidamas 43 metus, savo vie
nintelį veikalą “Bevardė sala” iš 
leido keletą mėnesių prieš savo 
mirtį, jis dar niekur nėra staty
tas. Veiksmas vyksta kartu trijuo 
se lygiuose. Pirmoje eilėje tai y- 
ra pasaka apie nuotykius tarp- 
planetinėje erdvėje. Tačiau ana
pus šios nekaltos fantazijos murk 
so drąsi antisovietinė satyra. Kai I 
salos diktatorius, užsidėjęs kaukę, I 
skelbia pasaulio sunaikinimą, jis! 
patenka į Vakarų Europos teat-l 
ro seniau mėgtą problemą: nesu-l 
gebėjimą iš fantazijos pasaulio 
grįžti realybėn. Tai Italų drama 
turgo Pirandello tema, kur akto
rius, vaidinęs Henriką Ketvirtąjį, j 
nebesugeba atgal grįžti į kasdiei 
ninį gyvenimą ir pasilieka klai
kiu besišvaistančiu imperatorių 
mi. “Bevardė sala” prasideda di 
alogu tarp laikraščio skaitytojo 
ir įsibrovėlio, kuris, užsidegda
mas cigaretę, užsidega skaityto
jo laikraštį, tuo paslėpdamas jo 
veidą. Kai degantis laikraštis 
pradeda svilinti skaitytojo pirš
tus, jis laikraštį numeta. įsibro
vėlis tada jo paklausia: “Kas, juk 
čia visiškai ne jūs...” - “Žino
ma, kad aš”, atsako skaitytojas. 
Žiūrovai toliau sužino, kad skai 
tytojas serga amnezija, ir čia 
prasideda pirandeliškas ieškoji
mas savo veido anapus kaukės. 
Dramaturgas moka gerai naudo 
ti žiūrovų regėjimo, mąstymo ir 
girdėjimo galias, meistriškai per
eidamas iš vienos sferos kiton 
Pvz. salą puošia neįtikimai gyvos 
žmonių statulos. Tačiau paaiškė
ja, kad jos yra likviduoti politi
niai nusikaltėliai, kurie, kaip sto 
vi, buvo sušaldyti į ledą. Valgė 
mae tikisi, kad su šio veikalo pa
statymu nereiks laukti 77 metų 
kaip reikėjo Jurgio Buechnerio 
“Woyzeckui”.

1967 m. “Vanetnuine“ teatras 
Tartu pradėjo ruošti Ain Kaale- 
po veikalą apie n “Tarptautiškai 
apipavidalintos beždžionės mode

lį.” Tai yra savaip papasakota 
Adomo ir Ievos istorija. Dvi jau
nos beždžionės, kurios vadinasi 
Adomas ir Ieva, nusprendžia pa
sidaryti žmonėmis ir pasislepia 
vieno seno žmogėno, kuris vadina 
si Šekspyras, garaže Valstybė jį 
laiko idijotu, nes jis kalba baltais 
eilėraščiais ir yra skeptikas. Maiš 
tingus mylimuosius persekioja 
suktas valdininkas, kuris vadi
nasi Liuciferis. Jis Juos gundo 
obuolių sunkos. Veikalo pabaigo
je vyriausias kompiuteris turi pa
daryti jaunų revoliucionierių by 
los sprendimą, tačiau beždžionių 
sukilimas tai sukliudo. Liuciferis

Iš estų
Maria Under

VIENATVĖ IR KR A

Gubos jau sustatytos.
JšvąBiuoti mums tenka.
Arkliai bus greit pakinkyti,
Kai vežėjas jau ant pasostės, 
l ai vežime keleivis 
Yra susimąstęs, tylus.

Koks pajūris platus!
Niėkas čia neateina,
N etas nemato manęs, niekas nežino,
Ir taip yra geriau.
Tiktai užtvaros, vandenio kvapas
Ir pėdos, kurias mano kurpės palieka.

Tik žuvėdra dar klyktelia.
Vėjas vandenį supa —
Mano krūtinė taip sunkiai kilnojas.
Žiūrėk, dar bitė paskutinę gėlę aplanko, 
Linguojančią tarpe uolų,
Ir paskutinį medų čiulpia.

Taip vandens pakraščiais
Ieškodama einu,
Su savim kalbėdama—
Tik staiga pakeliu galvą —
Ir sustingstu kaip klintis. Žėri jūrą be galo — 
Sustoju tarsi prieš Dievą.

PAVASARIO ŽENKLAI

Geria didieji šaltiniai mažuosius. Žemė pražiodina 
Iki ausų burnas, ir jos visos geria.
Iš purvo mėginu ištraukti kojas —
Aplinkui visur šviesa ir vanduo — nėra kur beeiti. 
Garuoja aplinkui krūmai, plaukus draiko vėjas, 
Supurtau šakas — kokios pritvinkę ir stiprios.
Už kaklo užkrinta lašai.
Prieš saulę rankovę keliu, tegu ji skamba.

Bruknių žibėjimas šviežias, žavus.
Žalumas samanų neblunkantis.
Man patinka naujai užgimusią žolę uostyti 
Ir kambary užmušti pirmą musę.

Oakar Ehaate

BĖK TVIRTA

Būk tvirta, tu estų gentie,
Būk tvirta, tai nepražūsi!
Greit sugrąžins tau kas išplėšta —
Būk tvirta, raski kelią j laimę.

Likimo knygoj sužymėtas tavo amžius —
Gero ir blogo rasi puslapiuos.
Lig žemės nulenkė tave nelaimė,
Gera minėdami, sudėkime maldai rankas.

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. vasario m. 21 d. 3

poezijos
Būk tvirta, tu estų gentie,
Būk tvirta, nepasūneski.
Kai sumišimas praeis, lyg pustoma smiltis, 
Pakelk sparnus. J laisvę skubėk!

Lydia Koidtila 

VAKARO RAMYBĖ

apgailestauja, kad jam nepasise
kė sulaikyti beždžionių, kad jos 
neišvirstų žmonėmis ir žada kitą 
kartą tai padaryti.

Kaalep yra pirmas estų drama 
turgas panaudojęs Brechto tech
niką. Brechtas, kaip žinoma, kiek 
vieną sceną pradeda su papasako 
įimu apie ką čia reikalas eina. 
Prie to yrą prijungiamas ir eilė
raštis, kuris kartais ne tik padek
lamuojamas bet ir užrašomas. 
Kaalepo kiekvienas veiksmas pra 
sideda Markso raštų ir Heinės ei
lėraščių citatomis. Valgemae at
kreipė dėmesį į tai, kad vokiečių 
dramaturgas B. Brechtas, nors

Diena jau baigės ir naktis atėjo, 
Nutilo tuščios gatvės ir keliai. 
Vakaro ramybė... jokio vėjo — 
Halsai d.enos užmigo jau giliai.

Nurimo girios ir sodeliai,
O ir paukšteliai gojuje...
Žiūrėk, net gėlės ir upeliai 
Atrodo sapnuoją.

Norėčiau sveikint tave, miela, 
Tik neliūdėk, lengvai alsuok — 
Nurimk, širdie, neverki, siela — 
Nurimki Ir sapnuok.

linu.' Ivand

MES

Kalevo senojo mes ainiai,
I šiaurės žemę siurbias mūsų šaknys,
Vėsūs miškai mūsų dainas nusineša 
Sielos keliais auksinėj šiaurės saulėje.

Mūs gyslose senolių kraujas teka,
Širdy juodoji neapykanta ir panieks —
Audra vikingų laivą daužo,
Jie veržias jūroje ieškot teisybės.

Ten vėtroje, ten mūsų balsas aidi
Nuo klinčių kranto lig dangaus
Tenai tas kraštas! Jisai širdy manojoj,
Jis mūsų sapnuose, jis laisvėje...

Mes esame jauni, mūs žodžiuose viltis,
Mes troškimus pagausim rankom —
Laiminga ir laisva bus šiaurėje gentis,
Ir laisvos bus vėl melsvos bangos.

Ateis diena, kai j namus sugrįšime
Jau po klajonių dukterys ir sūnūs.
O, Estija! Tik tu vienintelė pajėgsi mus apglėi 
Mūsų balsai dar tavo kloniuose atgims.

Juk esam dar gentis Kalevo,
Dar šiaurės žemėj tvirtos mūsų šaknys!
Dar šiaurės saulės auksas Žėri širdyse,
Siaurės miškai skamba estų kalba.

Iš estų kalbos vertė
Leonora Tammer

buvo apdovanotas Stalino orde- 
nu, tačiau jo veikalai nebuvo į- 
sileidžiami į Sovietų Sąjungą. Jie 
buvo labiau žinomi Vakarų Eu
ropoje. Kaip žinome, mūsų Aldo 
na Eretaitė Vak. Vokietijoje yra 
išgarsėjusi, kaip vieno jo veikalo 
“Mutter Courage” pagrindinio 
vaidmens vaidintoja. B. Brechto 
veikalai pirmiau pradėta statyti 
Taline 1957 m. ir tik iš čja pa
teko į Maskvą.

Kitas estų dramaturgas Mari 
Unt savo dramai medžiagą paė
mė iš graikų mitologijos. Saulės 
dievo Helios sūnus Fajetonas už-

(Nukelta į 6 psl.)

Valpurgijų naktys
Iš spaudai paruoštos knygos "Milfordo elegijos"

Jonas Aistis
(Tęsinys iš prąėjusio šeštad.)

Sis mano tautiečių bruožas nusitęsęs per 
visą istoriją. Istorikai aukština lietuvių tautos 
tolerantiškumą. Bet tolerantiškumas turi turėt 
ribas ir neperžengti savų reikalų, o dažnai to
ji tolerancija nėrė lietuvių tautai kilpą ant 
kaklo Lygia dalia tolerancija negali būti va
dinamas visiškas defetizmas, visiškas nusilenki 
mas svetimiems papročiams, svetimai valdžiai, 
svetimam jungui, svetimai priespaudai... sve
timai įtakai...

Taip dalykams esant, mes negalime kal
tinti vienos nakties, vieno žmogaus, juoba, 
kai reikia pasirinkti laisvė ar vergija, gyveni
mas ar mirtis.

1947 birželio mėn. 6-9 dienas praleidau 
Vinco Krėvės pastogėje. Dienas ir naktis pra
leidome besišnekučiuodami apie netolimą pra 
eiti, dabartį ir ateitį. Kada visi džiaugės ir di
džiavosi partizanų žygiais, Krėvė manė, kad 
tai tik spaudos propagandos išpūstas dalykas, 
nes, jo manymu, tai buvo neįmanoma bol

ševikų užimtam krašte. Kai jam parodžiau a- 
pie tai tarybinės spaudos puslapiuose, baisiai 
nustebo, ir pats sau kartojo: “Reikia viską da
ryti, kad būtų sustabdytas tas kraujo pralie
jimas, jie gali sunaikinti visą tautą”...

Paskui jis kalbėjo apie pasikalbėjimus su 
Dekanozovu, ir ypač su Molotovu. Su pasta
ruoju penkias valandas norėjo ir stengėsi iš
laikyti pokalbį lyg dviejų valstybės vyrų, ne 
viršininko su pavaldžiu valdininku, kol ga
lop tasai atviru brutalumu pasakė: Dovol’no 
santimentalničat...

Niekad istorija už tą pokalbį nepakaltins 
Krėvės, nes jis padarė visa, ką galėjo. Gal būt, 
daugiau negu jis galėjo. Gal būt, daugiau 
negu buvo galima. Bet, su juo besikalbant, 
man pirmą kartą pasirodė, kad jis kalbėjo 
taip, lyg būtų jautęsis kaltas.

Krėvei jaučiau simpatiją nuo 1919 m. 
Vilniaus kalendoriuje paskaityto apsakymo 
"Silkės” ir jaučiu tą simpatiją iki dabar. Krė

vė kiek atokiau laikėsi nuo bendrosios lietuvių 
rašytojų masės. Ilgai jį gatvėse sveikindavau, 
kaip mano buvusi profesorių. Ilgėliau kalbė
jęs esu tiktai keletą kartų. Taigi, mano as
meniški kontaktai su Krėve buvo labai silpni 
ir pripuolami.

Dėl to man buvo oaisiai jdomu atspėti, 
kur gi glūdi to kaltės jausmo šaknys. Pradėjau 
kalbėti apie jo redaguotąjį žurnalą “Literatū
ra” ir išimtinai kairiuosius to žurnalo bendra
darbius. Ne, čia jis jautėsi darąs gerą ir pozi
tyvų darbą. Atsimenu, dar gerai prieš žurna
lo “Literatūra” pasirodymą Krėvė, sėdėdamas 
kavinėje su savo įprastiniu draugu, pusbal
siu pasakė: “O mes, manai, neplausime savo 
buržujų?!” Prie mano stalelio sėdėjęs Cvirka, 
išgirdęs tai, net išsižiojo, o paskui pasilenkęs 
pusbalsiu pasakė: “Jūs patys buržujai, žiūrėki 
te tiktai, kad jūsų kas nepapiautų.” Nieko, 
padaryto, kalbėdamas, nesigailėjo, viską darė 
sąmoningai ir jautėsi darąs pozityvų ir patrio
tinį darbą, vadinasi kaltė galėjo glūdėti tik
tai pasąmonėje...

O kiek tokių dorų piliečių buvo uolių kul- 
tūrbolševizmo šulų ir ramsčių... Argi jie bu
vo tiktai opozicija prieš tautininkų rėžimą? Ar 
nebuvo kažkas daugiau? Labai abejoju... Iš to 
sektų, kad tai buvo tiktai naivumas, tiktai ne- 
nusimanymas, tiktai nesusivokimas, nesusigau 
dymas.. Viešpatie, atleisk jiems, nes nežinojo, 
ką daro..

Visuomenės irimas yra nepataisomo nuo
puolio reiškinys. Tai turėtų atminti visi ir vi- 
suomet Visuomenė, bendruomenė, tauta ar 
jungiasi ir auga, arbą yra ir negarbingai nyks
ta ir žūva. Tame reikale vidurio kelio nėra.

Opozicija turi veikti, turi kovoti, ne intertiš- 
kai rūgti ir visą bendruomenę tuo nihilistiniu 
raugu apkrėsti...

Gardiniškio seimo dokumentacijoje Kotry
nos Didžiosios atstovas Sivers atvejų atvejais 
tvirtina, kad visi lietuviai yra rusofilai ir vi
si jį ištikimai palaiko. Iš tikrųjų taip nebuvo, 
ir Lietuvos bajorai buvo nė kiek neblogesni 
jungtinės valstybės patriotai ir šalininkai ne
gu lenkai. Tą palankumo ir rusifiliškumo i- 
spūdį Sivers bus susidaręs gerokai prieš Gardi
no siema ir kad tasai įspūdis turėjo pagrin
dą. Dėl to jam ir galvoje netilpo, kaip lietu
viai jam galėjo daryti nemalonumus lygiai 
taip pat, kaip ir lenkai...

Emigracijoje teko sutikti visą eilę netylių 
patriotų, kurie iš visų spėkų smerkė bolševiz
mą ir garbino nepriklausomybę, o tada, kai 
rusai įvedė įgulas, džiaugėsi, kad esamomis są
lygomis diktatūra ilgai nepatversianti. Nėra 
ko sakyti, atspėjo, diktatūra nepatvėre... Bet 
vieną diktatūrą pakeitė kita, nes aršūs demo
kratijos šalininkai pageidavo, kad jų mėgia
mą tvarka įvestų kas kitas...

Yra kažkas nenuoširdu, kažkas dirbtina 
mūsų bendruomeninėje pasąmonėje. Ir tai 
mane labiausiai jaudina šiose elegijose. Mane 
daug kas ir daug kuo kaltino. Sakė mane 
esant garbėtrošką, išdidų ir panašiai. Bet aš sa
vo raštuose liečiau realius žmonių veiksmus 
ne dėl to, kad pasirodyčiau viršesnis, dides
nis visuomenininkas ar vasltybininkas, ar bū
čiau iš prigimties nesugyvenamas ir priekabus. 
Niekad jokion partijon nebuvau įsirašęs, nie
kad partijos organe nesu paskelbęs nė vieno 
žodžio. Minėdamas realius įvykius negalėjau

nepalies! realių žmonių. Bet aš niekad ne
jaučiau nei keršto, nei neapykantos paskutinių
jų įvykių žmonėms, nes tai, kas įvyko, vienas 
Dievo angelas galėjo tai nuo mūsų atitolin
ti. Mano vienas tikslas, kad ne šios dienos, o 
ateities žmonės panašiose sąlygose galėtų gar
bingai savo veiksmus ir pareiškimus tvarkyti...

Dabartis turi šaknis, kaip sakiau, praeity
je, ir tos šaknys nuolatos šakojasi. Kai kas, 
kaip tautos būdas, manau, gali siekti net 
priešistorinius laikus. Būde yra eilė dorybių, 
bet tąip pat ir eilė ydų. Viena iš tų žalingesnių 
ydų bene bus lengvos Ir pigios garbės troški
mas. Ilgesniam, sunkesniam darbui lietuvis 
netinka.

Imkime operų pastatymus, jaunimo kon
gresą, žygį į Jungtines tautas, krepšininkų ke
liones... Būtų Jąbai įdomu žinoti, kiek čia pa
minėtiems dalykams buvo surinkta pinigų. 
Spėju, milžiniškos sumos, už kurias būtų bu
vę galima sukurti didelių kultūrinių turtų, ku 
rie galėtų patverti ne vieną vakarą, ne vie
ną savaitę, ne vieną mėnesį, o ištisus dešimt
mečius, o kai kas galėjo likti ir visiems lai
kams... Efemeriniai pasirodymai tikslo nepa
siekia .. Ir jų nauda yra daugiau negu abejoti
na. Tai šakėmis užrašyti garsūs šūkiai ant bė
gančio vandens...

Kulturkamfas yra rimtas žygis. Jam reikia 
dėti pastangas pastoviai ir nuolatos. Tik taip 
tautos gyvenime nebus nenumatytų Ir nepra- 
matytų valpurgijų naktų...

(Pabaiga)
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Labai pagrįsti nuogąstavimai
J. ŽILEVIČIUS

Šių metų sausio mėn. 18 d. 
“Draugo” kultūriniame priede J. 
Zdanius savo straipsnyje “Nepa
grįsti nuogųstavimai” bando pa 
neigti mano instrumentalinį 
jungimą (rašybą) gaidų, lai
kydamas jį nepraktišku. Girdi 
“įdomu, kad neseniai išėjęs pa
ties recenzento redaguotas P. Ma 
tekūno dainorėlis vaikams “Ten 
gintarėliai” yra įgraviruotas nau 
juoju, kurį recenzentas vadina, 
instrumentaliniu, būdu...” Keis
ta, kad įgraviruotojas pamiršo 
tam tikras šio atvejo aplinkybes: 
atnešė keletą puslapių parodyti 
pradėto darbo, įgraviruoto instru 
lnentaliniu būdu. Aš, tai pama
tęs, nustebau ir susierzinau, kad, 
neatsiklausęs kuriuo būdu gaidas 
graviruoti, pasirinko instrumen- 
talinį. Tuo labiau, kad pirma to 
jam buvę keletas diskusijų šiuo 
reikalu, ir žinodamas mano ne
pritarimą šiam “naujam” būdui, 
vis tiek įgraviravo savaip. Ką gi? 
Reikalavimas pertaisyti jau at
liktą darbą būtų sukėlęs tik be
reikalingo pykčio. Pagalvojęs ir 
pamatęs, jog ir Zdaniui pačiam 
kažkaip pasidarė nesmagu, nuta
riau: tegu jau baigia kaip pra
dėjo, nes rinkinėlyje dainelės 
trumpučiukės — didžiumoje dvie 
jų eilučių.

įgraviruotojas pateikė visą ei
lę studijinių veikalų — vadovė
lių, net ir enciklopediją pagal
bon “pasikvietė”, bet tai neturi 
nieko bendro su vokaline ar vo- 
kalinę-instrumentalinę literatū
ra, prie kurios priklauso ir St. So
deikos rinkinys, kurį aš “Drau
ge” recenzavau. įgraviruotojas 
nenurodė nė vienos kantatos, o- 
ratorijos, koncertinių mišių, pa
sijų, operų ir pan. įdomu, ar 
daug “naujoje” rašyboje yra at
spausdinta operų ir kitų vokali- 
niai-instrumentalinių kūrinių? 
juk Amerika yra visokių nauje
nybių ir eksperimentų kraštas, 
tad klausimas: ar daug čia nau

juoju būdu perspausdinta Bacho 
pasijų, operų, ar daug išleista 
“naujuoju, dainininkams paleng 
vintu būdu” dalykų? Kodėl mū
sų pažangieji kompozitoriai ne
spausdina savo kūrybos tuo “nau 
juoju” būdu? Čia turiu galvoj J. 
Gaidelio kantatą “Kovotojai”, o- 
perą “Daną”; Br. Markaičio, S. 
J. kantatą “Vilniaus varpai” ar
ba jo Community Mass (išleis
tos Vanguard Music Co., New 
York, N. Y.), J. Kačinsko “Kon
certines Mišias”, Br. Budriūno 
Kantatas ir kt. Visi jie labai ge
rai nusivokia apie “naująjį”, per
šamąjį būdą.

įgraviruotojas sako, girdi: "... 
būtų objektyviau, jeigu recenzen 
tas, paneigdamas naująją rašy
bą, priešpastatytų ir senosios ta
riamus privalumus. Kategoriškas 
tvirtinimas, jog naujasis vokali
nis muzikos rašybos būdas labai 
apsunkins chorvedžiams dar
bą...”

Štai paaiškinimas:

1. Šimtmečiais vartojama ir nu 
sistovėjusi vokalinė gaidų rašyba 
yra tuo patogi, kad kiekvienas 
skiemuo turi po gaidą, jei gaidos 
yra aštuntinės, tuosyk gaida tu 
ri ir kobinėlį ar vėliaviukę. Jei* 
skiemeniui tenka dvi ar dau
giau gaidų, jos jungiamos, vietoj 
vėliavukių, linija. Dainininkas 
tada mato, jog tas skiemuo yra 
pratęsiamas kita gaida — tą ro
do akims linija. Aiškiau ir negu 
Ii būti. Tuo tarpu "naujasis” in- 
strumentalinis, Zdaniaus siūlo
masis būdas dainininką painio
ja, jungdamas visas aštuntines 
gaidas vieno brūkšnio linija, jei 
šešiolikinės — dviejų brūkšnių 
linija. Dabar dainininkas turi 
ieškoti kuriai gaidai skiemuo pri
klauso (ar skiemeniui gaida). Ir 
jau dainininkas nebepajėgia iš 
lapo skaityti (primo visto) gai
das, kaip jis gali skaityti grynai

Viktoras Vizgirda
(Iš Lietuvių dailės

Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios Vilniuje 
instituto parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoj)

Prie enciklopedijos kritikos

Ar pažįstat Robertą Schumanną?
"Vienos karnavalo' 
pasitinkant

spektaklį Jaunimo centre

“Atidžiai besiklausydamas 
Haydno "Pasaulio tvėrimo”, iš
girsi kaip auga žolė”; arba išgir
dęs pirmą kartą Chopin’ą —
“Ponai, nusiimkite kepures. Ge- 
pijusi”, taip nuoširdžiai savo ko
legų atžvilgiu buvo nusiteikęs Ro 
bertas Schumannas.

Gi apie pačią kūrybą jis rašė:
“Anapus kalnų gyvena irgi žmo
nės. Tu nieko naujo neatrasi, 
nieko naujo nepasakysi, kas ne
būtų buvę kieno nors kito jau 
atrasta ar pasakyta. Gi jei vie
ną dieną tau pasiseks tai pada
ryti, tai priimk tą faktą kaip Die
vo dovaną ir dalinkis ja nuošir
džiai su visais žmonėmis”.
Todėl nenuostabu, kad šis nuo

širdumas pavirsdavo stipriu sar
kazmu, kai pasimaišydavo po 
kojomis koks nors menkavertis 
kompozitorius. Po naujos Mey- 
erbeer operos premjeros Schu
mannas įrašė savo dienoraštin:

Meyerbeer opera 
“Pranašas” 

t
Amžiną atilsį

Nors paties Schumanno ban
dymai rašyti operą irgi nebuvo 
per daug sėkmingi, tačiau jis pa
liko pluoštą nepamirštamų dai
nų, jų tarpe dainų ciklą “Poeto 
meilė” (tekstas H. Heinės).
Aš noriu savo sielą paskandinti 
Lelijos žiedo taurėje,
Tegu ji kaip varpelis dindi 
Man dainą apie mieląją.

“Mėnesienos priblokštas pasa
kų išradėjas”, kaip Schumanną 
jo žmona Clara vadino, labai 
mėgo vaikus ir savo neišbaigia
mą fantaziją išliejo fortepijono 
kūrinių cikle “Albumas jaunie
siems . . Roberto Schumanno “Albumo jauniesiems” išpildyto jai “Vienos kar-

Kadangi Schumannas gana vė~‘ navalo" spektaklyje. (Lietuvių foto archyvas)

lai savo gyvenime nutarė tapti 
pianistų virtuozu, todėl jis išsi
galvojo labai genialų būdą pa-

vokalinėje sistemoje. Čia vokali
nės sistemos rašybai jokiu būdu 
instrumentalinė nebegali prilyg 
ti. Instrumentalistai to nesupran 
ta, nes jie teturi tik vieną melodi 
ją, o dainininkas dar ir žodžius 
turi susirasti. Tai naudinga uni
joms, kai statant didelius vokali
niai instrumentalinius veikalus, 
reiks daugiau laiko sugaišti repe
ticijoms, dainavime naudojant 
instrumentalinį rašybos būdą.

2. Sakykim, operos ar oratori
jos dirigentas repetuos su chorais, 
solistais ir orkestru. Kada jam 
reikia viena akimirka surasti ar 
pasekti chorą ar solistą, žvilgte
rėjus partitūron, tuoj skys už
klius už vėliaviukių — ir jau tu
ri chorą. Jei tų vokalinių vėlia
viukių nebūtų, dirigentas priva
lėtų dažnai stabdyti repeticiją ir 
ieškoti 30 ar 40 smulkių eilučių 
lape choro. Tą žino kiekvienas 
vokaliniai-instrumentalinių sūdė 
tingų pastatymų dirigentas. Mū 
suose šiuo tarpu tokį darbą dir-

greitinti pirštų • lavinimo proce
są. Paluby įkalė kablį, per jį per
metė virvele parišęs sunkų svo
rį, gi kitą virvelės galą užmez
gęs ant silpniausio, nelanksčiau- 
sio rankos piršto ir skambino, 
bandydamas šį pirštą taip sustip
rinti. Tačiau... netrukus tą jo 
pirštą paraližavo. Ir tik šio skau
daus fakto dėka mums liko di
delė krūva Schumanno fortepi
jono kūrinių. Mat, negalėdamas 
būti pianistu virtuozu, jis visą lai 
ką pašventė kompozicijoms. Vie
noje iš jų — “Vienos karnava
le” Schumannas net aktyviai į- 
sivelia į politiką. Tais laikais 
Vienoje buvo uždrausta dainuoti 
prancūzų “Marselietę”, kad him
nas nesukeltų ir Austrijoje revo
liucijos. Pirmoje “Vienos karna
valo” dalyje margaspalvių kar
navalo dalyvių kamšaty pasiro
do prancūzas patriotas ir uždai
nuoja uždraustą maršą — him
ną.

Su šiais minėtais kūriniais ir 
pačiu Schumannu galėsite asme
niškai susipažinti Chicagoj, Jau
nimo centre vasario 22 d. (šį 
šeštadienį) 6 vai. vak. “Vienos 
karnavalo” metu. Pk.

ba visa eilė profesorių: dr. L. Ši
mutis, Al. KuČiūnas, J. Kačins
kas, V. Marijošius. Na dar an
samblių ilgamečiai vadovai: Alf. 
Mikulskis, P. Armonas, St. Gaile 
vičius, Al. Kačanauskas ir prof. 
A. Stephens, S. Gečas ir A. Va- 
saitis. Jie gali tuo reikalu tarti 
paskutinį žodį apie tą peršamąją 
naujovę.

įgraviruotojas kelis kartus 
straipsnyje prisimena, jog instru- 
mentalinis būdas dainavimui vie 
nas patogiausių. Galima su tuo 
sutikti tik viename dalyke: taip 
parašytas gaidas labai lengva 
melodiniai dainuoti, solfedžiuoti 
gaidų vardus tariant. Ir tai la
bai greitu tempu. Bet Zdanius ne 
prasitaria apie tai ,kaip galima 
iš lapo greit dainuoti po gaido
mis surašytus Žodžius. Čia ir yra 
sunkumas, kai lengvai susipainio 
jama.

Gale straipsnio Zdanius sako 
“jog K. V. Banaičio operos “Jū
ratė ir Kastytis” leidėjai neuž
trenkė progresui durų, ir opera 
pasirodys įgraviruota “naujuoju 
būdu”. Puiku! J. Zdanius savo 
srityje yra taip toli meniškai pa
žengęs, jog ir svetimųjų tarpe 
sunku jam lygų surasti. Tad me- 
niš/cai tikrai bus pavyzdingai at 
liktas darbas.

Bet kuris iš aptartų būdų vo
kalinės muzikos gaidų rašybai y- 
ra patogesnis, tegu išvadas pasi
daro patys skaitytojai. Daugiau 
šiuę klausimų diskusijose aš ne
dalyvausiu.

• Apie a. a. Juozo Balčikonio
paskutinę kelionę mus pasiekė ir 
daugiau žinių. Prieš mirdamas, 
velionis prašęs: “Nuvežkit į Pa
nevėžį, į gimtuosius ii labai kar
štai mylėtus Ėriškius”. Velionio 
valią išpildė giminės, bendradar
biai ir buvę mokiniai. Karstą ne
šė jo buvę studentai. Panevėžy
je karstą su palaikais pasitiko vi
durinės mokyklos mokytojų ir 
mokinių procesija su gėlėmis ir 
■vainikais. Ėriškiuose automobi
lių koloną sutiko giminės, pažįs
tami, kaimynai. Nuleidžiant kar
stą į duobę, kalbėję K. Korsakas, 
J. Palionis, J. Kruopas, K. Masi
liūnas, M. Pilvinis, Latvijos kal
bininkų vardu atsisveikino D. 
Zemzarė.

(Atkelta iš 2 psl.) 
tomą spausdinant ten buvusi. 
Taip pat iškišama be niekur nie
ko kun. J. Žilinsko suregistruo
tos 193 knygos, tarsi man būtų 
reikėję jas visas surašyti. Prikiša
ma, kad neminiu savišalpinių 
draugijų Šliūpo seime 1886.VIII. 
15. Negalėjau jų minėti, jei ne
radau seimo protokole (Susivie
nijimai Lietuvių Amerikoje, red. 
T. Astramskas, 9 p.). Jame mi
nima vien 11 atstovų iš įvairių 
miestų.

Sakoma, “menka orientacija” 
kyšanti straipsnio rašėjo, kai jis 
savišalpinių organizacijų kūrimą 
si gretina su parapijų steigimu. 
Kad savišalpinės draugijos galė
jo kurtis nepareinamai nuo pa
rapijų, negalima būtų ginčyti. 
Bet dauguma prie parap. steigėsi, 
ir tai neginčijama tiesa. Tai pa
tvirtina netiesioginai ir pats dr. 
A. Kučas (LE X 43), kai jis or
ganizacijų (jų daugumas buvo 
pašalpinės) kūrimąsi jungia su 
parapijų atsiradimu.

Man sviedžiamas tiesiog kalti
namasis aktas už “neskanų verti 
nimą” kun. F. Kemėšio, didelio 
patrioto ir Sibiro kankinio, dėl 
jo veiklos Bostone. Mat, kritikas 
neskiria fakto pripažinimo nuo 
jo vertinimo. Juk reikia suprasti, 
kad katalikiškos darbininkų or
ganizacijos (šv. Juozapo, ne šv. 
Kazimiero, kaip mano per neap
sižiūrėjimą suklysta rašant) stei
gimas pačiame socialistų centre 
negalėjo būti šių palankiai sutik
tas. Prasidėjo varžytinės tarp 
dviejų priešingų lietuviškų dr-jų, 
ir tai atsiliepė kolonijos gyveni
me. Juk ir pats Kučas kalba (šv. 
Petro lietuvių parapija Bostone, 
54 p.) apie “Keleivio” išpuolius 
prieš Kemešį. Kaip dr. Kučas ci
tuoja “Keleivį”, taip S. Michel- 
sonas (Lietuvių išeivija Ameriko 
je, 287 p.) “Darbininką”. Iš jų 
abiejų sugretinimų išeina pažy
mėta išvada: prasidėjusi nesantai 
ka. Tai istorinio fakto konstata

vimas. Ar jis gali būti didelio 
patrioto ir Sibiro kankinio nu
vertinimu? Istorijos faktai negali 
būti sąmoningai nuslepiami.

Su laikraščiais tas pats, kas ir 
su knygomis: priekaištaujama, 
kad jų mažai paminėta. Ir čia 
pat kyštelėjamas jų duotas F. 
Lavinsko (1879 - 1955 m.) skai
čius 169. Nejau jie visi straipsny
je turėjo būti surašyti?

Žvarbios kritikos gale duoda
ma ištisa litanija “esminių daly
kų”, kurie straipsnelyje aplenkti. 
Tur būt, kritikas, ketindamas pa 
sityčioti iš skyriaus rengėjų, išra
šė maždaug tuos dalykus, ku
riuos pats LE X t. pagrindinai iš
dėstė. Jis lyg dūrė mums pirštu, 
tardamas, “štai jūs neskaitėte, ką 
aš ten 35 puslapiuose parašiau ir 
čia niekus priraizgaliojote”. At
rodo, mums būtų reikėję pagal 
tą jo rašinį atpasakoti Amerikos 
lietuvių darbuotę, ir viskas būtų 
buvę tvarkoje. O kai skyrelio 
rengėjai “nežino, ar dedasi ne
žiną”, tai priekabiam kritikui ir 
susidarė įspūdis, kad “istorija ga
lima parašyti ir be istorijos, ir 
net atspausdinti paminkliniame 
(sic!) Lietuvos tome”. Ar tai ne- 
pasipūtimas su savo 35 puslapių 
rašiniu prieš mudviejų vos 15? 
Ten buvo istorija, o čia jos nė
ra. Ar neapsilenkiama su ta auk
sine kiekvienam mokslo darbi
ninkui taisykle: stenkis žinoti 
daugiau nei kiti žino, bet nesi
rodyk daugiau žinąs?

A. ABALL ROOFING C0.
(steigta prieš 49 metus 

Dengiame ^tou rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng". Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1*6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite j CHICAGO TAUPYMO BENROVftS 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 MENESIN E TAUPYMO LENTELE:

MĖNESINĖS
SANTAUPOS MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

12 YRS. |4 YRS. 16 YRS. 8 YRS. 10 YRS. 12 YRS.! 14 YRS. | 16 YR. 1 18 YRS. i 20 YRS.
$10.00! $252.131 $524.081 $833.30 $1,167.46 $1,534.51 $1,937.70'$2,380.57 !$2,867.041 $3.401.40 $3,988.36
20.001 504.26Į 1,058.16'1,666.59 2.334.91 3,069.02 3.875.39 4,761.14 1 5,734.08! 6,802.80 7,976.72
30.00! 756.39! 1,587.25!2,499.89 3,502.37 4,603.53 5,813.09 7,141.711 8,601.12i 10,204.20! 11,965.08
40.00'1,008.53 2,116.33|3,333.18 4,669.82 6,138.04 7,750.78 9,522.28 111,468.16 13,605.60 15,953.43
50.00 1,260.66 į 2,645.4114,166.48 5,837.281 7,672.55 9,688.48|ll,902.85 114,335.21 !17,007.00! 19,941.79
60.00 1,512.79!3,174.49|4,999.78 7,004.73 9,207.06111,626.17! 14,283.42 117,202.25120,408.40 !23,930.15
70.00 Į 1,764.9213,703.5815,833.07 8,172.19 10,741.57113,563.87116,663.99 !20,069.29|23,809.80!27,918.51
80.00! 2,017.05 Į 4,232.6616,666.37 9,339.65 12,276.08! 15,501.56119,044 56 ! 22,936.33 ’ 27.211.19 31,906.87

100.00Į-2.521.32Į5,290.82! 8,332.96Į11.674.56 Į 15.345.09Į 10.376.95i 23,805.70 '28,670.41 34,013.99!39,883.59

Robertas Schumannas 
(Graviūra T. Johnsono)

KRONIKA
• Knygynai Ir knygų pirki

mas okupuotoje Lietuvoje. Šiuo 
metu visame krašte yra 1T0 kny
gas paruodančių knygynų. Vidu
tiniškai vienas knygynas aptar
nauja 18 tūkstančių gyventojų. 
Estijoje ir Latvijoje padėtis kiek 
geresnė — Latvijoje vienam kny
gynui tenka 10 tūkstančių gy
ventojų.

Visoje Sovietijoje pagal knygų 
pardavimo vienam gyventojui 
skaičių Lietuva yra ketvirtojoje 
vietoje. Pirmoje vietoje yra Esti
ja, toliau Latvija ir Rusija, o po 
jų jau eina Lietuva. Bet, kaip( 
“Literatūroj ir mene” (69.II.8) 
informuojama, tikimasi greit iš
kopti į trečiąją vietą, atseit — 
Rusiją pralenkti.

• 1968 metų prozos derlius
okupuotoje Lietuvoje. Šio žanro 
knygų praėjusių metų laikotar
pyje išleista 30. Daugiausia iš
leista apysakų. Nerriažai jų pa
skelbta ir periodiniuos žurnaluos. 
Skaitytojų ir kritikų dėmesį la
biau patraukia R. Kašausko 
“Žaizdos” ir J. Mikelinsko “Trys 
dienos ir trys naktys”. Naujų ro
manų teišleista tik trys. Ir te
nykštė kritika daugiau dėmesio 
teskiria tik M. Sluckio “Uostas 
mano — neramus” knygai.

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000410

Certifikatų sąskaitos
Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausiai turi 
būti $8000. Pelnas mokamai 
kas šeši mėnesiai.

ŠTAI NARIAMS
* Vacation Club;
* Colleg- Bonus Savings
* Home Mortgage I.oans
* Home Improvement Loans
* Čhristmas Club
* Insured Family Savings

SAFETV 
,Yt£/ O F Y O U R 
,/*į»/ tNVESTMFNT /Cji

JOHN PAKEL, President

ąO/** /q Ant visų knygelių 
, Z sąskaitų4

TEIKIAMAS MCSŲI PILNAS PATARNAVIMAS
* Notary Public Service
* Free community rooms for 

your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all 

family bills with our apei’l
money order checks. No

service charge to members
♦ Sėli Si redeem U.S. Bonds
♦ Two large free park’g lota
♦ Save-by-Mail Kits
♦ Travelers Checks
♦ Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn,
6245 SO. WESTERN AVĖ.

Pirmad................... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Antrad.................... 9:00 A.M. -4:00 P.M.
Trečiad. .......................... Uždaryta visa d

H O U R S :
Ketvirtad. 
Penktad. . 
Seštad ..

TEL. GR 6-7575
9:00 A.M.-8:00 P M 

. 9:00 A.M.-8:00 P M. 
9:00 A M.-12:30 P.M



Povilas Kaupas Kompozicija R II (aliejus)
Iš Dailės instituto parodos Ciurl'onio galerijoje, Chicago

Kad ateitu su šventadienio 
nuotaika...
Kalba A. T Antanaitis, Antro kaimo užvaizdą

— “Antro kaimo” naujos prem
jeros proga skaitytojams būtu j- 
domu išgirsti apie šios ilgokai ty
lėjusios grupės “pabudimo” ap
linkybes...

— “Pabudimas” — geras žo
dis. “Antras kaimas” iš tikrųjų 
niekada nebuvo miręs... Su ma
žesnėmis, vieno kito vaidintojo 
tereikalaujančiomis programėlė
mis jie ir “prisnūdimo” laikotar
pyje pasirodydavo.

Esu to dinamišįjO vieneto sta
tiškoji dalis. Daugiausia — pri
laikau, kad iš inercijos nuo bė
gių nenušoktų. Klausau, kai jie 
kalba, stebiu kada juda, bandau 
būti nors šiokiu tokiu veidrodžiu, 
kuriame matytųsi dalelytė įma
nomų pataisyti ydelių, o taipgi 
atsispindėtų ir tikro talento švie
sūs prasiveržimai... O “Antras 
kaimas” yra ir visada buvo “di
namiškas vienetas” ne vien iš
skirtinai teigiama prasme. Prie 
svarbiųjų to judrumo apraiškų 
priklausė ir nuolatinis... sąstato 
keitimasis. Retas kuris vaidinto
jas spėjo “susitupėti”. Didžiausia 
ilgesnės tylos priežastis ir buvo 
per ilgesnį laiką negalėjimas su
klijuoti pakankamai pastovaus 
branduolio.

— O dabar galvojate jį suda
rę? Kaip didelė yra šiandien jū
sų grupė?

— Iš naujosios programos re
peticijas pradėjusių pereitą rude
nį liko keturi: Romas Stakaus- 
kas, “Antrame kaime” dalyvau
jąs nuo pat jo įsikūrimo, Rimas 
Cinką, pradėjęs, bene, su pir
muoju sąstatu, takiau kurį laiką 
išsijungęs, Elvyra ' Kavaliūnaitė, 
įstojusi tik paskutinėmis “prieš- 
atostoginio” laikotarpio dieno
mis ir Vytas Marčiukaitis, pradė
jęs dirbti tik šį sezoną. Dažnoje 
repeticijoje pasimatydavo naujas 
veidas, bet tuoj ir vėl dingdavo, 
pabūgęs, manyčiau, darbo ir kie
tesnio įsipareigojimo. Šitai labai

“Antras kaimas”... pasiruošęs! Sėdi iš kairės į dešinę: Virgis Smilgis, 
Marytė Mažeikaitė, Titus A. Antanaitis, Lidija Koklytė ir Vytas Mar
čiukaitis. Stovi iš k atarės į dešinę: Rimas Cinke, Elvyra Kavaliūnaitė- 
Shennon ir Romas Stakauskas. i

• 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 — RIDGEYVOOD, N. Y. 11237

lėtino programos sudarymą ir 
kenkė jos geresniam paruošimui. 
Darbui jau gerokai įpusėjus, ga
lutinai įsijungė Marytė Mažei
kaitė, Lydija Koklytė ir Virgis 
Smilgys... “Užkulisiniuose" dar
buose mus stipriai parėmė Jani
na Liškevičiūtė (apšvietimas) ir 
Alvydas Vasaitis (kai kurie muzi
kiniai interliudai). Nuoširdžiai 
trokštumėm, kad ir jie jaustųsi 
pastoviais mūsų šeimos nariais. 
Talkininkų, rėmėjų, gero linkė
tojų turime ir daugiau, juos my
lime ir gerbiame.

— O kaip su repertuaru?
— Geros ir originalios medžia

gos mums niekada nebuvo per 
daug, nors visiško tekstų bado 
nejautėm. Daugiau negu pusė 
turimos medžiagos liko nepanau
dota, bet ir iš panaudotos būtų 
galima daug ką nubraukti, jei at
sirastų geresnių pakaitalų. Tam 
juk ir konkursas prieš pora me
tų buvo skelbtas... Tiesa, buvo 
gauta pora dalykėlių, tačiau tie, 
kurie rašė, atrodo, per mažai te
pažįsta “Antro kaimo” dvasią... 
Taip, kad pagrindiniais “kūrė
jais” (atsiprašant) turėjom ir vėl 
būti... mes patys. Užmezgėm 
kontaktą su save pažįstamais 
jaunesniais dramaturgais, gavo
me tikrai intriguojančių pažadų 
ir tikimės matyt juos realizuotus. 

— Paminėjote savo “dvasią”.
Kaip ir kur ji reiškiasi?

— Pirmiausia norime, kad 
mums skiriami vaizdeliai būtų 
kiek galima daugiau aktualūs, 
švieži ir savo forma ir požiūriu. 
Juk ir “amžinąsias problemas” 
galima įvilkti į modernesnį rūbą 
ar žvelgt į jas pro šiandieninio 
žmogaus akinius. Antra: mums 
neįkandami “charakteriniai”’ da
lykai, nes neturime kas juos tin
kamai įkūnytų. Mes turime rem
tis situacija ir nuotaika...

— Ar tai nekelia “nusipigini- 
mo” pavojų?

Santjago de Compostela ir j jį 
vedantis maldininku kelias
B. CIPLIJAUSKAITĖ

Šiaurės vakarų Ispanija gal ma 
žiausiai pažįstama paskubom į1 
šį kraštą užklydusiam turistui, 
kuris aplanko Prado muziejų Ma 
dride, perlekia per “tipingiausią” 
jos dalį: Andalūziją, gal dar 
trumpam sustoja jau visai euro- 
pietiškoj Barcelonoj... Šiaurinėse 
provincijose daugiau lyja, pras
tas susisiekimas, mažiau liuksusi
nių viešbučių; pačių miestukų 
vardai nedaug ką sako. Ten bet
gi susitelkus visa Ispanijos istori
ja, neatsiejamai rišanti tautą 
su religija.

Vienas iš geriausių ispanišku- 
mo pavyzdžių: Santiago de Cam 
postela, nedidelis miestelis jau be 
veik Atlanto pakrantėje, netoli 
nuo Portugalijos pasienio. Legen 
da, kuria jo ir beveik visos Ispa- 
niuos gyventojai šventai tebeti
ki, byloja, kad ten palaidotas a- 
paštalas šv. Jokūbas. Daug pasa
kojimų variantų kalba apie tai, 
kaip jo kūnas ten pateko, kur iš 
tiesų jo palaikai. Tikru faktu lie
ka tai, kad IX a. kapas buvo at
rastas oloje netoli nuo Santiago. 
Tuo laiku Ispaniją valdantis Al
fonso II tuojau ten pastatė baž-( 
nyčią, ir nuo to laiko pradėjo a-

— Gal būt. Jau ir dabar esam 
susilaukę priekaištų iš vyresnių 
ir stiprių autoritetų ( jų nuomo
nę visada gerbiam ir jų pastabų 
paisomi), kad kai kurie mūsų ga
baliukai esą be tikslo. O tai jau 
reiškia, kad buvo įmanoma už
griebti patį svarbiausią tų gaba
liukų tikslą. Tai nuotaikos vaiz
deliai. Mum buvo smagu juos da
ryt. Norime, kad tą pačią malo
nią nuotaiką pajustų ir žiūrovas. 
Ar tai pavyks, žinoma, jau ki
tas klausimas...

— Kokia yra vyraujanti būsi
mų spektaklių tematika?

— Vargu ar kas ten vyrauja. 
Iš ilgesnių gabalų, kurių tėra 
tik keli, viename satyrizuojama 
šio krašto užsienio politika, ki
tame — poeto kūrybinis proce
sas, trečiame — parodijuojamas 
modemus teatras... Teatro festi
valis, televizija ir aplamai ben
drojo pobūdžio įvykiai... Stipriau 
lokalizuotos aktualijos vengiam,

UUARTERLY
DIVIDENDS\

M. ir M. DAMBRAUSKAI

CERTIFICATES
(Six Month Minimum) 
minimum $10,000 or larger 
In multiples of $1,000

PASSBOOK
ACCOUNTS

STANDARD 
FEDERAL

ASSETS OVER $136,000,000.00 
RESERVES OVER $11,500,000.00
(more than twice legal reguirements)

HOURS: Mon., Thurs., 9 a.m.-8 p.m.; Tues., Frl, 
9 a.m.-4 p.m. 8at, 9 a.m. * 12 noon; Wed. — 
no Business transaeted

SAVINGS AND LOAN ASSOCIAT1ON OF CHICAGO 
Archer at Sacramento Chicago 60632 VI 7-1140

i pie ją spiestis maldininkai iš vi
sos Europos.*). Net kai vos iš a- 
rabų jungo išsilaisvinti beprade
dančių ispanų išgąsčiui ir tą 
šventą vietą pasiekė visa nioko
jantis kalifo kariuomenės vadas 
Almansoras, sakoma, kad jis ne
drįso paliesti apaštalo kapo ir ne 
trukus iš tos vietos pasitraukė. Ki 
tų mūšių aprašymai pasakoja, 
kad ne kartą, kai ispanai tarėsi 
bepralaimintys, šventasis pasiro
dęs raitas ant arklio ir švytinčio 
kryžiaus ženklu sukėlęs priešuose 
paniką. Nuo tų laikų išsilikęs 
karo šūkis iki šių dienų: “Santia 
go, y cierra Espanal“

Primityvioji bažnytėlė XI am
žiaus pabaigoje perstatyta į iškil
mingą katedrą, kuri tapo pašven 
tinta 1211. Tai vienas didingiau 
šių romaniškos architektūros pa 
minklų Ispanijoje, nors vėliau jis 
buvo taip iš visų pusių apvilktas

*) Romaniškos architektūros entu
ziastai lengvai gali sekti šį kelią 
nuo pat Pirėnų kalnų ar net pietų 
Prancūzijos: visos bažnyčios bei 
koplyčios pažymėtos šv. Jokūbo 
kulto simboliu; "la concha” (gel
dutė).

o bendrus vardiklius ne taip leng
va surast... Buvome kur kas dau
giau užkabinę, bet turėjom atsi
sakyti dėl daugelio priežasčių: 
nesugebėjimo įvilkti į pakanka
mai patrauklų rūbą, neturėjimo 
reikiamo skaičiaus vaidintojų, 
neįkandamos tekstinės sofistika- 
cijos...

— Ko pageidautumėt iš mū
sų publikos?
— Norėtumėm, kad į spektak

lius ji ateitų su šventadieniška 
poilsio nuotaika. Kad nebūtų per 
daug reikli, irzli, neieškotų dide
lių tikslų, aukštų moralų, neieš
kotų piktos pašaipos ar paslėptos 
arogancijos ten, kur to visai nė
ra. Tokia nuotaika žiūrovams 
padėtų sudaryti kontaktą su sce
na kaip tik dėl to, kad ji sutap
tų su mūsiške. Žinome patys, 
kad nedaug ką tepadarėm, bet ir 
tame kas padaryta, norint, bus 
galima įžiūrėti ir talento proš
vaisčių... Kr.

Santiago katedra Ispanijoje

barokiniais priedais, kad iš lau
ko pažiūrėjus, visai nesionori tikė 
ti, jog tai tokia sena bažnyčia. 
Liepos 25 d. į ją suplaukia žmo
nių minios iš visos Ispanijos. Vi
sų garsiausiam, puikiai išsilaikiu 
šiam XII a. romaniškam fasade 
yra akmuo, prie kurio reikia pri
liesti galvą, kad prašymai bei tro 
škimai išsipildytų. Ir kaip jis nu
zulintas, koks jis švelnutis, lyg 
aksomas! Tą dieną iškilmingai 
siūbuoja milžiniškas, masyvaus 
sidabro smilkytuvas: “botafumei 
ro” ir pasirodo visi per šimtme
čių eilę sukrauti turtai.

Net ir nereliginiais tikslais čia 
atsilankiusį Santiago pagauna ir 
užburia savo ypatinga atmosfe
ra, vieningumu visose savo ap
raiškose. Tai be abejonių pats 
darniausias ir charakteringiau
sias Ispanijos miestas, kur dar ne
įsiskverbė civilizacijos ydos, kur 
gyvenimas slenka arkadom už
dengtose, nuo nuolatinio smul
kaus lietučio apsaugotose gatvelė 
se taip, kaip prieš šimtą metų, 
kur kiekvienas akmuo atrodo ap
galvotai įkaltas į grindinį.

Metų bėgyje didžiumą Santia
go gyventojų sudaro tradicine 
“capa” (didele pelerina) apsisiau 
tę studentai. Tad ir siaurutės gat 
velės čia pilnos mažyčių tavernų, 
restoranų, o Galicijos žuvys ir į- 
vairiausi jūros gyvūnai laikomi 
vienu iš didžiausių delikatesų vi
soj Ispanijoj. Keliauninkas, neno 
rintis pasitenkinti vargingu stu
dento kambarėliu, gali apsistoti

DRAUGAS, penktadienis, 1969 m. vasario m. 21 d. 5

ištaigingai įrengtame viešbutyje .___________„____________
tiesiog prieš katedrą, kurio buvu-l 10% _ a0% _ 30% pl(fiau mokfs)t
šioj koplyčioj (tai XVI a. ligoni- UŽ apdraudę nuo ugnies Ir uutumo- 

1 1 * blllo |MWnė) ruošiami koncertai, kur kori, 
doriuose bei kiemuose dar tebegy 
vas baroko pasaulis.

Galicijos žmonės pasižymi la
kia vaizduote (net ir dabar kai
muose dar daug kąs tiki į raga
nas), savotiška melancholija, 
niekur neskubėjimu. Jų kalba — 
ne dialektas — giminingesnė por 
tugalų kalbai, jų literatūra gausi, 
ypač poezija. Gamtą mėgstantis 
ten turi neišsemiamas galimybes 
grožėtis visą pajūrį iškarpančio
mis upių žiotimis ar šiauriečio 
akiai nelabai įprastu pušų bei 
kukurūzų mišiniu, ar ieškoti ma 
žyčių, ant jūros plaunamos uo
los briaunų pastatytų, koplytė
lių ar kryžių. O kas svarbiausia: 
kiekvienam tenka ten pasinerti į 
tą lengvu rūku apsitraukusį gam 
tovaizdį, užmiršti skubėjimą, pa
būnant vien su savo mintimi.

— Jeigu stovi po medžiu, tai 
anksčiau ar vėliau pateksi į še
šėlį.

llllllillllllilllllllllllllilllirliiiiiiiniiiiiiiii
JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ) VIZITINIŲ) KORTELIUI, 
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS 
4545 West 63 rd Street 
CHICAGO 29, ELL.

'iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii,,,,,

M O V I N G
SERftNAS perkrsusto baldus it 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
Ūmai ir pilna apdrauda.
•047 W. H7th Plaoe WA 5-806;

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

Angelą Motei
2114 W. Buckeye Rd.,
Phoenix, flriz. 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:

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais Ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

LUIZ AUTO REPAIR
TELEF. — 436-3699

KAROSERLIOS. SPARNŲ (FENDER) 
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 

Atliekami tiksliai ir nebrangiai.
6643 S. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629 

Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

F R A N K ZAPOLIS
32OH% West 95th Street 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-81154 ir GK 0-4.339

M O V I N G
Perkrausto baldui 9 arti h toli

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

■ ta* ».a.* u1 U' -a- ta* -v «a» «a» ta? sa* «a« «o« ssr

WAGNER & SONS ""
Typewriters — Addlng Machines — 

Checkwrlters.
Nuomoja — Parduoda — , .Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrS 60 m. patikimas patarnavimas 

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

RADIO PROGRAMA
Seniu ogia Lietuvių ttaaio 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
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Maas. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname Ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRnspect 8-9533 

'iiiiinmiiiiiimuiiiiiiiimiiiimuiįiiiiiiiii

Heating Contractor
{rengiu naujus Ir perstaitau se
nus visų rūSlų namo apSlldymO 
pečius Ir air. oondltloning ) 
naujus ir senus namus. Stogu' 
rinas (gutters), vandens Šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. . 
Darbas atliekamas gTėltal ir šą.- ' 
žlningal. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHEET M ETA L 
4444 S. Westėm, Chicago 9. III.

Telefonas VI 7-3447.



” DRAUGAS, pepHačBenis, 1969 m. vasario m. 21 d.

Laiškai redaktoriui
Gerbiamasis,

Nors ir kalbu lietuviškai namie 
ir už namų, tačiau rašytinis žodis 
uis kaip ir nesiduoda pagaunamas. 
Anot dr. J. Girniaus, man nereikė
tų rašyti, o diktuoti, nes kai kai

dailininkai, iš kurių 
daugiausia žadanti...

Vida buvo.

“Draugo” literatūrinis priedas vis 
dar lieka pats svarbiausias mūsų 
kultūros termometras. Jo medžiaga

I

bu, tai .sako, negirdėti nei mažiau- ^iems »do?,i’ k£t‘e.ms ne> bet vis
sios klaidos. Gal tai ir teisybė? j kblau patenkma d.desnę daugumą

aš kain hebūtu esu neSu zlirn!lli"' kurie darosi vis re- I aš, Kaip oer>uių, esu , „i.,'Bet matai, 
rašto žmogus. Man stačiai reikia 
kontakto su mašinėle. Mintis tada 
kitaip vystosi ir sakiniai kitaip 
klostosi. Bet gal reikės ir anaip pa
bandyti.

Jau seniai esu ką nors naujo be
rašęs lietuviškai. Mano paskutiniai 
straipsniai “Metmenyse”, “Aiduo
se” ir “Laiškuose lietuviams” buvo, 
galima sakyti, jau senienos. Po to 
nieko naujo nesu parašęs, nei ban
dęs. Kodėl? Yra visa eilė priežas
čių. Pirma. Gal aptingau Antra. 
Mano interesai gerokai pakrypo ki
ton pusėn: i literatūrą ir kiną. Me
nas, kaip iš tikrųjų ir buvo, liko 
tik skani pramoga daugiau pasigė
rėjimui negu karui. O būti kriti
ku— meno kritiku, tai reikia “no
rėti kariauti”, reikia turėti nepap
rastą atmintį, įžvalgų ir didelį 
jautrumą, kuris gali būti lyginamas 
su poeto jautrumu. Galop pati kri
tika privalo būti kaip poezijos 
pluoštas, nes beveik nejmanoma iš
sakyti paprastu žodžiu, kas dedasi 
abstrakčiam paveiksle, o kiekvienas 
paveikslas, kalbant apie spalvas ir 
linijas, yra abstraktus...

Tai ką gi galėčiau pačiam pasiū-į 
lyti? Dr. J. Girnius jau išprašė 
straipsnį apie Lotynų Amerikos ro
maną, kaip paaiškinimą tos paskai
tos, kuri sukėlė nemažą audrą Bos
tono konservatyviajame sparne, 
žmonėms neįstengiant suprasti, 
kad vienas dalykas būti kairiuoju, 
kitas kalbėti apie kairumą. Ypatin
gų aktualijų nematau nei ispanų 
pasauly, nei Siaurės Amerikoje. Tai 
taip ir nežinau, ko pasiūlyti. Lietu
vių dailininkų seniai nemačiau. 
Reikėtų užsukti Chicagon jų pa
matyti. Man butų, pavyzdžiui, įdo
mu parašyti apie V. Petravičių, pa
žiūrėti kur nuėjo mūsų jaunieji

Į tesni ir mažiau skaitomi. Nežinau, 
ką mūsų jauni akademikai daro, 
kodėl jie iš savo universitetų nega
li užpildyti daug spragų aktuali
jomis? Kodėl “Draugo” ir kitų 
žurnalų bendradarbiai vis tie pa
tys ir jų vis mažėja? Iš tikrųjų, 
aš (ik stebiuosi, kaip mūsų laik
raščiai atlaikė taip ilgai be žuma-1 
listų, mūsų žurnalai — be specia
listų, o tuo tarpu dauguma mūsų 
intelektualų, dar rašančių lietuviš 
kai, dirba sunkų darbą... Tuo tar
pu mūsų akademinis jaunimas pa
sitenkina tik vienu straipsniu... 
anglišku... išspausdintu akademi
niam žurnale, turint prieš akis tai
syklę: publish or perish. Prieš porą 
dienų dvi Wellesley studentės pa
prašė manęs išmokyti jas kalbėti 
lietuviškai. Kodėl? Jeigu yra proga, 
sako, kodėl neišmokti naujos kal
bos. Ką bedarysi, turėjau sutikti, 
nes bus ir man proga geriau jos 
pramokti. Prie progos galėčiau tad 
ir paklausti: jeigu visiškai sveti
mam žmogui, nieko bendro netu
rinčiam su lietuvių kalba, yra įdo
mu jos pramokti, kodėl mums išlai
kyti savąją gali atrodyti nėra pras
mės?..

Norėčiau nuvažiuoti į Lietuvą, 
bet stoka pinigų ir... laiko. Tas 
kontaktas su žeme darosi kasdien 
daugiau ir daugiau reikalingas. Dar 
mano generacijos žmonės turi tą į- 
gimtą prisirišimą prie žemės, kuri 
negali būti pakeista kita žeme, kur 
mūsų šaknys vis kabo kažkur ore 
ir džiūsta, nes buvo išrautos mums 
jau per vėlai, ir jos niekad neprigi
jo ir neprigis kitame dirvožemy. 
Emigrantams tuo atveju buvo daug 
lengviau, nes jie savo valia čia at
vyko ir savo valia bandė prigyti 
prie naujos žemės. O mūsų akys 
vis žiūri atgal, daugelį metų mū-

Adolfas Valeika Prisikėlimas
(Iš Lietuvių dailės instituto parodos Čiurlionio galerijoje)

sų tėvai vis dar galvojo apie grįži
mą, o kai prarado viltį, numirė.

Gal vieninteliai, kurie pasinaudo
jo mūsų egzile giliau negu kas ki
tas, buvo dailininkai, kaip pvz. Vie
sulas, Petravičius, Pranas Gailius ir 
kt. Mūsų poetai, tuo tarpu, žiūri 
atgal. Ir Mekas, ir Nyka-Niliūnas, 
Nagys, net Mackus rašė ne kaip 
emigrantai, bet kaip egzilę išgyve
nę žmonės. Pats irgi priklausai tai 
pačiai generacijai. Jūs visi žiūrit at
gal. Ir kitaip būti negali. Ir jūsų 
poezija yra vertinga, kaip kiekvie
nas naujas išgyvenimas, be kurio 
tos poezijos nebūtų. Mūsų egzilės 
poezija yra kur kas gilesnė ir hu
maniškesnė negu šiandieninė Lie-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SIUVIMO Mašinos
* ELNA
* BERNINA
* NECCHI
♦ VIKING
♦ PFAFF
♦ SINGBR

Estu drama okupuotoje

(Atkelta, iš 3 psl.) 
šinorėjo pasivažinėti danguje sa
vo tėvo vežimu. Šią legendą au
torius panaudojo pavaizduoti ale 
gorinei kovai už laisvę ir savęs 
pareiškimo galimybę, siaučiant 
korupcijai, brutalumui ir tironi
jai; Šią temą jis persunkė egzis
tencialistine filosofija apie būtį ir 
nebūtį ir pasaulį, vemiantį die
vais. Deivei Aušrinei jis leidžia 
paaukoti savo nemirtingumą, 
kad pagelbėtų jaunimui. Ta pro
ga ji turi galimybės pažinti ir ap
tarti laiką. Laikas jai pasirodo, 
kaip voratinklis prieš veidą. Ta

ra apgyvenę pilis nesvetingoje 
žemėje. Blogiausia, kad čia Pele
nė neturi gerosios fėjos, kuri pa
dėtų jai atsiginti nuo užpuldinė
jimų. Pamotė paruošia tekstą, ku 
riame išanalizuoja Pelenės pami 
Šimo prigimtį. Tačiau niekas ne
sugeba šio rankrščio perskaityti, 
nors jis nėra tuščias. Šiame veika 
le aktoriai beprasimiame žaidi
me keičiasi vaidmenimis. Dėl to 
personažai klausia savęs: “Kas aš 
esu?” Veikalas tokiu būdu suku
ria kartu kvailų ir įdomių scenų, 
kada kunigaikštis vaikosi ne Pe
lenę, bet pamotę. Ta proga kuni

čiau čia pat ji pasitaiso, sakyda- gaikščiui paaiškėja, kad jo pas-
ma. “Ne, tai yra tarsi spygliuo
tų vielų ratas.” Atrodo, kad Faje
tono viltys turi pagrindo išsipil
dyti, kada jis gauna tėvo auksinį 
vežimą su kuriuo galės triumfuo
ti padangėje. Tačiau išdavikiški 
dievai jį nutrenkia žemėn. Tie 
patys dievai, kurie šį idealistą su
naikino, sukuria kitą tekstą dra
mos pabaigai, šitaip paaiškinda
mi jo likimą: Fajetonas nesuge
bėjo suvaldyti dangiškųjų žirgų 
ir Kitų galėjęs sugriauti visą dan 
gaus tvarką. Dėl to jie pasiryžo 
gelbėti pasaulį iš sudegimo pavo
jaus. “Fajetonas” buvo pastaty
tas Taline naujajam “Vanemui- 
ne” teatre. Tačiau estų sovietiški 
kritikai neprasitarė apie jį nei 
žodžio.

Tais pačiais metais tame pa
čiame teatre buvo pradėtas repe
tuoti kitas veikalas “Pelenės žai 
dimas” parašytas P.E. Rūmo. Ta 
čiau staiga veikalo pastatymas ir 
jo spausdinimas buvo sulaikyti.

Pelenės pasaka, pasak Valge- 
mae, yra labai gundanti drama
turgą ir viliojanti tema šiems lai 
kams. Rūmo joje vaizduoja pa
saulį, kuris yra netekęs dviejų 
bruožų: šeimyniškumo ir supran 
tamumo. Pelenei peršasi čia ne 
vienas kunigaikštis, bet daugelis 
įvairiausių pretendentų, kurie y-

tangos atmaskuoti Pelenę yra iš 
tikrųjų beprasmės.

Baigdamas savo paskaitą, Val- 
gemae pastebėjo: “Faktas, kad 
meniški laimėjimai Sovietų oku
puotoje šalyje buvo galimi, žino
ma, kalba daugiau apie rašytojų 
šaunumą, negu apie valdžios to- 
lerantingumą.”

V. Bgd.

rios Jau yra gana primityvios. i
Grįžtant prie paties prašymo, jei-1

gu tūri kurį nors konkretų norą, 
duok žinoti. Pats siūlai ką nors 
“apie meno slinktį po Kandinskio”. 
Čia yra sunki tema, klampi ir tik
rai dar nenusistovėjusi: tiek daug 
naujo, tiek daug šlamšto ir pasi
metimo, kad nemanau, jog galėčiau, 
išbristi lengvai. Ką nors lengvesnio. 
Gerai?

Su geriausiais linkėjimais 
Stasys Goštautas

1969.11.10.

esanti išlikusi ir saugoma Vilnių- j 
je specialiame A. Salio fonde, 
Valtybinėj respublikinėj biblio
tekoj.

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, ruilljal 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

j. MIGLINAS ;
Krautuvė Marųuette Kurkė

2846 VV. ti!»t h Street 776-1481, i 
Namų tel — PII 6-1663

ROOSEVELT PIGTURE 
FRAME COMPANY

Mannfacfurers

• Poeto Fausto Kiršos poezi
jos rinktinė paruošta ir leidžia
ma okupuotoje Lietuvoje. I ją 
būsią įdėti ir poeto palikti 1941- 
1944 m. nespausdinti rankraš
čiai. viaila, kad jau ir penkme
čiui praėjus nuo poeto mirties, 
išeivijoje vis dar negalime su
laukti čia likusių Fausto Kiršos 
rankraščių tomo.

• Autografuotų knygų kolek
cija telkiama Valstybinėje res
publikinėje bibliotekoje Vilniuje. 
Kai kurie rašytojai paaukoję sa- 

tuvos poezija. Net ir Judita Vaičiū- vo rinkinius — iš savo kolegų 
naitė, kuri, nors ir turi nepaprastą gautus autografuotus leidinius, 
lyrišką jausmą, vis vien pasilieka j • Prof. A. Stalio Ir jo studen- 
primityvi, daug primityvesnė negu i tų savo metu surinkta lietuvių 
J. Meko “Semeniškių idilės”, ku- ka,bos d'alektologinė medžiaga

... - ............. '-iŽfeįihr HHH

DULKIŲ
SIURBLIŲ
TAISYMAS.

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

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

2400 8. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Vlrginia 7-7258 -59

Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams — 
Electrolmc, Hoover, Eureka, Kirby 
ir Royal bei kitų.

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

(Archer ir Califomia) 
Chicago, III. 60682, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

Platinkite “Draugę’

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West G3rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Šveicariškos, vokiškos, Itališkos, 
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 Califomia) 
Chicago, III. 60632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis 
Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllll

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE. MAINE.

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška 
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet- rašytojai, 
muzikai, solistui, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyveni bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 ra.
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 Scbooi 
Kennebunkport, Maine 04046

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONWIDE 

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

FtTLL LIFETIME GUARAN
TEE agalnst defeots in work- 
Uianahlp and materials and 
all normai road hazard In- 
jurles eneountered tn every- 
lifsday pasaenger car uąe for 
the lite of the ortgtnal tread 
destgn ln accordance tvith 
terma of our prtnted gua- 
rantee certitioate. Prtce of 
replacement pro-rated on 
origlnal tread depttj wear 
and basei on Etrestone ad- 
justment prtce for replac
ement tire at time of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prices are lntended to, būt 
may not, represent approx- 
tmttte eurrent average sel- 
ling prices and are subject 
to change wlthout notice.

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius tvapymo knygutėse.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

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

LIETUVIŲ STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-47 U
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. Ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki -930 .vai po pietų.

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wtieels)

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. — GRovehiN 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r.—7 v. v„ šešt. 7 v. p. - 3 v. p.p.

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.

Savininkas MIKAS ČESAS

CRANE SAVINGS
ANO LO A N ASSOCIATIOH

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

5%

43a
4/4

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas.

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

VALANDOS: PIRMAD Ir KETVIRTAD. . . 
ANTRAD. Ir PENKTAD. . 
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d

9 v. r. Al 9 v. 
9 v. r. tki 5 v.
Trečiad. uždaryta

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

(SA,000.00 ar daugiau, įdedant po 
tftČO.OO)

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos5 (>10,000.00 ar daugiau, {dedant po 

>1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

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

OFFICE HOURS; Monday. Tuesday. Friday 9 to f; 
Thuraday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wedneaday closed.

PETRAS KAZANAUSKA&, Pre&ident

^iiiiihiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil|iiiiiiiuiiiiiii|l|||||||||||n|||^^

^1* ant visų taupymo 
certifikatų4

Mes mokame

per annum

MINIMUM SUMA $5.000.00

MIDLAND
SAVINGS

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
KRANK ZOGAft 

Presldeut

I
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Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas Aloyzas Baronas (dešinėje) Kalba Lietuvių dailės instituto pa
rodos atidaryme, Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, vasario mėn. 15 d. Stovi pirmoje eilėje iš kairės j dešinę: 
Lietuvių dailės instituto pirm. dail. Adolfas Vaieška, JAV LB Centro valdybos pirm. inž. Bronius Nainys 
ir Lietuvos generalinis konsulas Chicagoje dr. Petras Daužvardis. Nuotr. Z. Degučio

Į A. $ actuvičiau-, idėjas. Medžią- kūnas, V. Bagdonavičius, V. Ma-’ 

gą apie Lietuvą pateikę J. Mąęe- šmiis aiškina žodžio “ramuva” 
viciūs. Labai gaiia, kad visa jdo- kilmę.
nii rpedžiąga persunkta “mark-i , . i. u .... hjut. iU
sistiniu aiškinimu". • Tautodailės parodos provtn-

I cijoje: Dusetose, K, Būgos viduri- 
• Lietuvos valstybinės bilillo- mokyklos sporto salėjo, žirgų 

tekos rankraStyne, Vilniuje, su- lenktynių metų buvo suruošta

DkAtTdAS, peiifetadie'nis, l9’69 rii. vasario m. 21 d.

Kultūrinė kronika
6 Iš Lietuvių rašytoji) drau

gijos veiklds. §io$ valdybos trejų 
thetų kadencija baigiasi vasario 
mėnesį. Kaip žinoma, šiuo lai- 
kdtarjrih mirė du valdybos na
riai ir viėhaš revizijos komisijos 
narys. Iš viso trejų metų laiko- 
tAVpyfe tnirė ŠėŠi rašytojai. Val
dybą sudaryti nėra lengva, ir 
Sh’vo kreiptasi į eilę kolegų, kol 
dagėliau Sutiko parinkti kandi
datės Nevv Yorke Paulius Jurkus.
Ten ir numatotna naujosios val
dybos būstinė. Jeigu bus įmano
ma rasti kandidatų ir, jei reikės, 
laikui bėgant, valdybą vėl bus 
galima perkelti į Chioagą.

1968 m. LRD literatūros pre
mijai skirti koniĮsiją sudaryta 
Chicagoje: Kazys Bradūnas, Pov.
Gaudys, Nijolė Jankutė, Al. Ty- 
iruolįs ir Lietuvių.fondo atstovas 
dr. P. Kisielius. Valdybai pavy
ko gauti iš LF patikinimą, kad 
premijai pinigai($1,000)bus skir
tį kasmet, galinas daiktas, kad 
ši suma ir padidės. Už geriausią 
1968 metų knygą premija nu
matoma paskirti šį pavasarį, gi 
jos įteikimas priklausys nuo susi
dariusių sąlygų.

Y Buvo kai kurių kolegų siūly
ta, kad premijas skirtų Lietuvių 
Bendruomenė. Tačiau LRD val
dyba mano, kad vis tiek premi
jos skyrimas turi išlikt LRD ran
kose. Tik premijos įteikimo atve
ju galima būtų kreiptis į PLB 
valdybą, kadangi, ruošiant įteiki
mo šventę, ji yra pajėgi iškilmę 
suruošti kiekviename mieste ir Vytautas Ignas 
krašte. Dabar gi dažniausiai pre
mija įteikiama ten, kur gyvena 
LRD valdybos nariai. Kai pre
mijos buvo paskirtos Vokietijoj,
Anglijoj ar Australijoj gyvenan-

&tiems rėšytojams, jos čia net ne
buvo iškilmingai įteiktos, o to
kias šventes jiems galėjo sureng
ti vietos LB vaidybos. Kai kurie 
draugijos nariai dar siūlė sudary
ti literatūros muziejų, kur galė
tu būti surinkt: mūsų rašytojų 
rŠŠtai, laiškai ar panaši medžia
ga. TOks skyrius yra Pasaulio lie- 
tilViti archyve Chicagoje ir juo 
rūpinasi rašytojas Česlovas Grin- 
rtVičius. Kai bus pastatytos di
desnės patalpos, toks skyrius ga

ilės būti praplėstas ir visai gerai 
sutvarkytas. Manoma, kad tam 
reikalui ten bus gana patikima
ir visiems priimtina vieta.

Valdyba manytų, kad premi
joms skirti užtenka trijų narių

23 d.) 3 vai. 30 min. popiet pa
rodos patalpose dail. Viktoras 
Vizgirda kalbės apie okupuotos 
Lietuvos Šiandįeninj meną ir jo 
problemas, paskaitą pailiustruo
damas ir, retais darbų pavyz
džiais skaidrėmis.

-

Lyriškas klounas

• Dailininko Vytauto Igno 
tapybos ir grafikos darbų paro
dos atidarymas Philadelphijoje
įvyks šeštadienį, 1969 m. kovo 
1 d., 7:30 vai. vakare. Atidarymo 
metu dail. Igną pristatys dail. 
Romas Viesulas. Paroda tęsis iki 
kovo 8 d. Lietuvių banke, 202 N. 
Broad St.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Philadelphijos apylinkės valdyba 
kviečia skaitytojus atsilankyti į 
parodą ir artimiau susipažinti Su 
dail. Igno kūryba.

Aukštaiėių liaudies meno paro
dų kurioje hųvp pksponuota a* 
pie 560 rinktinių liaudies meno 
kūrybos pavyzdžių-, Ypač buvo 
gurus audinių skyrius. Iš Įpusė
tu Ši paroda buvo perkelta j Ute-

kaupta be galo daug medžiagos, 
pradedant XVI a. karalių privi
legijomis .ir baigiant šių dienų 
Rankraščiais. Rankraštyne ran
dami mūsų 'kalbininkų Jauniaus,,
Būgos ir kitų rankraščiai, jų ko- Į’H 5l Paro' 
respondgncija ir kt, Saugomi | n,T 
laiškai, ^ęi rankraščiai daugybės
musų, rašytojų; Viųpo krėyės, A. L *..v , __ _ ,.l v.
Šabaliausko-Žalio' Rūtos, K. Bp-; paruoštą monografiją, apie Mai
nuos, Lazdynų Pelėdos, Rausto ronj, Vilniaus universitetas sutęi-

RICHMOND AUTO 
SERVICE

Kampas Blchmond ir 68rd St reet 
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas.

Telef. — GB 6-8134 arba GR 6 8358 
Savininkas — Juozas (Joe) Jura.tis

Zaborskaitei už os

kė filologijos mokslų daktarės 
laipsuj. Ji esanti pirmoji, Lietu-;

daktarė.

Kiršoš, Žemaitės, Daukanto su
rinktos ir užrašytos dainos ir kt. ,
Yra Įdomių bei vertingų akade- vo)'e moteris filologė 
minių paskaitų užrašų, darytų u- 
niversiteto studentų, vienokio ar 
kitokio kurso klausantis, pvz. y- 
ra Gražinos Būgaitės prof. My
kolo Biržiškos skaityto kurso “Ty
rinėjimo metodai, istoriografija, 
dainos” labai kruopštūs užrašai.

I

FUNERAL
1A&EVANS

HOME

Susitikimuose su žiūrovais kar
tais tenka išgirsti ir tokių kalbų: 
girdi, rimtos pjesės, filmai mums 
nepatinka, nes, pavargę darbe, į 
teatrą einam pailsėti, pasijuokti, 
nieko negalvoti... Klaipėdoje įs
teigtas menininkų klubas. Deja, 
kol kas rimtesnių pasikalbėjimų, 
disputų nesurengta. Matyt, į sa
vo būrį turime pasikviesti moky
tojų, inžinierių, gydytojų, žurna
listų”... Teatras, tačiau, nežada 
pasiduoti: rengiasi statyti Justino 
Marcinkevičiaus nnuįaji veikalą 
— “Mindaugą”. (E.)

• Filosofijos istoriją Sovietų 
sąjungoje penkiais tomais leidžia 
“Nauka” leidykla Maskvoje. Iki 
Šiol išleisti trys pirmieji tomai. 
I-jame tome yra platus skyrius 
“Gudiją ir Lietuva”, kuriame 
nagrinėjamas socialinis — eko
nominis filosofinės ir sociologijos 
idėjos vystymasis Didžiojoje Lie- 
ttovdš kunigaikštijoje XI - XVT a. 
Antrame tome rašoma apie Pa
baltijo kraštų, Rusijos ir Ukrai
nos filosofiją XVII-XIX amžiais, 
pateikiama nemaža medžiagos ir 
apie Vilniaus universiteto profe
sorių J. Sniadeckio, M. Počebu- 
to, A. Daugirdo filosofines idė- 
jas. III-jame tome pateikta daug* 
medžiagos apie Z. Sicrakauskio,

• Vilniuje Įsteigta vietos lie
tuvių kraštotyrininkų ramova.
Jos tikslas — domėtis mūsų liau
dies kūrybos turtais, propaguoti1 nėjiu

klAŪLĘ IR ŽUVIS
Vieną kartą žuvis pamatė kiau 

lę ir pradėjo iŠ jos juoktis, saky
dama :
. — Kokia tu.biauri! Kojos iš
kepusios, plaukai kaip adatos, 
nešvari. Pažiūrėk į mane, kokia 
aŠ graži! Plaukioju tyru vande-

T H KE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parkiag Facilitios

6845 SOUTH V/ESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600

—I

• P. Joniko parašytoje dr. Pr.
Skardžiaus knygos ..recenzijoje 
(“Draugo'’ kultūrinis priedas, 
vasario mėn. 15 d. 4 psl.) prieš
paskutinėje pastraipoje įsivėlė 
pataisytina korektūros klaida. Sa
kinio pabaiga ten turi skambėti 
nė ”... kai lietuvių kalbos plote j

komisijos, nes net ir tokiai Puli- kas -ama vįenaip-, bet...
tzerio premijai, kur reikia įver
tinti tūkstančiai knygų, pakan
ka tik trijų narių.

• Lietuvių dailės instituto 
w narių meno paroda Čiurlionio ga 

lerijoje, Chicagoj, dar tebevyksta 
.ir šį savaitgalį. Parodoje išsta
tyta 79 tapybos, grafikos ir skulp
tūros darbai devyniolikos įvairių 
kartų mūsų dailininkų. Paroda 
uždaroma vasario mėn. 23 d. 
Šeštadienį ir sekmadienį jos lan: 
lcymo laikas nuo 11 vai. ryto iki 
9 vai. vak. Sekmadieni (vasario

kai lietuvių kalbos plote kas kir
čiuojama nevienaip”.

• Justino Marcinkevičiaus 
“Mindaugas” žadamAs pastatyti
Klaipėdoj. Povilas Gaidys, Klai
pėdos dramos teatro vyr. režisie
rius, apie Klaipėdą sako (Tiesa, 
vasario 1):

“Klaipėda nepanaši į kitus 
miestus. Žvejai, uostas uždeda 
savo antspaudą, palieka žymes 
kultūroje. Čia dar nėra senų,, gi
lias šaknis įleidusių tradicijų...

senus papročius, rinkti tautosa
ką: J pirmąjį dr-jos narių susi
rinkimą buvo pakviesti keli dai
nininkai iš Pamerkiu kaimo 
(Varėnos apylinkės), kurie pa
dainavo, daugelį gražių dzūkų 
dainų. Buvo išleistas ir pirmasis 
ramuvos informacinis laiškas 
(biuletenis). Jame rašo J. Trin-

Kiaulė atsakė:
— Nors tu ir graži, bet tave 

kai žmonės valgo, tai spiaudos, 
o mane kai valgo, tai ir pirš
tus nulaižo.

(Liaudies pasaka)

— Maža pelė džiaugiasi, kad 
jos drabužiai netinka drambliui.

_ _ _ _ _ _ TUVIŲ DIREKTORIUS
Trys Moderniškos Koplyčios:

4330 * 34 South Galifornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

4605 * 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
PLYMOUTH, VALIANT, CHRYSLER, IMPERIAL

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515
Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant naujus 

1968 m. PLYMOUTH. CHRYSLER, IMPERIAL.
Likę tik 80 automobilių.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS i LIETUVĄ

IR KITAS USSR DALIS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED bj Vnešposyltorg)

ZT\ VYRIAUSIA IŠTAIGA
f M/ j 1776 Broadway, New York, N. V. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729

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

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

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

BROOKLYN, S Y.
NEW TOiRK 3. S. Y. 
NEĮTARK. N. J.
SOUTH R1VFR. N. J.
ITIGA. N Y.
FARMINGDAI.E, N. J. 
PHJI.ADF.LPHIA 83, PA. 
AI,I,ENTOWN. PA. 
ROOHESTER 5. N. Y.
IZKS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, H,L 
BALTIMORE 31, MP. 
BUFFALO 12, NEVV YORK 
DETROFT 12. M1CH. 
HARTFORD a. OONN.
JERSEY CITY. N. J. 
SYRAOFSE, N. Y. 13204 
Ct/EVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK. MTCH.
SO. BOSTON. MASS.
TRENTON tO. NEVV JERSEY. 
RAHVVVV. N. J.

1536 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVFVVF 
378 MARKET STREET 
40 4VH1TEHEAD AVENUE 
063 BEEECKER STREET 
PREEtVOOD ACRES 
631 4V. GIRARD AVENUE 
120 TIUGHMAN STREET 
558 HFDSON AVTNt E 
159 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHIiAND AVENUE 
1900 PLEET STTREET 
701 FIELMORE AVENUE 
11601 JOS OAMPAT: AVENUE 
122-126 HTIjI;S1DE AVENUE 
219 MONTGOMERY ST.
515 MARCEI,EPS STREET 
1028 KENlEtVORTH AVENUE 
|133» JOS CAMPAV AVENUE 
396 W. BROAD4VAY 
1152 DEUTZ AVENUE 
717 W. GRANU AVĖ

IN 7-6465
OR 4-I54O 
>n 2-9452 
OI, 7-0320 
RE 8-7476 

363-0494 
PO 9-4507 
HE 5-1654 

832-2942 
DU 5-6550 
HU 6-8918 
DI 3-4840 

TX 5-0700 
365-6780 
849-6216 

HE 5-6308 
475-9746 

PR 1-0696 
365-0746 

AN 8-1180 
FN 2-0306 

381-8997

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR, NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS G&LINYČIA
m.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MtRQUETTt FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West lįst Street 
1410 So. SOth Avė., Cicero

KOPLYČIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWIC2 IR SOROS
2424 W. 69th STREET 
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpubllc 7-1213 
TeL VTrginla 7-0672

4348 8. CALIFORNIA A VE.
PETRAS tilELIONAS

TeL LAfayette 3-3872

8S07 S. LITUANTCA AVĖ.
ANTANAS M. PHILLIPS

Tel. YArds 7-3401

T.,L YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 3. MICHIGAN AVĖ.___________Tel. OOmmodore 4-2228

3318 8. LITUANICA AVĖ.

YASAITIS — BUTKUS
e., CICERO, ILL.Tel. OLymplc 2-1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

7909 STATE RD. OAKLAVVN. ILL Tel. 636-2320

Perskaitė Dranga, duokite kitiems pasiskaityti.
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Uryveni nias
Redaguoja St Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, Dl, 60629 

Tel. 925 * 5986

Tegyvena jie amžinai
Amžinajame mieste norima ir 

stengiamasi šimtmečiams palikti 
lietuvio vardą. Lietuvio, mylėju
sio savo kraštą ir tautiečius la
biau už savo pražystančią jau
nystę, labiau už savo gyvybę — 
brangiausią turtą žemėje.

Mūsų organizacijos bei veikė
jai kviečia visus po pasaulį iš
blaškytus lietuvius pasišvęsti ne
pailstamai kovai už tėvynės lais
vę. Jie ragina atskleisti jaunimui 
nepriklausomybės kovų savano
rių kūrėjų, tautos sukilimo par
tizanų, miško brolių, Sibiro ir 
koncentracijos stovyklų kankinių 
aukos prasmę.

Vargu ar lietuvių tarpe rastu
me bent vieną vienintelę šeimą, 
neturėjusią anksčiau ar vėliau 
mirusių kankinio mirtimi? Tai 
liudija Lietuvos praeitis, o ir lais
vosios Lietuvos ateitis neapsieis 
be jų.

Švenčiant Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo auksinį jubi
liejų pereitais metais, gražiai bu
vo suorganizuotas didingas minė
jimas. Puikiai pasisekė ir masinė 
šokių šventė. Tik dar neužbai
gėme užsibrėžto tikslo — nepa- 
statėme paminklo mūsų kanki
niams, kurių tik vienų dėka ga
lima visu tuo džiaugtis ir kvė
puoti laisvu oru.

Mūsų tautinė ambicija reika
lauja, kad, anot himno žodžių, 
būdami didvyrių žemės vaikai, 
turime ne žodžiais, bet darbais 
parodyti, kad, semdamies stipry
bės iš praeities, nepamiršome jų
jų kraujo aukos.

Lietuviškuose laikraščiuose pa- 
sirodąs mažutis be pretenzijų 
skelbimėlis ragina pagerbti tuos, 
kurie gyveno ir mirė už Dievą 
bei tėvynę ir laukia iš kiekvieno 
lietuvio atsiliepti savo auka Lie
tuvos kankinių koplyčiai šv. Pet
ro bazilikoje Romoje. Laiko jau 
liko labai nedaug, o lėšų dar 
trūksta. Komitetui vadovauja J 
E. vysk. Vincentas Brizgys. Au
kas prašoma siųsti adresu: Lithu 
anian Martyr’s Chapel Fund, 
2701 W. 68th Street, Chicago, III. 
60629.

Moterų pareiga sukrusti ir 
paraginti šeimos narius

Seniai yra pastebėta, kad mo
terys yra jautriausios labdarybei 
ar kokiems panašiems didesniem 
darbams. Ir šiuo atveju moterys 
gali ir savo šeimos narius paska
tinti ir pačios uoliau pasidarbuo
ti. Tai liečia mūsų visų tautinį 
prestižą. Viena gali paraginti sa 
vo sūnų, gavusį daktaro laipsnį, 
kita priminti šeimos galvai, dar 
sekanti gi nukreipti dukters dė
mesį nuo naujos suknelės įsigiji
mo, savo auka įamžinant šeimos 
atmintiną kankinį.

Sakoma, kad nieko nėra senes
nio už vakarykštį laikraštį. Bet 
gal dar greičiau pasensta ma
dingas rūbas: šiandien blizgan
tis, rytoj virstąs tik paprasčiau
siu škurliu. O įamžintas vardas 
gyvens šimtmečiais, įrašytas kny 
goję, kurią vartys ne tik mūsų 
vaikaičiai, bet ir jų vaikaičiai.

Prisiminkime savo karžygius, 
tiek vyrus, tiek moteris. O jų bū
ta tiek daug: nukankintų knyg
nešių ir raudonųjų nužudytų 
partizanių, ir nacių koncentraci
jos stovyklose kankintų, ir Sibi
ro taigose bei Kazachstano ty
ruose mirusių modernių kanki
nių mirtimi. Įamžinkime juos mi
nėtoje koplyčioje.

Didysis rašytojas Fr. Schiller 
yra išsireiškęs, kad žmogus ant 
kapo sodina viltį. Ir mes, lietu

vės, sodiname ant kankinių ka
po savo tautos laisvės viltį.

Nepalikime savo kankinių už
uomaršty. Visam pasauliui by
lokime! Ir Amžinajame mieste te
lieka jų įrašyti vardai amžiams! 
Ir jie gyvens amžinai!

Ark. M. Reinys rašė 1953 m. 
Vladimiro kalėjime Rusijoje: 
“Neliūdėkim. Nukankintieji ko
voja drauge su mumis. Jie nėra 
mirę. Jie stiprina mūsų gretas. 
Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą. Jie gyvena amži
nai”.

St S.

Pyragaičiai auga kaip grybai...
Chicago Sun-Times įdėjo ilgą 

straipsnį apie lietuviškus, grybo 
pavidalo pyragaičius. Laikraščio 
korespondentė panelė Bev Ben- 
nett rašo:

“Beskubant apsipirkti ir pasi
puošti Kalėdoms, daugelis šei
mininkių pasirinko nekompli
kuotus ir daug laiko neužiman
čius receptus pyragaičiams.

Nors Kalėdos jau seniai pra
ėjo, tačiau šventinė nuotaika pa
siliko, ir moterys vis dar tebeke
pa, kad galėtų pavaišinti atsi
lankančius draugus bei gimines. 
Jeigu jūs domitės naujom mais
to gaminimo idėjom, susipažin
kite su lietuvės šeimininkės py- 
ragaitiniu kūrybingumu.

— Grybai ant Naujų Metų 
stalo ir ežiukas Velykoms! Natū
raliai atrodantieji skanumynai 
yra du tarp daugelio kitų lietu
viškų tešlainių, — pareiškė Ma
rija Krauehunienė, L.M.K.F. Chi 
cagos klubo pirmininkė.

Lietuvės šeimininkės naudoja 
nesudėtingus produktus paruoš
ti kepsniams, kurie dažnai pri
mena gamtos įvaizdį, pvz., ber
žo šaką, ežiuką, grybus ir t.t. 
Paskutinėje MRLTING POT 
INC. virimo ir kepimo klasėje, 
vykusioje Peoples Gas Co. virtu
vėje, 122 S. Michigan Avė., M. 
Krauehunienė parodė susirin
kusioms moterims, kaip paruošti 
pyragaičius iš medaus, rūgščios 
grietinės ir kitų produktų. M. 
Krauchunienės patiekalai sudarė 
įdomų ir nekasdieninį suderini
mą. Moterim buvo pateikta švie
ži agurkai su medumi, kurių sko
nis priminė aguruotį (waterme- 
lon). Prie medaus ir agurkų bei 
pyragaičių ji dar parodė, kaip pa
ruošti šventadieninį mielių py
ragą, kurio nereikia minkyti. 
Grybų pyragaičiai

1 puodukas medaus, pusė puo
duko cukraus, keturi Šaukštai ru
do cukraus, ketvirtis puoduko

Prof. dr. Marija Gimbutienė (kairėje) priima EI Devenienės įteikiamą 
dovaną vasario 9 d. įvykusiame profesorės pagerbime, Los Angeles 
Times išrinkus ją Metą moterimi. Vidury stovi prof. A. Avižienis.

Nuotr. L. Kanto

Bronė Jameikienė
Iš Lietuvių dailės instituto

Trys Karaliai (vitražas) 
parodos Čiurlionio galerijoje

sviesto, du kiaušiniai, vienas 
Šaukštas sumaltų prieskonių (ci
namono, gvazdikų, imbero, cit
rinos ir apelsino žievelių, karda- 
mono), penki ir pusė puodukų 
baltų miltų, pusantro šaukštuko 
kepimo sodos, pusė arb. šaukš
tuko druskos, ketvirtis puoduko 
rūgščios grietinės.

Užkaitinti medų. Nukelti nuo 
ugnies. Į medų įdėti cukrų, svies
tą, prieskonius, grietinę ir leng
vai išplaktus kiaušinius. Gerai su 
maišyti. Sudėt persijotus su drus
ka ir kepimo soda miltus. Gerai 
išminkyti. Reikalui esant, pridė
ti daugiau miltų, kad tešla ne
liptų prie rankų. Padalinti tešlą 
į dvi dalis. Iš vienos dalies ran
komis suformuoti grybų galvu
tes, apvalias iš viršaus, plokščias 
iš apačios ir įspausti duobutę a- 
patinėje pusėje, kad vėliau bū
tų galima įdėti kotą. Iš likusios 
tešlos padaryti įvairaus storio 
kotus, 1 iki 1,5 colio ilgumo, 
vynioti į rudą popierių. Kepti 
350 laips. karščio krosnyje 10-12 
min. Išėmus, tuojau nuvynioti 
popierių nuo kotų. Su paruoštu 
baltu liukru prilipdyti kotą prie 
galvutės, reikalui esant, su pei
lio viršūne padidinant galvutė
je padarytą įdubimą. Leisti šiek 
tiek susistovėti. Tada aptepti ko
tus ir apatinę grybo galvos pu
sę tuo pačiu liukru, apibarstant 
kotus aguonomis.
Liukras

Ketvirtis puod. kiaušinių bal
tymų, du su puse puod. cukraus 
pudros ir aštuntad. arb. šaukš
tuko cream of tartar. ’

Išplakti baltymus su cream 
of tartar. Nuolatos plakant, su
dėti po truputį cukraus pudrą ir 
dar plakti apie 5 min.
Greitai pagaminamas mielių 
pyragas

1 pokelis mielių, ketvirtis puo- 
vasarošilčio (drungno) vandens, 
ketvirtis puod. cukraus, pusantro

arb. šaukšt. druskos, pusė puod. 
karšto pieno, ketvirtis puod. šal
to vandens, vienas ar du kiauši
niai, pusantro puod. baltų ra- 
zinkų, ketvirtis puod. aguonų, 3 
puod. persijotų baltų miltų.

Išleisti mieles vasarošilčiame 
vandenyje. Į karštą pieną sudė
ti sviestą, cukrų, šaltą vandenį, 
druską, razinkas, aguonas ir len
gvai šplaktą kiaušinį. Pridėti iš
leistas mieles. Lengvai maišant, 
sudėti po truputį miltus. Kada 
visi miltai yra gerai išmaišyti, 
pilti tešlą į sviestų išteptą duo
nos formą. Apdengti rankšluoš- 
čiu ir leisti kilti apif 1-1 vai. 15 
min. Kepti 350 laips. karščio 
krosnyje apie; 50 min. Prieš pas
kutines 5 min. kepimo, aptepti 
pyragą medumi ir apibarstyti a- 
guoninis. »

Malonu pažymėti, kad MEL- 
TING POT, INC. direktorės Z. 
Gordon ir A. Hunt susipažino 
su lietuvių Marųuette parko apy
linke, lankėsi įvairiose lietuvių 
krautuvėse bei lietuviškuose res
toranuose. Jos buvo sužavėtos vi
sur matoma švara ir lietuvių pa
rodytu draugiškumu. Tad ir re
komendavo susirinkusioms mo
terims visą eilę lietuviškų krau
tuvių.

Nukrito Jackie 
populiarumas

Gallup nuomonių rinkimų į- 
staiga paskelbė Jackie Kennedy 
visuomenės nuomonę apie Jackie 
Kennedy vedybas su graiku tur
tuoliu Aristotle Onassis. Nuomo
nė aiški — Jackie populiarumas 
nukrito nuo pirmos vietos į sep
tintą eilėje moterų, labiausiai a- 
merikiečių gerbiamų.

Kiek kainuoja vaiko 
užauginimas?

Statistika sako, kad vidutiniai 
amerikiečių šeimai šiais laikais 
atseina apie $35,000 užauginti ir 
išmokyti vaiką lig 18 metų am
žiaus.

Demokratštika princesė
Princesė Grace su savo vyru 

Monaco princu Rainier susilaukė 
didelio pasisekimo per savo pas
kutinį vizitą San Antonio. La
biausiai žmonės pamilo princeę, 
kai jie išgirdo apie vieną įvykį 
jos viešbuty. Sakoma, maža mer 
gaitė pabeldė į jos duris ir pa
klausė, ar negalėtų pamatyti 
princesę Grace, nes ji niekad nė
ra sutikusi tikros gyvos princesės. 
Ne tik princesė maloniai sutiko 
su jos prašymu, bet dar pakvietė 
ją užeiti vėliau vakare, kad toji 
galėtų ją pamatyti balinėje suk
nelėje.

O viešbučio tarnaitės negalėjo 
atsistebėti ir netikėjo savo aki
mis, kai jos pamatė princesę, be
plaunančią savo baltinukus. Tai 

I vis išdava amerikietiško demo-,

Meilės obuolys - granatas
ST. STASIENĖ,

Šiuo metu rinkoje plačiai par
davinėjama granatmedžio vai
sius—granatas. Savo forma kiek 
panašus į apelsiną ar obuolį, tik 
auksiniai purpurine spalva išsis
kiria iš kitų vaisių.
Gal atrodo keista, tačiau šio vai 

siaus kilmė siekia pasaulio pra
džią ir gausiai apipinta įvairiau
siom legendom.

Ieva sugundė Adomą granatu 
Sakoma, kad Dievo sukurta

me rojuje tarp kitų medžių augo 
ir granatmedis, kurio vaisius 
Viešpats buvo uždraudęs valgyti 
pirmiesiems žmonėms Adomui ir 
Ievai. Tačiau Ieva pažado neišlai 
sugundė Adoma jį suvalgyti. 
Adomas bevalgydamas užspringo 
šio vaisiaus sėklomis ir kakle už
silikusi sėkla paliko iškilimą, ku
ris ir šiandien vyriškajai gimi
nei ryškus ir vadinamas Adomo 
obuoliu.

“Odisėjoj“ sakoma, jog granat
medis augęs tik karaliaus Feaci- 
jaus sode.

Graikų mitologija byloja, kad 
Persephone turėjusi kasmet du 
trečdalius savo gyvenimo praleis
ti požemio karalystėje — Hade, 
nes, gyvendama su Plutonu, bu
vo suvalgiusi 6 granato sėklas.

Panašiai visi padavimai laiko 
šį vaisių uždraustu valgyti, o nu
sižengusieji smarkiai baudžiami. 
Tačiau, nežiūrint mitologinių pa 
sakojimų, tropiniuose kraštuose 
ir Viduržemio jūros pakraštyje

— Ar taip jas arodys po 20 metą? Dail. Birney Lettick nupiešė 
šiuos atvaizdus, kaip, jo nuomone, galėtų atrodyti kai kurios žymio
sios moterys už 20 m. Viršuje iš k. į d.: Jacąueline Kennedy Onassis, 
jai sukakus 60 m., ir Lynda Bird Robb (Johnson), 45 m., apačioje 
iš k. į d.: princesė Grace (Monaco), 60 m. Sophia Loren, 55 m., ir 
Elizabeth Taylor, 57 m.

Ugir r

IŠ MOTERŲ PASAULIO

— V. Jonuškaitė-Leskaitienė, 
L.M. klubų federac.ijos centro 
valdybos pirmininkė, buvo atvy
kusi į Chicagą ir dalyvavo vieti
nio klubo valdybos posėdy, kuris 
įvyko K. ir J. Valdžių bute.

Susirinkime buvo iškelta eilė 
klausimų, kuriuos ji labai nuo
sekliai išaiškino. Tuo būdu na- 
jesnės Chicagos valdybos narės 
buvo supažindintos su didžiule, 
apie 11.000.000 narių turinčia, 
pasauline moterų organizacija, 
kuriai priklauso ii lietuvių mote
rų klubai. Šio pokalbio išvadoje 
išryškėjo federacijos pagrindi
niai tikslai: visur ir visom pro
gom kelti pavergtos tėvynės da
bartinę padėtį, ugdyti lietuvių 
tautinę kultūrą, meną, tradicijas 
ir, kiek įmanoma, parodyti tai 
kitataučiams, ugdyti tautinį su
sipratimą jaunojoje kartoje, atsto
vauti lietuves moteris pasaulinė-

kratiško išauklėjimo, nors ji ir 
buvo turtuolio — milijonieriaus 
dukra.

gyvenančios tautos nuo seniausių 
laikų pamėgusios granatus dėl 
jų gaivinančio skonio.

Granatas grožio simbolis

Pats augalas literatūroj ir me
ne buvo laikomas grožio simbo
liu. Dideli raudoni žiedai, purpu 
riniai vaisiai ir spindintys žali la
pai daugelį menininkų bei skulp
torių įkvėpdavo nemirštamai 
kūrybai. Todėl nenuostabu, jog 
ispanų liaudies pasakojime šis 
vaisius vadinamas “meilės obuo
liu”.

Kaip laukinis augalas, jis už
tinkamas Pakistane, Afganista
ne, Kaspijos jūros pietiniame pa
krašty ir kitose tropikų šalyse.

Amerikoje granatas augina
mas tik kai kuriose pietų valsti
jose. Mokslinis jo pavadinimas 
“Punica Granatum” reiškia, kad 
romėnų jis buvo parsineštas iš 
Kartagenos per punų karus.

Sultingosios sėklos valgomos

Tad minėto vaisiaus sėklos ir 
sudaro pagrindinę jo valgomąją 
dalį. Sėklos šiame krašte vadina
mos Pomegnanate seeds. Perplo
vus granatmedžio vaisių, randa
me labai daug tamsiai raudonų 
sultingų (kukurūzo sėklos didu
mo) sėklų, kurių sultys nepapras- į 
tai aromatiškos ir gaivinančios. 
Šiaip jos nėra patogios valgyti, 
nes kramtant sunka trykšta, 
žievelė kieta, todėl ir nėra daug

se organizacijose ir megzti glau
džius ryšius su lietuvėmis mote
rimis, išblaškytomis laisvaja
me pasaulyje.

V. Leskaitienė džiaugėsi, kad 
Liet. mot. federacijos klubai 
plinta ne tik JAV, Pietų Ameri
koje, bet ir Europos laisvuose 
kraštuose. Užbaigus pokalbius 
su centro valdybos pirmininke, 
buvo pasiinformuota ir Chicagos 
klubo veiklos klausimais. Krau- 
chunienei ta proga buvo padė
kota už paruoštą paskaitą, ku
rią ji skaitė Northwestern uni
versiteto motinų klubo narėms. 
Gausus būrys amerikiečių mote
rų buvo supažindintas su nepri
klausomos Lietuvos progresu, jos 
klestėjimu ir dabartine paverg
tos tėvynės skaudžia dalia.

Po paskaitos prelegentei bu
vo pateikta eilė klausimų. Svar
biausia, susijaudinusi pasakojo 
M. Krauehunienė, ji buvo ame
rikiečių moterų užklausta: “Kaip 
ir kuo mes galime padėti Lietu
vai?” Ten susirinkusiųjų ji buvo

jų mėgėjų bei pirkėjų. Paprastai 
juos perka tik mėgėjai, norėda
mi paragauti ko nors naujo.

Meksikoje ir Irane granatas 
naudojamas vaisvandenių gamy
boje.

Granatų sėklomis tinka papuo 
šti vaisių salotas. Sultys turi ne
paprastai gražiai raudoną spalvą, 
todėl tinka nuspalvinimui kepi
nių glazūroms. Puikus pakaita
las paaugusiems vaikams, duo
dant vietoje saldainių jiems pa
kramtyti šių sėklų ir atsigaivin
ti jų sultimis.

Vaisių, medžio žievė ir šaknys 
turi Canino,kuris naudojamas 
medicinoje ir odos dažymui.

Kurią moterį amerikiečiai 
gerbia labiausiai?

Atsakymas į šį klausimą buvo 
Jacųueline Kennedy per ištisus 
penkerius metus iš eilės, kaip 
skelbia Gallup — žmonių nuo
monių apklausinėjimo biuras. 
Tada atslinko 1968 m., reikšmin
gi savo įvykiais, o su jais ir nau
ji rezultatai. Pirmoje vietoje at
sidūrė Ethel Kennedy, 40 m., 
našlė nužudytojo šen. Robert 
Kennedy, kuri niekad anksčiau 
ne tik kad nebuvo toje vietoje, 
bet ir iš viso nelaimėdavo jokios 
vietos pirmaujančių garsių mo
terų sąraše. Jos buvusi svainė, 
kįabar ponia Aristotle Onassis, 
39 m., atsidūrė septintoje vieto
je, sekdama iš paskos po minė
tos Ethel ir savo buv. anytos Ro- 
se Kennedy, Mamie Eisenhower, 
Lady Bird Johnson, Coretta King 
(dr. King našlės) ir Pat Niąon, 
sekant suminėtą tvarką. Tačiar 
ji dar vis yra priešaky rašytojos 
Pearl Buck, britų karalienės Elz
bietos II ir Helen Hayes, 10-ties 
labiausiai gerbiamų žymių mo
terų sąraše.

Mokančios klausytis

Filmų aktorius Peter Lawford, 
vienas buvusių Rose ir Joseph 
Kennedy žentų, vedęs jų dukterį 
Patriciją, dabar išsiskyrę, nepa
gailėjo gražių žodžių Kennedy 
giminės moterų atžvilgiu. Spau
dai jis pareiškė: “Visos Kenne- 
džių moterys žino meną, kaip a- 
tidžiai klausytis vyrų kalbos. Tai 
vienas iš didžiausių žavesių”.

Vienišos moterys

JAV -se yra 14,000,000 moterų 
be gyvenimo draugų: 9,000,000 
yra našlių, per 2,000,000 yra išsi
skyrėlių arba atskirai gyvenan
čių nuo savo vyrų ir 3,000,000 
yra moterų per 30 metų, kurios 
niekada neištekėjo.

Aforizmas ant seno saulės 
laikrodžio

Nesirūpinki ateitimi.
Dabartis —- ir visa tu turi.
Ateitis greitai bus dabartimi
O dabartis pavirs praeitimi.

RELIGINGI ASTRONAUTAI

Kaip dabar patiriama, trečia
sis Amerikos astronautas, kata
likas Williaan Anders, skrisda
mas pirmąja! kelionei aplink 
mėnulį, buvo pasiėmęs su savi
mi iSan Diego vyskupo Furfey 
dovanotą medalijoną su Popie
žiaus Jano XXIII-jo atvaizdu ir 
relikvija. Prieš išskrisdamas iš, 
Cape Kennedy bazės astronautas 
William Andere šeštadienio ry
te parapijos bažnyčioje išklau
sė šventąsias (Mišias, kurias jo 
intencija aukojo klebonas De
nis Barry. Religingi ir kiti du 
astronautai.

užprašyta ir kitoms draugijom^ 
paruošti panašias paskaitas ir 
supažindinti plačiau Amerikos 
moteris su pavergtų kraštų sun
kia būkle.

Po šių naudingų ir įdomių 
pasikalbėjimų, viešnia V. Leskai
tienė ir valdybos narės buvo gra
žiai pavaišintos jaukioj Valdžių 
pastogėj.

K. Leonaitienė
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