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Kaimas linksmina 
miestą
Satyros teatro spektaklių pluoštas Chicagoje

GINKLŲ FONDAS IR 
LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

r. JANULIS

Kaip jau ne kartą esame mi
nėję, lietuviai niekada nebuvo 
linkę lengvam žanrui, todėl ir 
tos srities aktorių ar vienetų ne
buvo per daug. Nors lietuviai ir 
mėgsta humorą, tačiau juos pa
liesti irgi reikia gana atsargiai, 
nes daugumas tuoj įsižeidžia, į- 
žiūrėdami visur tik piktą valią. 
Iš antros pusės, lietuviai dažnai 
humorą naudoja savo priešui su
niekinti. Tam tikra prasme hu
moristiniai reikalai šiek tiek yra 
pagerėję, nuolat kalant, kad rei
kia juoko tik dėl juoko, kad šyp
sena turi tarnauti poilsiui, o ne 
kovai su savo priešu.

Nemažą teigiamą darbą ta lin
kme atliko mūsų jaunieji teat
ro mėgėjai, dauguma akademinis 
jaunimas, susispietę į “Antrąjį 
kaimą”. Be abejo, pirmojo anks
tesnio kolektyvo nariai buvo ne 
kartą išbarti dėl vieno ar kito at
vejo, kiti viskuo pasipiktino, kiti 
aplamai nemokėjo juoko priimti. 
Kaip vienas žurnalistas teigė, jog 
“Antrasis kaimas”, nuvažiavęs su 
savo programa kitur pagastroliuo 
ti, kai kuriuos miestuose atrado 
tikrai kaimą, nes žmonės visai 
nemokėjo humoro pagauti. Tie
sa, tai liečia daugiau senąjį An
trąjį kaimą, gi naujasis, dabar 
atsikūręs “Antrasis kaimas”, be
veik su visai naujais aktoriais, 
šiandien yra paėmęs kiek kito
kią kryptį — jis dar labiau pa
suko juokas juokui, šypsena šyp
senai kryptimi.

“Antrojo kaimo” du spektak
liai įvyko praėjusį savaitgalį (ki
ti vyksta šį savaitgalį). Progra
moje ten įrašyta “Mes neglosto
me, o jeigu glostome, tai prieš 
plauką”. Tačiau, programą pa
mačius, neatrodo, kad jaunieji 
kaimininkai būtų labai glostą 
prieš plauką. Kaip minėjome, vi
sa programa yra daugiau poilsi
nė, gerai nuteikianti, nors nebū
tinai jau visada iššaukianti juo
ką ligi ašarų. Taigi nėra nei y- 
patingo priešplaukinio glostymo, 
nei per didelį juoką keliančio hu
moro, yra programa, skirta poil
siui, ir manome, kad to labai pa
kanka.

*

Programa susideda iš dvide
šimt devynių ilgesnių ir trumpes
nių gabaliukų. Vieni jų labai 
skaidrūs, kiti sunkesni ne tik sa
vo priėjimu, bet ir pačia minti
mi. Iš viso žiūrovas turi pats tu
rėti reikiamą kiekį inteligencijos,
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be kurios programa daugelyje 
vietų gali būti sunkiai pagauna
ma.

Programa pradedama Teat
ro festivalio parodija. Gabalas 
gana neblogas, tačiau spektaklio 
pabaigoje atliktas “Šernas” (pri
menąs “Lokį”) yra gerokai ge
resnis. Jame dar prisimenama ir 
kita opera — “Maras”. Tarp tų 
ilgesnių gabaliukų maišosi trum
pesni, vieni lietuviški, kiti ame
rikietiški, gal pasiskolinti iš pana
šaus teatro vienetų. Vienos tele
vizijos programos parodija yra 
gera, tačiau dantų pastos rekla
mavimas, kažkaip lyg ir rėžia au
sį, galėtų ta reklama būti ir ki
tokio pobūdžio, dabar kiek atsi
duoda vulgarumu. Lygiai taip 
pat beveik pigiu anekdotu nus
kamba “Isūnymo agentūroje”. 
Kiek neskoningas, lietuviams ne 
charakteringas, mažiau įdomus 
gabaliukas “Astronautai”. Be a- 
bejo, nieko ten nėra rėkiančio, 
bet be “Astronautų”, manau, 
programa nebūtų blogesnė. “Ro
mano konkursas” iš esmės geras, 
tačiau pačią pabaigą reikėtų 
spręsti gal kiek kitaip. Pavardės 
yra gera aktualumo priemonė, 
tačiau šioj vietoj ji suskamba lyg 
prasivardžiavimas. Šiaip jau visi 
kiti gabaliukai gana patrauklūs, 
mieli klausyti ir žiūrėti. Kaip mi
nėjome, programai sekti reikia 
tam tikro inteligentiškumo. Jeigu 
nebūsi nei trupučio susipažinęs 
su Hamletu, tai kaukolės nors ir 
aktualus kilnojimas nieko gero 
nesakys, lygiai taip pat nėra reik
šmingas eilėraštis tam, kuris ne
žino Miškinio eilėraščio apie ža
liąjį kaimą. Dar blogiau su ški
cu apie poeziją, kadangi ne tiek 
daug mes jos žinovų turime, ir 
pavaizduotų mūzų įtaka dauge
liui neatrodė taip jau įdomi, kaip 
ji atrodo įdomi poezijos mėgėjui 
ir gerai su ja susipažinusiam. Pui 
kus gabaliukas “Pasaka”, kuris,
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jei dabar nebūtų nešiojami bal
tinių formos sijonai, gal nebūtų 
toks aktualus. Kiekvienu atveju 
programa gana patraukli, ir pu
santros valandos tikrai malonu 
tokioje nuotaikoje pasėdėti.

Scenoje buvo daugiau aktorių, 
negu jų išvardyta programoje, 
kurioje randama: Elvyra Kava
liūnaitė — Shannon, Lydia Ko- 
klytė, Marytė Mažeikaitė, Rimas 
Cinką, Vytas Marčiukaitis, Virgis 
Smilgys, Romas Stakauskas.

Šviesų efektai ir kitos pagalbi
nės priemonės visur gerai derino 
si, buvo lengvai sprendžiamos, 
nuotaikingos ir spalvingos, kaip 
ir patys teksto gabaliukai. Tačiau 
kai kurie jų yra betiksliai, netu
rį didesnės prasmės, bet tarp dau
gelio ir jie prisideda prie bendros 
giedrios ir skaidrios nuotaikos, 
tikro kultūringo poilsio.

Tam jaunam, šauniam viene
tui, nepabūgusiam darbo, linkė
tina nepavargti, linksminti ir to
liau lietuvį, dažnai nervus gadi
nantį reikalingom ir nereikalin
gom kovom. “Antrasis kaimas” 
vertas visiems pamatyti ir vi
siems parodyti.

Jaunimas tapo 
Schumanno portretą
Muzikinis Lapinsko studijos

Dariaus Lapinsko piano studi
ją Chicagoje lanko daugiau kaip 
30 mokinių, kurių didžioji dalis 
— pradedantieji, maži vaikai. 
Kompozitorius nesitenkina vien 
“atbūti savo valandas”, bet sten
giasi, jungdamas muziką su kito
mis meno šakomis, atverti moki
nio širdžiai ir platesnį, jam su
prantamą, meninį pasaulį, lavin
ti skonį, estetinius jausmus.

Praeito šeštadienio (11.22) va
karas Jaunimo centre buvo skir
tas Robertui Schumanui. Pagrin
diniai vakaro rėmai sudaryti 
iš Schumanno svarbiausių biogra
finių detalių, parašytų sklandžiai 
pulsuojančiu muzikos ritmu. Tek
stą skaito Jaunimo teatro akto
riai: Lucijus Alenskas, Marytė 
Smilgaitė, Jūratė Jakštytė ir Rim
vydas Vasiukevičius. Skaitoma 
be jausminio “kvėpavimo”, bet 
ritminga forma, ir iš skirtingų 
balsų tembro F frazė sužiba plas
tine išraiška.

Iš Schumanno biografinio tek
sto savaime išplaukia muzikinės 
iliustracijos: tai įvairūs fortepijo
nui gabaliukai, kuriuos atlieka 
maži “studentai” ir ornamenti
niai “instrumentalistų” ansam
bliai, kuriuose pasirodė ir Claros 
siluetas (Margarita Momkienė). 
Be to, romantinei egzaltacijai pa
kelti, pasigirsta Schumanno še
šios meilės dainos, kurias atlieka 
lietuvių operos solistas Bronius 
Mačiukevičius, akompanuojant 
Lioretai Plienaitei, Daliai Mačiu
kevičiūtei ir Aušrai Laurušony- 
tei. Stambiausią to vakaro Schu
manno veikalą — “Vienos kar
navalą” paskambino aukštas, lie
sas, ilgų pirštų jaunuolis Algi
mantas Viktorą. Reikia manyti, 
kad jo pianizmas nepasibaigs su 
jo jaunyste.

Darius Lapinskas turi auksinį 
raktą į jaunųjų širdis, mokėda
mas iš jų išgauti savo spektaklio 
idėjai daug variantų. Jis, kaip dai
lininkas, kuria iš įvairių akme
nėlių naują, efektingą spektaklį, 
vienodai ir sąžiningai dirbdamas 
su suaugusiais ir su vaikais. Tam 
jis skilia daug laiko, gal net va- 

vakaras Chicagoje

gia lobį iš savo talento ir išbars
to vienam vakarui. O gal ir ne? 
Gal tik bando, gal tik ieško sa
vo kūrybai idėjų, naujos išraiš
kos kūrybiniam troškuliui?

B. Ch.

• Apie įnirusius J. Balčikoni 
ir Petrą Klimą iš okup. Lietuvos 
rašoma, kad “juodu mirė Vieš
patyje”. Kitame laiške apie Kli
mą rašoma, esą Jis mirė kata-li- 
kiškai” Kaip žinoma, J. Balči
konis visada buvo tikintis, o P. 
Klimas į bažnyčią sugrįžęs kiek 
vėliau.

• “Publishers Weekly" vasa
rio 10 d. numeryje paminėjo Al. 
Barono knygą “The Third Wo- 
man”.

Gatvės muzikantasVytautas Kasiulis

Skaitytojas, tur būt, nus
tebs: kaip čia dabar ginklai 
prie švietimo? O dėl to, kad 
šitoks sugretinimas čia rašan
čiam primena vieną analogiją. 
Jeigu kadaise nepriklausomoje 
Lietuvoje būtų kas nors bent 
kiek rezervuočiau pasisakęs 
dėl Ginklų fondo organizatorių 
įtaigojamos minties, jog tik 
stiprus šios rūšies fondas gali 
apsaugoti ir išgelbėti tautą, į 
tokį žmogų būtų buvę pažiū
rėta kone kaip į valstybės iš
daviką. Pavojus panašaus epi
teto susilaukti, atrodo, yra ir 
dabar kiekvienam, kuris imtų 
ir suabejotų, kad ne vien litu
anistinės mokyklos išlaikymas 
yra pati didžioji mūsų čia bu
vimo prasmė. Dar pavojingiau 
tuo suabejoti šiais Lituanisti
nio švietimo metais, kada įti
kėta jau beveik nediskutuoti
na aksioma, jog net visa pusė 
Lietuvių fondo procentų turi 
nubyrėti švietimui.

Anaiptol niekas čia ir neno
ri tvirtinti, kad lituanistinis 
švietimas mums nereikalingas 
ir neremtinas. Tik, sakytume, 
turi būti saikas ir balansas. O 
mes lietuviai jau tokio būdo: 
neretai pametame saiką, į ką 
įsikabiname, tai nieko kito pa
šalėje ir nebematome, šventai 
įsikalbėdami, jog visos tautos 
prasmė kabo ant to, į ką mes 
patys, pasidavę susikurtam 
ūpui, įsikabinome.

Jau beveik sau įsišnekėjome, 
jog su šeštadieninėmis ir kito
kiomis lituanistinėmis mokyk
lomis ir joms vadovėlių leidi
mu mes čia šiandien atradome 
naujas ir anksčiau niekieno 
nejudintas Amerikas, kad vi
suomeninė ir kultūrinė bendruo 
menės prasmė ir tautinis įna
šas glūdi tik šiose mokyklose, 
visa kita laikant beveik tik 
antraeiliu dalyku.

Neapsigaukime. Laikotarpy
je tarp pirmojo ir antrojo pa
saulinio karo lituanistinės pa
mokos, kaip privalomas daly
kas, buvo beveik visų lietuviš
kų parapijų mokyklose. Vado
vėlių seserys taipgi išleisdavo 
apsčiai. Nemažai jų nei meto
du, nei išorine išvaizda neatsi
liko už tuo metu leidžiamus 
nepriklausamoje Lietuvoje. 
Bet koks viso to rezultatas? 
Ar išaugo iš to laikotarpio 
bent vienas aukštesnio lygio 
čionykštis lietuvis rašytojas, 
menininkas, muzikas, tautinę 
sąmonę nepraradęs pirmaeilis 
mokslininkas, pirmaujantis ir 
daug ką savo tėvų žemei lai
mintis šio krašto sostininkiš- 
kas politikas? Ar mes dabar 
panašiai neapsigausim, ar ne
nueisim tais pačiais keliais, 
kai įsikalbėsime, aukščiau ir 
giliau nesiekdami, jog pra- 
mokymas lietuviškai rašy
ti ir išleidimas elementaraus 
vadovėlio yra kažkoks jau la
bai išskirtinis kultūrinis įvy
kis? Tuo atveju, kiek mes bū
tume kultūrine prasme pažen
gę nuo didžiojo vyskupo Va
lančiaus laikų, kai jis užsimo
jo parapinėse mokyklose išmo
kyti lietuvius gimtosios kalbos 
rašto? Tai buvo milžiniškas ir 
epochinis vyskupo žygis 19-to 
amžiaus vidurio sąlygų ir is
torinės raidos kontekste. Ta
čiau tai būtų anachronizmas 
ir atsilikimas lietuvių tautos 
kultūrinėje raidoje, jeigu mes 
tuo pačiu pasitenkintume ir 
nieko daugiau nereikalautume 
20-to amžiaus pabaigoje.

Tuo tarpu iš tikrų jų mes čia 
daugiausia rūpinamės tik vai
kais ir seneliais: pirmuosius 
pramokydami šiaip taip pasi
rašyti lietuviškai, antruosius 
pagerbdami jų senatvėje. Nie
ko neturėtume prieš, jei būtų 
bent tiek pat dėmesio Skiria
ma tam visokeriopa prasme 
kūrybingiausiam darbui, kuris 
yra žmogaus dirbamas tarp 
vaikystės ir pagarbios senat
vės. Kada vis daugiausia dė
mesio ir lėšų mecenatai ir fon
dai skiria jaunatviškam litua
nistiniam švietimui, o kone vi
sai nesirūpinama iš jaunatviš
ko amžiaus išėjusių mūsų kul
tūrininkų kūrybinio darbo są
lygomis, tai jau nėra gerai. Si
tuacija man primena tokią 
analogiją. Mes čia esame pa
našūs į sėjėją, kuris visada tik 
sėtų ir sėtų, bet visai nesirū
pintų derliaus nuėmimu, palik
damas jį supūti rudenio darga
nose. Kokia tada jo sėjos pras
mė?

Jaunatviškam švietimui da
bar tenka visa pusė fondinių 
lėšų, nesgi reikia apmokėti 
pratimu ir vadovėlių paruoši
mą ir kt. Žinoma, kad reikia, 
tam nonrieštarauiame. Prieš
taraujame tik tokiai padėčiai, 
kai rašvtoiui už romaną, poe
zijos rinkini, ar dramą, kai 
muzikui už kūryba, ar moksli
ninkui už lituanistikos veika
lą, niekas neapmoka arba nu
metamas tik pasigailėjimo tru
pinys. O argi tai nėra sun
kus darbas, gal net labiau 
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Kultūros temomis kitur
Žvilgsnis į 1968 metų kultūrinį aruodą

turėti pakankamai laisvo laiko), 
o redaktorius juk negalėjo tokio 
specialaus straipsnio pats para
šyti. Tokia ir buvo kieta mūsų 
gyvenimo tikrovė, su kuria ne 
kartą teko grumtis LE redakto
riams. Tad ir visai neteisingas 
yra “Aidų” apžvalgininko prie
kaištas XV tomo redaktoriui, 
kad jis savo tome “pamiršęs” 
mokslinės kūrybos apžvalgą. To
kia apžvalga ne tik buvo numaty 
ta, bet ir buvo kreiptasi į visą 
eilę bendradarbių, kad jie apra
šytų jiems artimas mokslo ša
kas. Štai pvz. dabartiniam “Ai- 

rdų” redaktoriui rašiau 1959. I.
27: "... norėčiau paprašyti, ra
dus laisvesnę valandėlę, parengti

Pirmasis šių metų sausio mė
nesio “Aidų” žurnalo numeris savo 
puslapiuos pateikia labai platų ir 
išsamų praėjusių metų aprašą 
“Žvilgsnis į 1968 metus.” Straipsny
je apglėbti visi čionykščiai anų ju
biliejinių metų įvykiąį ir darbai,!va” ir 
vietomis palydint juos ir taikliu re
dakciniu komentaru. Kultūrinio 
Draugo puslapiuos, aplenkdami 
grynai politinę bei visuomeninę 
straipsnio dalį, norėtume atkreipti 
mūsų skaitytojų dėmesį j įcai ku
riuos minėto straipsnio akcentus, 
kai ką iš jų čia pacituodami.

Pirmiausia dėl bendravimo su Lie 
tuva. Šią temą čia nepriskiriame 
vien politikos sričiai, kadangi ry
šium su tuo kylanti problema daž
niausiai yrą jungiama su, taip va
dinamais, kultūriniais ryšiais. “Ai
dų” apžvalgininkas (reikia manyti, 
pats žurnalo redaktorius), be kita 
k o,, y įsa tai užgriebia šitaip;

“Nėra klausimo dėl išeivių san
tykių su (ėvyne, bet yra klausįmas, 
kąip protingai santykiauti, kad tė
vynė! pagclbėtume, o ne okupan
tui pasitarnautume. Pagal tai mums 
atrodo, kad ne be pagrindo savo 
nū’sfštatymU laikome 1. kiek galint 
mažiau šį klausimą viešai spaudo
je beprasmiškai kedenti ir 2. kiek 
galint ramiau ir nuosaikiau į daly
kus žvelgti Antrąip, tik žiebsime 
sąyo tarpe beprasmišką, nesąntarą.

Juo blaiviau į pačius dalykus 
žvelgsime ir juo mažiau abstrakčiai 
dėl “formulių” ginčysimės, juo vis
kas bus visiems aiškiau. Bepras
miška ginčytis dėl “kultūrinių ry
žių”, bet pamiršti, kad ne mes, o 
okupantas nusprendžia, kiek ir ko
kių ryšių leisti, Kad okupantas 
iięk tiek praskleidė ankstesnę už- 
ląpgą “kultūriniu ryšių” vardan, 
jąlįiųę tik tęigįamai sutikti. Tęigia- 
nąi ir suUųkąmė. Džiaugiamės vi- 
:als tėvynėje pasiekiamais kūrybi
niais laimėjimais (nors negalime 
dėl jų pamiršti nei aplamai okupa
cijos, nei sistemingai, nors tyliai 
vykdomos rusifikacijos). Vertiname 
lituanistines stnclijąs ir kitus moks
linius darbus. Domimės rašytojų 
l^jylĮĮtoJu ąuginąu ir naujomis pa
jėgomis. Šent iš reprodukcijų se
kame tenykštį dailės gyvenimą. 
Kfausčmės bent iš plokštelių lietu
vių muzikos kūrėjų ir atlikėjų, o 
kai atvyko V. Noreika ir kiti, pri
pildėme sales. Ir tai natūralu. Bet 
ar natūralu, peršant “kultūrinius 
ryšiuą”, neįsileisti/iš laisvojo pašau 
lio nei lietuviškos knygos, nei spau
dos? Nėra gi kalbps, kad tėvynėje 
likųsięji taip pat domisi mūsų pa
siekimais, kaip mes domimės jų. lai
mėjimais. Teisėtas šis domesys, bet 
okupantas siekia jj suktai išnau
doti savo politiniams tikslams: jei 
kas yra naivus, manydamas galįs 
"kultūrą” atsieti nuo “politikos”, 
tuojau pat patiria, kad sovietinio 
okupanto akimis “kultūriškai” ne
bendradarbiaus tol, kol savo dome- 
się lietuviu kūrybiniams pasieki- 
mąms nepavers prįtarimu “tarybi
nei santvarkai”, taigi rusų okupa
ciniam režimui. Čia galime atsiedi- 
nėti kultūrą nuo politikos, bet so
vietiniame pasaulyje tai neatsieja
mi dalykai.

Tai komplikuoja net ir “kultū
rinius” santykius. Kai anksčiau so
vietinėje spaudoje buvome bendrai 
visi niekinami, tai dabar jau daro
mas mūsų tarpe skirtumas tarp kul 
tūrininkų ir politikų (ąr panašiai 
tarp “jaunųjų” ir “senųjų” ar “li
beralų” ir “klerikalų”). Rodoma 
simpatiško dėmesio tąi vienam, tai 
antram rašytojui, cįaįlininkui, mu
zikui, pagarbiai paminint jo am
žiaus sukaktį ar kuria kita proga. 
Tai aišku teigiamas dalykas. Bet ar 
kuris iš pagerbiamųjų gali be nie
kur nieko' šia pagarba džiaugtis, ne
pažeisdamas savo tautinės savigar
bos, kai tose pačiose skiltyse mūsų 
politinio bei visųęmęnin,io gyvenimo 
veikėjai niekinami kabutėse rąžo
mais “vaduotojais”?”

Lįęsdąmąs mokslinius bei infor
macinius leidinius ir pasidžiaugęs 
Lietuvių Enciklopedijos bei “Mū
sų Lietuvos” keturtomio užbaigi
mu, o taipgi žodyniniais bei kalbo- 
tyriniais veikalais ir Lietuvių kata
likų mokslo akademijos leidžiamais 
tomais, apžvalgininkas dar sako:

'‘Nors ir didelio užmojo darbų 
buvo, pernai baigta, tačiau aplamai 
nedaug tęsuląukėme mokslinių ir 
apskritai intelektualinio intereso 
knygų. Rėmai kone visos jos siejosi 
su istoriją. Tai atitinka išeivinėj vi
suomenėj gyvą istorinį domesį. Bet

šis domesys nejučiomis pradeda 
ti nuo mokslinės istorijos į bergž
džią fantaziją, nuo tiesos į niekus”. 
(Čia turima galvoje, kaip toliau 
matyti, inž. L. Mikšio 700 psl. kny
ga “Iš istorijos ūkanų ateina Lietu- 

“Dirvoj” ėjusi C. Gedgaudo 
straipsnių serija “Lietuvių tautos 
kilmės beieškant”).

Žvelgiant į grožinės literatūros 
1968 metų knygas, konstatuojama:

“Grožinės literatūros knygomis 
pereitieji metai buvo itin derlingi 
tieį: poezijoj, tiek prozoj. Sulaukė
me 8 eilėraščių rinkinių, 10 pro
zos ir 1 dramų knygą. Tačiau, de
ja, kiekybinis derlingumas dar ne
reiškia ir kokybinio derlingumo, (r 
pereitų metų pusė (ar net dau
giau) knygų buvo daugiau gami
niai, negu kūriniai, nes priklauso 
greičiau paprastai lektūrai (jei ne 
tiesiog makulatūrai), o ne literatū
rai šio žodžio griežtąja prasmę. 
Taip yra visur, ne tik pas mus. Ta
čiau kitur dėl lektūros aplamai nė
ra kalbama: ji randa saVo skaityto
jus kitais keliais. O pas mus Vis 
norima, kad visa, kas parašomi, 
jau būtų laikoma literatūra. Todėl 
ir piktinamasi dėl sulaukiamos kriti 
kos.”

Kalbant šiame “Aidų” straipsny I 
je ąpie praėjusiu, metų teatrinę! 
veiklą, ąįškią,. daugiausia viėtos ski
riama fchieagojė įvykusiam Teatro 
fest,ivaliui. Trumpai apibūdindamas 
festivalio pasiektąjį rezultatą, ap
žvalgininkas fė’ria:

“Tačiau, nors festivalis ir atspin
dėjo pernykščių metų sceninę veik 
lą, dar nebūtų galima sakyti, kad 
jis aplamai parodė mūsų scenos ly
gį. Vidurkį j— taip, viršūnes — ne”.

Įr toliau dąr priduriamą:
“Nėrą kajbfts, kad aplamai I te

atro festivalio' surėngimąs yrą šye’i- 
kintin'ąs. Ė,ct jis buvo suruoštas be 
reikiamo pasirengimo,' per skubiai,
be to, ir be sistėmingėsnio supla
navimo. Per daug neskubėjus, be 
abejo, būtų buvę galima susitarti, 
kad festivaliui būtų pasirengę įr ki
ti dramos mėgėjų sambųriaj. Būtų 
tąip pat reikėję pasistengti, kąd fes
tivalis bųtų atspindėjęs ir musų 
dabarties dramą (dabar gi Čiurlio
nienės ir Ramo rodyta' po du stė
nos veikalus, o visai dabartinei mū
sų dramai atstovavo tik Kairys)”.

Žvelgiant į 1968 metų mūsų 
dailės gyvęnimą, apgailestaujama, 
kad Pasaulio lietuvių bendruome
nės seime New Yorke neįųyo sū- 
orgaęii^uęta dailės parodos, iškeltus 
pasiteisinimus laikant toli gražu ne
pakankamais:

“Tuščiai teisintas!, kad kongreso 
rengėjai neįstengė parodos surengi
mui skirti prašytos somos. Jei nt>- 
rėtume sudarinėti amerikoniškus 
biudžetus, tai niekur nięko neįsten
gtume padaryti- Bet kaip anksčiau, 
taip ir dabar buvo galima išeitį ras
ti.”

Nęrs šiaip praėjusiais metąis pa
rodų kolonijose nestokojo, bet dėl 
m(isų dailės gyėbnfmo tikroviriio 
lygio apžvalginitikŪ per daug fiės’i- 
džiaugiama:

“Šiaip mūsų dailės tikrovę gali
ma labai paprastai apibndiritl: ten 
pat visi rengia savo parodas, tie pa
tys rengėjai lygiai visiems talkina, 
visų parodas lygiai išgirta draugiš
kos recenzijos, visų paveikslai ly
giai perkami, ttųmpai tariąrii, visi 
lygiai lygūs. Deja ši “lygybė” 
iliuzinė, nes {favėiklsij kairiai 
neliudija lygios vėrtės (paaiškės 
bet jau po “laiko”)'”.

Baigdarftas 1968 tnėtij aprašą, 
“Aidų” apžvalgininkas sdrėgtstruO- 
ja visų tais metais mirusių moks
lininkų, visuomenininkų, rašyto
jų, aplamai kultūrininkų pavardes. 
Baugus jausmas skaitytoją apima, 
kai vienoje viėtojė pitrhaftii, ko ir 
kiek netekta, feet čia pat sužymi
ma ir kiek tais metais mūsų jauno
ji karta įgijo mokslo laipsnių. Il
ga doktorantų eilė aki ir širdį džiu 
gina. Tačiau (iės jais apžvalginin
kas ir stato klaustukų, paaiškinda
mas jj šitaip:

“Nėra klaustuko dėl minusių, nes 
m i?ties atsakymas yrą galutinis. 
Bet yra klaustukas dėl ateinančių
jų, bes jie stfbvi prieS klausimą, 
kiek ryšis taip gyventi, kad neliktų 
tik sąU gyvenę. Ir būtent specifiš
kai šis klausimas kyla lietuviškoj 
plotmėj. Veržliai mūsų jaunimas 
siekia mokslų kūrybingam j gyve
nimą įsijungimui. Tik svetur, deja, 
tai dar nereiškia įsijungimo ir j sa
vąją bendruomenė- Šiaip ar taip su

yta 
dat 
filį,

J. Maleiška Karves raudonoj pietoj

Ši nuotrauka Lietuvių foto archyvo skelbtame spalvotų skaidrių konkurse laimėjo antrąją vietą. Nuotrau
ka pasižymi netikėtu spalvų deriniu, kuris juoda - ba lta reprodukcijoje visai pradingsta. Pieva yra rusva, 
medžiai ryškiai! raudoni, dangus — mėlynas su baltu debesiu.

Pastarajame “Aidų” numery
je (1969, Nr. 1) V. Vizgirda kri
tikuoja LE XV tome išspausdin
tas dr. J. Griniaus ir P. Jurkaus 
straipsnius apie lietuvių dailę, o 
drauge pakaltina redaktorių už 
anų straipsnių įdėjimą toman. 
Šia progą noriu priminti, kad V. 
Vizgirdai buvo duota galimybė 
pačiam prisidėti prie tų straips
nių parengimo. Dar 1959 metais 
jis buvo man pataręs straipsnio, 
apie lietuvių dailę reikąlu kręip-

KERTINE PARAŠTE
(Atkelta iš 1 psl.) 

žmogų išsemiantis negu ele
mentoriaus ar pratimų sąsiu
vinio paruošimas. Argi Ramo
no, Aisčio, Landsbergio, Niiiū- 
no, Nagio, Maceinos, Girniaus, 
Šilbajorio Jakubėno, Bacevi
čiaus, Lapinsko kūryba išlie
kančių tautos lobių aruode 
mažiau reiškia, negu to, ar ki
to pradžios mokyklos mokyto
ju parengtas elementarus va
dovėlis ?

Reikia pagaliau mums įsi
kalti, kad lituanistinis švieti
mas nėra galutinis visų mūsų 
čionykščių pastangų tikslas, o 
tik priemonė, siekiant mūsų 
čia buvimo metų įprasminimo 
kultūriniu ir nepakartojamu 
indėliu bendrinio tautos lobių 
aruodan, būnant tuo pačiu ir 
jos laisvės kovų dalimi.

O šito bus pasiekta, kai vi- 
sų mūsų dvasinių ir materiali
nių išteklių pati didžioji dalis 
bus atseikėta ne vaikams ir 
seneliams, bet pajėgiausio ir 
kūrybingiausio amžiaus žmo
nėms ir jų brandiems užmo-

Viltimi žvelgiame j visus, kurie pra
siveržia priekin.”

Ir metant žvilgsni ateitin, 
1969-tuosius Lituanistinio
mo rrietus. be kita ko. sakoma:

“Nemažiau aktualu, kad 
mas nęsibaigtų tik su lituanistinių 
mokyklų baigimu, taigi su vaiko 
metais. Reikta, kad ir toliau jau 
pats jaunimas išlaikytų lietuvišką 
domėsi...

Išeiti iš “Eglutės” amžiaus ne
turi reikšti atsisveikinimo su lietu
viška spauda, o tik perėjimą j Atei
ti ar Skautų Aidą (kodėl ir ne a- 
bu?). Panašiai ir toliau turėtų bū
ti pereinama i bent vieną lietuvišką 
laikrašti ir i Aidus ar Metmenis ' 
(kodėl ir ne abu?). Reikia prileisti 
paties žmogaus tam tikrą domėji
mąsi, bet reikia ši domėjimąsi ir 
paskatinti. O kiek gi tėvų ateina 
galvon, savo vaikus išleidžiant i sa
varankišką gyvenimą, baigus moks
lą ar kuriant šeimą, apdovanoti 
tarp kitų “reikmenų” ir kultūros 
žurnalo prenumerata? Toks pat rei
kalas s u knyga”.

jau i 
švieti-

VINCAS MACIŪNAS

tis į vieną jo pažįstamą bendra
darbį, su kuriuo jis turįs ryšių ir 
kuriam jis pats padėsiąs patari
mais ir turima medžiaga. Taip 
ir padariau. Deja, praėjo eilė il
gų metų, o prašyto ir pažadėto 
straipsnio, nežiūrint pakartoti
nių pasiteiravimų ir priminimų, 
negavau, todėl buvau priverstas

lai- 
jei

jams. Sakysim, kiek bus 
mėta ir kiek pralaimėta, 
bus išleistas pirmo ar antro 
skyriaus pratimų sąsiuvinis 
(žinoma, būtinai reikia ir jų), 
bet niekas stipriau nesirūpins 
“Lituanus” žurnalo gyvybe ir 
jis numirs?

Tad sveikintinas yra ir pir
mas Lietuvių fondo procentų 
didesniu kiekiu paskyrimas, 
užsakant prof. Zenonui Ivins
kiui parašyti trijų tomų kajpi- 
talinę Lietuvos istoriją. Tebū
na tai tik šitokių realių ir di
desnių žygių pradžia, negai
lint kūrybingiems užmojams 
ir dar nepavargusiems kūry
bingiems žmonėms konkrečios, 
juos nuo kitų darbų atpalai
duojančios paramos. Ir šitai 
reikėtų daryti neatidėliojant. 
Nes už dešimtmečip kito, o gal 
dar ir greičiau (geriau čia gal
voti blogiau, negu apgaulingai 
save ramintis) turėsime fon
duose pinigų krūvas, bet nebus 
nei kam, nei už ką juos duoti 
Kokia nauda tada bus iš mūsų 
šiandieninio šykštumo ir net 
nesusigaudymo, kam ir kur 
tie pinigai gali būti' labiausiai 
naudingi ir tautai prasmingi.

Lituanistinio švietimo me
tais šios mintys anaiptol nėra 
koks nors pasisakymas prieš 
Ijetųviškąją mokyklą. Gink 
Dieve, ne! Tai tik noras at
kreipti dėmesį, kąd nebūtume 
siaurai vienašališki, nepasi
duotume tuose ar kituose me
tuose įsivyravusiam ūpui, bet 
visą turimų priemonių ir iš
teklių jėgą nukreiptume, neuž
miršdami vaikų jr seneŲų, vis 
dėlto į pajėgiausią viduriniojo 
amžiaus mūsų kultūrininku 
kartą, kuriai nuėjus pensijon, 
vargu ar jau sulauksime ki
tos, lietuviškoje kūryboje taip 
gausios ir taip pajėgios. O ši
tai suprasti reikia visiems da
bar, nes laikais nelaukia.

k. brd. 

ieškotis kitų bendradarbių, kurie 
sutiktų straipsnį parašyti, kad ir 
dėl ano sutrukdymo mažiau be
turėdami laiko. Ar anas negauta 
sis straipsnis būtų buvęs geres
nis, kaip Vizgirdos kritikuojami, 
dabar nėrą duomenų spręsti.

Tame pačiame “Aidų” nume
ryje 1968 metų apžvalgininkas 
(nepasirašęs, tad, tur būt, pats 
redaktorius) daro priekaištų dėl 
LE XV tomo suredagavimo. Tur
būt, neąpsiriksiu, duodamas pa
našų bęndro pobūdžio atsaky
mą, kad XV tomas suredaguotas 
jei ir negeriau, tai ii neblogiau 
Ijiaįp kiti LE tomai, kurie turėjo 
įr tuos pačius bendradarbius (o 
nuo jų juk visų pirma ir pri
klausė enciklopedijos straipsnių 
kokybė) ir panašias redakcines 
“będas”, o kai kurių straipsnių 
taip pat ir jiems pristigdavo. 
Manydamas, kad nebūtų korektiš 
ka kritikuoti kitus tos pačios en
ciklopedijos redaktorius, pateik
siu vieną pavyzdį, akivaizdžiai 
parodantį skaitytojui, kokių sun
kumų iškildavo LE redaktoriam. 
Pvz. paskutiniame XXXV LE to
me yra aprašyta zanavykų tar
mė, betgi tame pačiame tome 
nėra juk svarbesnio straipsnio a- 
pie žemaičių tarmę. Žinoma,, ne
reikia kaltinti ano tomo redak
toriaus, kad jis bus tą straipsnį 
pamiršęs. Jis bus jo negavęs, nes 
LE bendradarbis nebus spėjęs lai 
ku parašyti (vėlgi, kas čia pas 
mus dabar viskam ir visada gali
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DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadtenlais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

VaL: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-8 vai. p.p., trečlad. 
uždaryta.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
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Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
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MEDICAL BUILDING 
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It vai. ryto lkl 3 vaL p. p
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Rez. tel. 230-2010
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DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Buildiną) Tel. LU 5-6446

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

DR. ANNA BALIUNAS 
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GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 
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DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6*3545 

(Ofiso tr rezidencijos) 
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Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

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

Vąl. pagal susitarimą: Pirmad. lr 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.
08. 735-4477. Rez. PR 8-6060.

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECULYBE — NERVAI IR 

EMOCINES EIGOS 
Crawford Medical Building 

(1449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimu

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

Akušerija tr moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tei. PR 8-2220 
Namu — rez. RRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIŠIUS
J O K I A

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 6 iki 8 v.v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai. kasdien nuo 8 lkl 9 v. 
šešt nuo 9 iki 12 va!.: arba susita
rus.

v..

Ofs. PO 7-6000
DR. A.

GYDYTOJAS
3844 W.

Rez. GA 3-7278
JENKINS
IR CHIRURGAS
63rd Street

VaL: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir bato tei. OLympio 0-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

VaL kasdien 10-12 lr 4-7. Trečlad. 
tr šeštad. tik susitarus.

manajam LE tomui straipsnelį 
apie liet, filosofiją (įjungiant čia 
ir psichologiją bei pedagogiką). 
To str. buvau seniai prašęs ir 
apie jį ta proga ir paaiškinęs. 
Priminsiu: tai bus vienas iš at
skirų str. apie paskiras mokslo 
discipliųas, kurių visuma suda
rys Lietuvos mokslo apžvalgą”. 
Rašiau jam tuo reikalu dar ir po 
2-3 metų: “Jūs teiravotės mano 
redakcinių nurodymų dėl Jūsiš
kio str. apimties ir pobūdžio...” 
(ir t. t.). Deja, t’egavau mažą da
lį prašytų straipsnių (apie ast
ronomiją, žemės ūkio mokslą ir 
dar kai ką), tad neliko kitos iš
eities, kaip Lietuvos mokslo ap
žvalgos atsisakyti.

Ofiao H L. 4-IMIS Rex. PK rt-UMOl

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJA.- IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 Weat 7tst Streel 

(71-os lr Campbell Avė kampas) 
Vai kasdien » 11 rvtn Ir 4- * • v

ASSOCIATR OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLEOKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7014 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
‘’contact lenses”.

Valandos pagal susi ta runa 
Uždaryta trečlad leninis

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 025-7600 

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pairai susitarimą. 

TrečLądleniala uždaryta.
1 "1 ■ " ”>
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DR. E. RINGUS
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DR. ZIGMAS RUDAITIS
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Priima ligonius tiktai

(By appt.).
■Man"

Street 
rezidencijos) 
susitarus —

DR. LEONAS SEIBUTIS
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CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

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

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

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero. Oak Forest, III

Kabineto tel. (187-2020 
Namu tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą

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

Oftso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovehill 0-0017

Valandos: pirm, ir ket. nuo 13 vai 
tkl 2 vai. p.p. ir nuo 7 lkl 8 v. vale.: 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p. 
tr vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas — 925-8296 
Valandoj: 2—8 v. v., penktad 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečlad. uždaryta 
______ lUzid, tel. WA 5-3099______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĄ

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. ta 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 8 Ik! 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-2123, Namp GI 8-(M0»

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71 st Street

Prllmlnčja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. lr 6—8 ▼. vak. 

Trečlad. ir šeštad. uždaryta
Tel. PRospect 8-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VA6KAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrd., ketv. 8—8 vai. 
vak., penkt lr šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal eusltarlmą.
Tel. ofiso PR 8-644S, re*. HE 4-315O

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street 
VaL: 2 iki 4 v. p. p. lr 7 iki 8 V. v 

Treč. •» šeštadi pagal eusltarlmą

Ofiso tei. 7S7-2141. Namu 638-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
VaL: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr •-» v. v., ketvirt 8-8 V. vakaro 
Šeštadieniais 11-1 vaL pocMt



Jonui Kardeliui iškeliavus
BRONIUS KVIKLYS

Vasario mėn. 10 d. Montrealio 
mieste Kanadoje su gyvaisiais at
siskyrė vienas iš žymiųjų mūsų 
žurnalistų, kultūrininkų, politi
kos ir visuomenės veikėjų — Jo
nas Kardelis, ilgametis “Lietuvos 
Žinių”, kanadiškės “Nepriklau
somos Lietuvos" ir džiugelio kitų 
leidinių redaktorius. Kažkaip neį
tikėtina, kad jis aukštu savo ū- 
giu ir stambia figūra daugiau ne- 
beįžengs į laikraščių redakcijas, 
susirinkimus, ncbeskaitysime jo 
taiklių ir visad aktualių straips
nių mūsų spaudoje. Tačiau jokia 
pasaulyje jėga negalės užmušti 
jo skelbtų kilnaus žmoniškumo ir 
lietuviškumo idėjų, kurias velio
nis, it geras sėjėjas, yra j mūsų ir 
tūkstančius kitų lietuvių širdžių 
pasėjęs.

Buvo palaidotas ne eilinis žmo
gus, bet vyras, kuris, pradedant 
1908 metais, paėmęs laikraštinin
ko plunksną, tik pereitų metų ga
le tepadėjo, tiksliau sakant, kai 
nebegalėjo valdyti rankos-ji pa
ti iškrito. Ne kardas, ne kuris ki
tas fizinis ginklas buvo Jono Kar
delio didžiausias ginklas, bet tai
klus lietuviškas žodis, naudotas 
tik vienam reikalui — lietuvybei 
stiprinti.

Likimas jam buvo lėmęs gimti 
Girdžiūnuose, Rimšės apylinkė
se, anot jo paties žodžių — gra
žiausios pasaulyje žemės — Rytų 
Aukštaičių Rimšės, Smalvų, Kal- 
nynės, Zarasų ežeringoje ir kalvo
toje srityje. Jo gimtajam kaimui, 
galima sakyti, nepriklausomy
bės saulė kaip ir nebuvo užtekė
jusi, nes po I pas. karo ją pagro
bė lenkai, o 1939 m., raudonu 
pieštuku žemėlapyje nustatyda
mas Lietuvos sieną, Stalinas ją 
priskyrė raudonajai Gudijai. Sis 
faktas velionį ypatingai kankino, 
ir viename laiške jis rašė: “Mus

slegia tai, kad siena su matuškal 
Rusija buvo išvesta per lietuviš
ka vietoves, kai gyventojai verk
dami ir aimanuodami vieni į ki
rus per naująja “sieną” žiūrėjo iri 
niekaip negalėjo suprasti, kodėl j 
lietuviai buvo atskirti nuo lietu-( 
vių. Bet jau tokia stipresniojo va-l 
lia — ten viešpatauja prievarta 
ir smurtas. O kai okupantą vijo! 
kitas okupantas, nuo jų abiejų' 
kentėjo Lietuva ir Rimšei

Kalbėdamas apie savo gimtąją i 
žemę, jis dar pažymi: “Rimšės 
kraštas — gražus Lietuvos kam
pelis, daug kentėjęs ir dabar daug 
kenčiąs, bet išlaikęs viltį, kad pa
galiau ateis laikas, kai lietuviai 
savo žemėje bus šeimininkais ir 
laisvai galės kurti gražesnį ir tei
singesnį gyvenimą”.

Man asmeniškai teko velionį 
pažinti prieš 35 metus Kaune, 
kai, pradėjus dirbti spaudoje, į- 
vairių parengimų metu senųjų 
spaudos vilkų tarpe pirmiausia 
įžvelgdavai jį visu galvos ūgiu ki
tus prašokantį. Bet ne vien tik 
ūgiu jis mus prašokdavo.

Dirbdamas mūsų atbundančio 
krašto, vėliau nepriklausomybės 
laikų ir galiausiai išeivijos spau
doje, jis išsiskyrė iš kitų kolegų 
tuo, kad mokėjo ieškoti tiesos, su
gebėdavo ją rasti ir pasakyti tie
siai į akis. Nežiūrint to, jis mokė
jo suprasti ir kitų įsitikinimų 
žmones.

Jis tikėjo j gimtąją žemę, visa 
širdimi mylėjo jos žmones, ypač 
vargšus, nuskriaustuosius, ku
riems pagalba buvo daugiausia 
reikalinga. Per ištisus 60 metų jis 
sėjo — skleidė pilną ir tikrą žmo
niškumą, teisingai suprastą pa
triotizmą, lietuvio brolystę lietu
viui.

Greičiausiai nebeatsiras bio
grafo ar bibliografo, kuris vien

tiktai suskaitytų jo rašinius, ku
rių buvo daugelis tūkstančių. Ka
žin ar kas išleis jo rinktinių straip 
spių rinkinį. Tačiau vis tiek, ar 
tai bus ar nebus padaryta, A. A. 
Jonas Kardelis savo lietuvišką sie
lą, it tas Biliūno “Laimės Žibu
rys", yra daugleį kartų skaityto
jams išdalinęs. Jo žodžiai, min
tys, it saulės spinduliai yra į mū- 
,ų tautiečių širdis giliai įsiskver
bę ir kaip saulės šviesa visada gai
vinančiai veikia. Grūdas jau pa
sėtas, javas išaugęs, pribrendęs ir 
paruoštas naujoms gyvybėms 
skleistis.

Netenka daug aiškinti, kas 
yra mums šiandieną ir kas se
niau buvo lietuviškoji spauda: Ji 
yra kaip kasdieninė duona; tiesa, 
apie ją daug nekalbama, bet ji vi
siems reikalinga ir kasdien valgo
ma.

Vieno iš didžiausių mūsų laik- 
raštijos kūrėjų ir spaudos skilčių 
maitintojo jau nebeturime. Bet 
Jonas Kardelis per 60 spaudos 
darbo metų yra išugdęs daugybę 
lietuviškojo žodžio, meno, kūry
bos mylėtojų, per kurių darbus 
jis ir toliau reikšis lietuvių tau
toje.

Gimęs Rimšės apylinkėse, il
gai dirbęs Zarasuose, Kaune ir ki
tur, ketvirtį šimtmečio paskyręs 
Vokietijos, Kanados, JAV-bių iš
eiviams, jis laikinai priglaudžia
mas svetingoje Amerikos žemėje, 
Chicagoje.O Jono Kardelio skelb
tos nemirtingos idėjos, tikėkime, 
dar ilgus metus gyvens lietuvių 
širdyje ir, išaušus Lietuvos lais
vės rytui, dėl kurio jis visą gyveni 
mą kovojo, palydės jį į senas 
Rimšės kapinaites, kad galėtų 
ten ilsėtis po sukrypusiais kryžiais 
— simboliais Kristaus ir gimto
sios žemės, kurią jis taip mylėjo.

Oskaras V. Milašius

OSKARAS V. MILAŠIUS

Jonas Kardelis —teatro kritikas

LIETUVA

Tos žemės vardas — Lietuva — pavergė mano galvą, širdį.
Ateikit, — dvasioje nuvesiu jus į svečią kraštą, ūkanotą, glūdų, 

šlamantį.
Suvasnokimc sparnais — ir skriskime per šalį, kur kiekvienas daik

tas turi išblėsusią atminimų spalvą.
Apgaubia mus vandens lelijų kvapas, plėkstančių miškų garai.
Tai Lietuva, la Lithuanie, Gedimino ir Jogailos žemė.
Mums atsiveria susimąsčiusi šalis, kurios vėsi, blyški padangė turi 

visą pirmykštės giminės gaivumą. Ji nepažįsta prabangos liūdnos — subręsti.
Po septynis mėnesius patverusio žiemos letargo ji šoktelia, nubudusi 

pavasario staigiai goržybei. O nuo vidurio rugsėjo naujas derlius ir varnų 
kranksmai vėl skelbia ilgą žiemą.

Tada lietuviškųjų vasarų medaus kvepėjimas užleidžia vietą rudeni
niam dvelksmui, kuris yra lyg siela Lietuvos, —

Saldrūkštis kvapas, nelyginant nuvirtusio karšinčiaus medžio, ar 
griuvėsių po lietaus, kai vasara jau baigias.

Glūdi šviesa užlieja lygumą, o šėmos ūkanos pridengia mišką. Tylų 
saulės veidą niaukia įkyrių minčių blausumas.

Nors dar nesnigo, paplukusiuos keliuos ratus pakeičia rogės. 1 
Nuo upės sklinda per laukus linų markos kvapai.
Galop iškrinta lapkričio sniegai, ir vakarais sarginiai šunes vėl už

traukia savo begalinę šneką su vilkais iš seno miško, dingusio rūkuos.

Šis vertimas yra ištrauka iš O. V. Milašiaus paskaitos 1919 metų kovo 29 
dieną Paryžiuje. Prancūziškam tekste jis turi žodį Lietuva: "C'est Lie
tuva, la Lithuanie "... Tad ir vert me palikta abejaip

LAPKRIČIO SIMFONIJA

Ten visa bus kaip ir šioj žemėj. Tas pat kambarys.
— Taip, mano kūdiki, tas pats. Gadynių paukštė auštant lapuose, 
Blyškiuos nelyginant mirtis; tada atsikelia tarnaitės. 
Girdėt duslus, ledinis kibirų beldimas

Aplink šaltinį. O nuožmi jaunystei Ir tuščia širdie!
Ten visa bus kaip ir šioj žemėj.
Ten bus skurdžių balsų, žiemos balsų senuose priemiesčiuos,
Bus stiklius, surginąs dainelę,

Apglušusi bobulė su nuvalkiota skara,
Vardais bešaukianti žuvis; su mėlyna prikyšte vyras, 
Bespiaudąs į pūslėtą nuo neštuvų delną, 
Kažką niurzgiąs, tartum Teismo angelas.

Ten visa bus kaip ir šioj žemėj. Tas pat stalas, 
Bus Biblija ir Goethe, seno kvapo rašalas, 
Bus popiera, baltoji moteris. įšskaitanti mintis, 
Bus plunksna ir paveikslas. Mano kūdiki!

Ten visa bus kaip ir šioj žemėj. Tas pat sodas. 
Glūdus, glūdus, tamsus ir tankus. O vidudienį 
Ten džiaugsis susirinkę žmopės, 
Kurie dąr niekad nesimatė

lr apie vienas kitą tiek težino:
Reikės apsitaisyt lyg šventei. 
Vienam, be meilės ir be žiburio keliaut pranykusių nakčia. 
Ten visa bus kaip ir šioj žemėj; ta pati alėja:

Ir (popietėj rudens) alėjos vingyje,
Ten kur gražus kelelis baugščiai nusileidžia,
Lyg iš ligos pakilus moteris,
Klausyki, mano kūdiki, mes susitiksime kaip čion kadaise;

Tu savo drabužėlio andienykštę spalvą pamiršai;
O aš tik menką laimės mirksnį pažinau.
Tu būsi apsivilkus šviesmėle, gailia spalva!
Ir tavo skrybėlaitės gėlės bus mažytės, liūdnos.

Jų vardo nežinosiu, nes savo amžiuj
Tik vieną liūdną ir smulkutę gėlę pažinau — 
Neužmirštuolę, senąją snaudalę Slėpynių krašto griovose, 
Našlaitę gėlę. Taip, širdie gilioji! kaip šioj žemėj.

Ir bus tenai glūdus takelis, drėgnas nuo kaskadų aido.
Ir tau kalbėsiu apie miestą ant vandens,
Florencijos naktis
Ir Bacharacho Rabiną. Ten bus taip pat

Apiręs, žemas mūras,
Kur snaudžia senas, senas liūčių kvapas, o šalta, 
Raupsuota ir vešli žolė siūbuos ten savo tuščią žiedą 
Tyliam upely.

Iš prancūzų kalbos vertė
Antanas Vaičiulaitis

STASYS PILKA

Mūsiškės sceninės kritikos rai
da. Profesinės scenos pradinių 
darbi; vertintojai: Karštagalviai, 
tulžingi ir auginimo talkininkai.

Nuo slaptųjų vaidinimų eksta
zės, nuo pirmųjų viešesnių lietu
viškų spektaklių entuziazmo tuos 
vaidinimus ėmė lydėti: iš pra
džių vertinimų kuklios užuomi
nos, vėliau paskaitos, drąsinimo 
žavesio spaudoje tirados. (Palaip
sniui tik pradėjo rodytis gilesni 
vertinimai bei aptarimai). Pra
žūčiai, mirčiai skirtas lietuvių 
kalba sceninis veiksmas, drauge 
su mūsiške spauda gyvybę atga
vęs, tapo svarbus kultūrinio atgi
mimo veiksnys. Savaime supran
tama, jog nestigo jam nei dėme
sio, nei meilės. Tai buvo mylėto
jų, pasišventėlių tautinė scena, 
kuriai atvirą širdį rodė žiūrovai, 
gimtąja kalba spektaklius laikę 
dvasine švente, nacionalinio re
nesanso manifestacija. Ir visa tai 
buvo maždaug tik prieš šešias
dešimt metų.

Kritiškus mėgėjų vaidinimų a- 
name laikotarpyje sprendimus ė- 
mė skelbti J. Tumas —Vaižgan
tas, Liudas Gira, Antanas Smeto
na ir kiti. To paties palankumo 
ir drąsinimo stiliuje, bet jau statą 
ir dramaturgijai ir teatro veikė
jams reikalavimus, nenuslėpda
mi klaidų ar netobulumo. Toly
giai skatindami pažangą, ragin
dami tobulėti bei lietuvių sceną 
kelti.

Beveik prieš penkiasdešimt 
metų, kai kūrėsi Lietuvos profe
sinė scena, įkarščio, nepriklauso
mo tautos gyvenimo džiūgavimo 
atmosferoje, užgimė skirtingo po
būdžio teatrinė kritika. Aštresnė, 
srovinio karščiavimosi poveikiuo
se, jaunatviško nerimo, ironiza
vimo, asmeninių simpatijų sūku- 
riavimo pagimdyta. Kritikoje 
reiškėsi Pleirytė-Puidienė, Juozas 
Pronskus -Aklasmatė, Faustas Kir 
ša, nagai ėmė niežėti Baliui Sruo
gai bei kitiems. Pozityviu kritiš
ku žodžiu atsiliepdavo Liudas Gi

ra. Betgi, nepaisant tendencijos 
ir, sakyčiau, berniokiškos tak
tikos, mūsiškė, kad ir neramių 
žaliūkų kurta, sceninė kritika bu
vo per drąsi. Nors kartais buvo 
gerokai tulžinga ar karštagalviš- 
kai reikli, šitaip ji tačiau padėjo 
pamatus vėlesniems “nepaten
kintųjų” prasiveržimams.

Žurnalistas, ..visuomenininkas, 
scenos ir muzikos mėgėjas imasi 
ilgamečio įvairių teatrinių sričių 
vertinimo triūso. Jono Kardelio 
objektyvumas, scenos menui pa
garba, tiesaus žmogaus ramūs žo
džiai — jo recenzijų ir kritikų 
atskira kokybė. Teatro istorikui 
metrikos ir bešališko stebėjimo 
patikimi šaltiniai.

Jonas Kardelis Kauno Valsty
bės teatro įvykių apžvalgininko 
bei vertintojo misiją prijungė 
prie vyriausio dienraščio “Lie
tuvos Žinių” redaktoriaus parei
gų. Apžvelgdavo ne vien dramos 
ir operos premjeras, lankydavo ir 
recenzuodavo debiutantų ar nau
jo sąstato, iš užsienio gastrolierių 
spektaklius, prakalbėdavo apie 
baleto naujienybes. Nebijodavo 
pareikšti principinį nepritarimą, 
iškelti prieštaraujanti balsą. Ta
čiau jo kritikos paprastai būdavo 
ne aistrų, ne kažkurių stimulų 
padiktuotos, o vien tik atstovavo 
vertintojo asmeninį skonį, nuo
voką ar nuomonę. Norėčiau teig
ti, jog kritiką Joną Kardelį galima 
laikyti vienu pačių daiktiškiau- 
sių bei bešališkiausių Kauno sce
ninės kritikos atstovų.

Sielai artima muzika, jos sim
foninis, kamerinis ar vokalus me
ninis ryžtas atliepdavo J. Karde
lio jautrioje plunksnoje: tie įvy
kiai būdavo stropiai fiksuojami, 
stimuliuojami ir šiltu jausmu pa
lydimi.

Kritikui Jonui Kardeliui tekda
vo apžvelgti spektaklius, kuriuo
se centrines partijas dainuodavo 
jo žmona Elzbieta Kardelienė. 
Jiedu surado išganingą išeitį: 
kritiškai apibudinęs visus operos 

dalyvius, užbaigdavo kukliu kon
statavimu: “Violetą ( ar Džildą, 
ar Džiuletą ar kurią kitą partiją) 
dainavo E. Kardelienė”. Toji 
^konstatavimo formulė kartojosi 
ar tik ne penkiolika metų. Bet 
niekas, aišku, negalėjo kritikui J. 
Kardeliui mesti priekaišto, kad 
kuriuo būdu bando nuteikti skai
tytojų simpatijas solistei E. Kar
delienei ar kaip kitaip juos pa
veikti.

Kaune su Jonu Kardeliu susi
tikdavau tik teatre, spektaklių 
metu. Pasitaikydavo drauge bū

Jonas Kardelis Nuotrauka V. Maželio

ti sceninėse iškilmėse. Artimes
nio ryšio neatsirado, nors su E. 
Kardeliene gretimai teko praleis
ti kelių atostogų laiką, kai tobu
linosi savo mene. Netiesiogiai 
veik kasdien prisimindavo savo 
Jonučiuką, ir tuo būdu atsiras
davo su juo kontaktas, moteriš
kos meilės ir šilumos transliuo
jamas.

Esu kritikui Jonui Kardeliui dė
kingas, nes daug kartų išskirda
vo manąsias pastangas Kauno 
scenoje. Kažkodėl retai nepasiten
kinimą pareiškė. Tai gal ir nes
kelbiamas sentimentas, tik tas dė-
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Vėl šis tas 
apie Oskarą V. Milašių
30 metų sukaktį nuo poeto mirties kovo mėn. 2 d. minint

O. V. Milašiaus Bičiulių dr- 
ja Paryžiuje išleido antrąjį sa
vo sąsiuvinį. Pirmučiausia jame 
randame 13 Milašiaus laiškų, 
1897 - 1925 m. rašytų jo moks
lo draugui Rolandui Borisui, 
Prancūzijos karo laivyno kari
ninkui, po I-jo pasaulinio karo 
prancūzų reparacinės komisijos 
nariui Berlyne. Tai buvo Oskaro 
Milašiaus mokyklos draugas, su 
kuriuo jis draugavo visą savo gy
venimą. Rolandas Borisas Mila
šiaus kūryba patikėjo iš pat pra
džių, ir tik to dėka išliko pirmie
ji Milašiaus kūriniai, užvardin
ti “Sudraskytas sąsiuvinys”, ku
riuos pats Milašius buvo užsimo
jęs sunaikinti. Laiškai, didele da
limi, rišasi su vieno ar kito O. 
V. Milašiaus veikalo užbaigimu 
ar pasirodymu spaudoje.

Trys paskutinieji laiškai (19- 
22-23 ir 25 m.) rašyti ant Lietu
vos pasiuntinybės Paryžiuje 
blanko. Atrodo, jog mūsų pasiun 
tinybė Paryžiuje jau 1922 m. bu
vo gerai žinoma, nes Milašius ra
šo, jog R. Boriso laiškas, ne
žiūrint visai klaidingo adreso, 
jį pasiekęs pasiuntinybėje. 1923 
m. laiške Milašius mini, kad po 
poros dienų turis važiuoti į Briu
selį. Pastabose nurodoma, jog tai 
rišosi su O. V. Milašiaus nuo 
1921 metų Lietuvos atstovavimu 
ir Belgijoje.

Paskutiniame, 1925 m. laiške, 
rašytame R. Borisui į Berlyną, 
Milašius klausia savo draugo, ar 
jis susitikęs su Finšteinu ir “Ar 
saulė Sidzikauskas žiūrėjęs į ta- 
vę kaip Giesmėse?”. Pastaboje, 
paremtoje dail. Antano Mončio 
paaiškinimu, nurodoma, jog esą

J. DAINAUSKAS

neįmanu nustatyti priežasties tos 
ironiškos pastabos, liečiančios Si 
dzikauską, kuris tuo metu buvo 
Lietuvos atstovu Berlyne.

Iš 1927 m. tėra tik Milašiaus 
vizitinė kortelė su titulu: “Rezi
duojantis ministeris, Lietuvos 
Pasiuntinybės Prancūzijoje Gar
bės Patarėjas”. Kortelė R. Bori
sui siųsta ryšium su “Miguel 
Manara” pastatymu “Vieux-Co- 
lombier” teatre 1927 metais.

“Paraštės” rašinėly pateikia
ma apžvalga knygų O. Mila
šiaus bibliotekos, kuriose yra į- 
vairiausių paties Milašiaus pa
stabų bei prierašų, rodančių jo 
galvojimo bei tuo ar kitu dalyku 
susidomėjimo kelius. Daug jų sie
jasi su Einšteino teorijomis bei 
visatos supratimu.

Kronikos skyriuje pateikiami 
duomenys apie O. V. Milašiaus 
veikalų naujas laidas, jų vaidi
nimus, paskaitas apie Milašiaus 
kūrybą, minėjimus ir t. t Būdin
ga, kad įvairiuose teatruose la
biausiai kartojamas, kaip matyti, 
jo “Miguel Manara” pastatymas. 
1967-68 m. Prancūzijos moder
niosios literatūros mokymo pro
gramose Milašius randamas tar
pe didžiausių XX amž. poetų. 
Čekoslovakijoje rengiamas Mila
šiaus visų veikalų vertimo leidi 
mas. Paryžiuje (Silvaire leidyklo 
je) pasirodė X tomas jo raštų, 
kur tilpo ir “Siaurės lyrikos še
devrai”.

"Atbalsių” skyrelyje rašoma: 
“Lietuvos respublikos 50 metų 
nepriklausomybės paskelbimo mi 

nėjimą lietuvių bendruomenė 
Prancūzijoje atšventė 1968. II. 
18 d. Paryžiuje, pirmininkaujant 
S. Lozoraičiui, Lietuvos ministe- 
riui. To parengimo metu Mila
šiaus kūryba buvo plačiai pami
nėta, gi jo poemos buvo rečituo- 
tos Karolinos Masiulytės.” Nau
jų Milašiaus Bičiulių draugijos 
Paryžiuje narių sąraše yra ir 
trys lietuviai.

įžangoje į tuos 13 Milašiaus 
laiškų, J. Bellemin-Noel, vienas 
tos draugijos vadovų, pabrėžia, 
jog nors tie laiškai yra vien pri
vataus pobūdžio, bet jie duoda 
apsčiai ir naujos medžiagos, lie
čiančios Milašiaus būdą, jo jaut
rumą kitų žmonių atžvilgiu, kur 
viskas vis dėlto rišasi su poeto 
genialumu, neatskiriamu nuo jo 
kasdieninio gyvenimo. Iš tų laiš
kų matyti Milašiaus ištikimu
mas romantizmui, paties poeto 
galvojimas, jog jis turėjęs gimti 
Goethės, Byrono, ShelLey, Nova- 
lio laikais, pastangos giliausias 
visatos ir Dieviškos Meilės prob
lemas rišti su naujausiomis mok 
slo idėjomis. Toji Milašiaus ir R. 
Boriso draugystė, nežiūrint jų a- 
biejų didelio užsiangažavimo po
litinėje veikloje, neabejotinai tę
sėsi iki 1939 metų.

• Istorikas kun. Stakauskas 
tebėra gyvas ir gyvena Žasliuose 
prie bažnyčios. Turi savo trobe
lę ir 15 arų didumo žemės skly
pelį. Kauno kunigų seminarijoj 
jis dėsto Bažnyčios istoriją po 3 
valandas per savaitę. Už tai gau
nąs 45 rublius mėnesinio atlygi
nimo.
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Jauno pianisto profilis
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Antanas Smetona, jaunas, ga
bus ir pasižymėjęs pianistas, po 
ilgesnių studijų ir eilės koncer
tų Europoje, pereitų metų rude
nį grįžo pastoviam apsigyveni
mui į JAV. Koncertavęs eilėje 
mūsų kolonijų, jaunasis pianis
tas jau yra pažįstamas klasikinės 
muzikos mylėtojų tarpe. Tačiau 
jo laimėjimai tarptautinėje are
noje, jo viltys bei planai ateičiai 
tėra žinomi tik nedideliame arti
mųjų rateliui.

Jaunasis Antanas, paskutinio
jo Nepriklausomos Lietuvos pre
zidento anūkas, jau nuo anksty
viausių jaunystės dienų rodė ryš
kų muzikinį talentą. Savo moti
nos bei pirmos muzikos mokyto
jos pianistės Birutės Smetonienės 
globoje jis pirmą kartą pasirodė 
viešumoje, vos būdamas šeše- 
rių metų amžiaus. 1956 metais 
baigęs Clevelando Music School 
Settlement (tų metų laidoje vie
nintelis pianistas su garbės dip
lomu). Antanas Smetona tęsė 
studijas New Yorko Mannes Mu
zikos kolegijoje, ją baigdamas 
bakalauro laipsniu. Gavęs stipen
diją, toliau studijavo garsiojoje 
Juilliard Muzikos mokykloje, ku
rioje įsigijo magistro laipsnį. 19 
63-1964 metais, laimėjęs Ful- 
brighto stipendiją, išvyko į Va
karų Vokietiją, kur Freiburgo 
Aukštojoje muzikos mokykloje 
toliau tobulinosi garsių muzikų 
priežiūroje, tuo pat metu pradė
damas koncertuoti didžiuosiuose 
Vakarų Europos muzikos cen
truose. Koncertų rengimo prak
tiškąją pusę dar žymiai palengvi
no Vakarų Vokietijos speciali 
valdiška stipendija (German A- 
cademic Exchange). Antanas 
Smetona koncertavo Lenkijoje, 
Vak. Vokietijoje, Šveicarijoje, I- 
talijoje, Prancūzijoje ir Anglijo
je, pasirodydamas kaip solistas 
didžiosiose koncertų salėse, tele
vizijoje, radijo stočių programo
se ir su simfoniniais orkestrais. 
1966 metų kovo mėnesį jam bu
vo paskirta Rockefellerio premi
ja už nuopelnus mene (Award 
for Artistic Achievement).

Svarbiausias Antano Smetono 
solo pasirodymas įvyko Londo
ne, Wigmore Hali, 1967 metų 
pavasarį. Šykštūs pagyrimams, 
nuolatinių aukšto lygio koncer
tų išlepinti, Londono kritikai vis 
dėlto šitaip įvertino A. Smetonos 
debiutą: “Buvo pasiektos aukštu
mos visuose dalykuose, kuriuose 
pereitą vakarą Antanas Smetona 
skambino Wigmore Hali. Šis lie
tuvis pianistas savo debiuto me
tu patraukė klausytojų dėmesį 
nuostabiu muzikalumu ir ypatin 
gu išpildymo lengvumu. Antano 
Smetonos techniškas priėjimas 
prie Chopino Laidotuvių maršo 
buvo žaviai darnus, Scherzo la
bai sklandus ir finalas palaip
sniui įgaunantis paslaptingumo 
pianisto įmantraus priėjimo dė
ka” (The Daily Telegraph). 
“The Times” recenzijos pradžio
je pabrėžta, kad Antanas Smeto
na — lietuvis pianistas ir kad 
“koncerto metu didelį įspūdį da
rė jo stiprus ritmo pajautimas 
ir klavišų technikos tobulumas”.

Ypatingai paminėtinas būtų 
A. Smetonos debiutas su Ham
burgo simfoniniu orkestru 1967 
metų rudenį, diriguojant garsia
jam Wilfried Boettcher. Progra
moje buvo Beethoveno, Brahm- 
so ir Schumanno kūriniai. Apie 
A. Smetonos debiutą Hamburgo 
spauda atsiliepė šitaip: “... kriti
kai iškelia briliantišką pirštų 
techniką, kuri pasižymi tiek plie
niniu kirčiu, tiek subtiliausiu 
švelnumu...” “Antanas Smeto
na yra rimtas menininkas jaunų
jų pianistų eilėse. Jo technika y- 
ra švari.’. Apie vieną jo anksty
vesnį koncertą Hamburge “Die 
Welt” kritikas sako šitaip: “Gau
siai publikai dalyvaujant, koncer
tas pasižymėjo dėmesio verta pia- 
nistine pajėga. Antanas Smeto
na, Conrado Hanseno mokinys, 
skambino Schuberto C-Moll so
natą... Jaunojo muziko labai e

nergingas ir techniškai užgrū
dintas perdavimas atatiko aukš
čiausius reikalavimus ir susilau
kė nemažai aplodismentų”.

Amerikoje Antanas Smetona 
koncertavo Clevelande, Wa- 
shingtone, New Yorke, Bostone 
ir kituose miestuose, pasirodyda
mas televizijoje, radijo progra
mose (New Yorke) bei su orkes
trais.

Neįmanoma būtų išvardinti 
visų Antano Smetonos pasirody
mų, tačiau iš visos eilės Vaka
rų Europos ir Amerikos spaudos 
šiltų atsiliepimų galima spręsti 
apie nemenką jauno muziko ta
lentą ir meninį jo subrendimą. 
1967 metais Kalifornijos Berke- 
ley universiteto paskirta Alfred 
Hertz premija tai dar giliau pa
tvirtina 1968 metų rudenį An
tanas Smetona pradėjo profeso
riauti Terre Haute Indianos Val
stybiniame universitete ir šiuo 
metu ruošiasi eilei koncertų su 
vietos simfoniniu orkestru. Pa
klaustas apie ateities planus bei 
galimybes iškilti Amerikoje, a- 
pie skirtumus tarp Europos ir 
Amerikos muzikinių pasaulių 
bei prakalbintas kitais klausi
mais, pianistas atsakė.

“Šiuo metu esu savo darbu la
bai patenkintas. Turiu vilčių, ta
čiau tikiu, kad iškilti galima tik 
per begalinį darbą ir savęs tobu
linimą, kuriam ribų nei galo nė
ra. Iškilti vienodai sunku tiek A- 
merikoje, tiek Europoje. Tik Eu
ropoje yra daugiau progų ir ga
limybių, nes ten valstybė finan
suoja ir visokeriopai remia me- 

Pianistas Antanas Smetona

nūs ir muziką. Pvz. Hamburgo 
mieste yra ne tik viena iš geriau
sių operų, bet taip pat ir trys 
simfoniniai aukšto lygio orkes
trai. Londone beveik kasdieną 
vyksta koncertai, o savaitgaliais 
tuo pačiu metu net 10 ar 20. Abi-

Jonas Kardelis su žmona pakeliui į ligoninę Montrealyje Kanadoj

JONAS KARDELIS — TEATRO KRITIKAS
(Atkelta iš 3 psl.) tų Aukšt. pavyzdžio vertą vyrą,

kos žodis norisi bent mirusiam Jo darbštumas plėtėsi į įvairias 
pareikšti. (Nors apskritai kriti-sritis. Vienas to didelio darbo 
kams kažkodėl dar neįpratome plotas buvo teatro ir muzikos kri- 
pagarbą rodyti). tikos nepailstamas purenimas,

Jonas Kardelis šviesių įsitikini-auginimas, sutvirtinimas savuoju 
mų žmogus, tolerantas, kovoto-būdu ir, teigčiau, lietuviškos idė
jas už idealą, kuklus, tylus vyras, alistinės tradicijos puoselėjimu, 
manuoju pažvilgiu, atstovavo ry-

SKIP'S Self ServiceMėlyna siena (1966—1967)
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Fifth $5.39

vietoje (81 psl.) užgriebia ir lie
tuvi, kuris sunkiai vienutėje ka
linamas, besiekdamas, kad iš vie
nutės patektų bent į ligoninę,

tuo 
dė- 
pre 
re- 
ne-

Sovietų uždraustas veikalas pasaulio spaudoje

JIM BEAM 100 Proof BOURBON
Green Glass Decanter

K. Žoromskis
Iš parodos Clevelande vasario 22—23 d.
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JEIGU JUMS REIKI A 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ 
kreipkitės j ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai. gre1 
tai

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta p rtei 49 metus

Dengtame visų rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome marą "tuok- 
polntlng”. Pilnai apsldraudę. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba PO 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

ir prieinama kaina
DRAUGAS 

4545 West 63rd Street
CHICAGO 29, ILL.
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JUOZAS PRUNSKIS

pus Atlanto jaučiamas susido
mėjimo klasikine muzika nuo
smukis. Ypatingai iškilusi Euro
poje vidurinioji klasė daugiau 
domisi pramogine muzika. Stip
riai reiškiasi Anglijos modernis
tai, kaip Beatles, Rolling Stones 
ir kiti. Pianistams reikalavimai 
labai aukšti visur. Tačiau Euro- 
pje puoselėjamas prie klasikų žy
miai šiltesnis priėjimas, kai 
tarpu Amerikoje didžiausais 
mėsys kreipiamas į absoliutų 
ciziškumą. Kas liečia mano 
pertuarą, turiu pasakyti, kad 
favorizuoju vino ar kito kompo
zitoriaus. Skambinu, kas man ge 
riausiai patinka, tačiau daugia- 
sia ribojuos klasikiniu ir roman
tiniu periodu”.

Baigdamas, Antanas Smetona 
dar pastebėjo, kad būtų malonu 
turėti savo studentų tarpe ir lie
tuvių. Indianos Valstybiniame 
universitete sąlygos esančios la
bai geros ir pragyvenimas bei 
mokslapinigiai palyginti nebran
gūs.

Ieškantiems daugiau informa
cijų Antanas Smetona maloniai 
sutiko asmeniškai atsakyti. Krei
ptis šiuo adresu: Antanas Smeto
na, Music Department, Indiana 
Statė University, Terre Haute, 
Ind., 47809.

Džiugu, kad dar vienas talen
tingas lietuvis meno pasaulyje 
prasiskynė kelius savo talento, iš
tvermės ir griežtos darbo disci
plinos dėka. Tai rimtas įnašas 
tiek į mūsų, tiek į šio svetingo 
krašto kultūrinį gyvenimą.

• Dail. Samuelio Rozino gra
fikos kūrinių paroda atidaryta 
parodų rūmuose Vilniuj. Ekspo
nuota apie 600 darbų.

I

Aleksandras Solženicinas, ku
rio svarbesnieji veikalai negali 
pasirodyti jo paties tėvynėje Ru
sijoje, tapo vienu iš labiausiai 
skaitomų autorių Europoje ir A- 
merikoje. Jo knyga “The First 
Circle” jau ketvirtas mėnuo yra 
JAV-se labaiusiai perkamų vei
kalų sąraše.

Nors tokio plataus susidomėji
mo nesusilaukė antra jo nauja 
panašios apimties knyga — “The 
Cancer Ward” (išleido The Dial 
Press, New York, 1968 m. 616 
pusi. $8.50) — bet ir šitoji kny
ga yra panašiai įspūdingas jo 
veikalas.

Medžiagos pastarajam veikalui 
autorius prisirinko gydomas nuo 
vėžio ligos, dėl to ir veikalas pa
vadintas “Vėžio palata”- būda
mas savo sąranga kiek panašus 
į Dostojevskio “Užrašus iš miru
siųjų namo”, į Vienuolio “Inte
ligentų palatą”, į Jankaus “Nak
tį ant morų”. Tik kadangi Sol- 
ženicino veikalas yra gimęs šiur
paus sovietinio eksperimento lai
kotarpyje, jis darosi mums įdo
mus ne vien literatūriniu, bet 
ir socialiniu, valstybiniu atžvil
giu.

Šiame veikale atsispindi ir mir
ties grėsmę pergyvenančio ligo
nio kančia, ir gydytojų, slaugių 
pacientų romantika, ir iš priver
čiamųjų darbų išėjusio piliečio 
tragiką, ir buvusio partiečio pa
reigūno baimė: kas bus, kai po 
destalinizacijos grįžta jo įskųsti 
tremtiniai ir kaliniai ir t.t.

Veikalas perpintas gyvais dia
logais, giliais psichologiniais įsi
jautimais, pasaulėžiūriniais svars
tymais, intriguojantis ir savo tu
riniu, ir forma, nors gal ne tiek 
stipriai kaip “The-First Circle”.

Solženicinas mini lietuvį
Mums dar įdomu, kad tas pa

saulinio garso rašytojas vienoje

M O V I N G 
-ERR.NAS perkrausto baldus ii 
litus daiktus. Ir iš toli miesto lel 
Urnai ir pilna apdrauda-
!O47 W. 67th Place WA 5-806;-

[ą

3ĖE?

TELEVIZIJOS
Spalvotos tr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas Ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063 

prarija su valgiu atneštą aliumi
nį šaukštelį.
Veikale ne tik vaizduojamas li

goninės gyvenimas, perpintas 
pacientų atsiminimais, bet su a- 
teinančiais lankytojais atnešami 
ir slegiančios sovietinės dabarties 
vaizdai. Jeigu pradžioje knyga y- 
ra kiek šaltoka, tai toliau betgi 
išsivysto gana karšta intriga, ir 
šeši šimtai puslapių nesunku y- 
ra perskaityti.

Sovietams šis veikalas — skau
di rakštis. Pvz. jis atskleidžia, 

I kaip jų šalis pergyvena slogutį 
[ dėl visuotinai paplitusių kyšių. 
Net ir kanalizacijos vamzdžių 
tiesėjai, negavę kyšio, kartais “į- 
montuoja” nugaišusią žiurkę į 
prausyklos vamzdžius.

Solženicinas plačiai pažįsta ru
sų ir iš dalies kitų kraštų lite
ratūrą, ir jo knygoje galima ra
sti aforistinių užuominų iš kitų 
autorių. Pvz. šiame veikale jis 
kartoja Gorkio posakį: “Jeigu jū- 

| sų vaikai nėra geresni negu jūs 
1 patys, tai veltui juos pagimdėte 
ir veltui patys gyvenote”.

Knygoje ryšku, kaip autorius 
sugeba laisvai vartoti įvairias kū
rybos formas. Vietomis jis mezga 

JAOQUES CARTIER Imported French
BRANDY Fifth $3.93

HAUTEFORT VSOP. COGNAC 
Imported from France Fifth $5.49

190 Proof GRAIN ALCOHOL Fifth $4.98

HENE COGNAC
Imported from France Fifth $5.98

MEISTERBRAND GERMAN BRANDY Fifth $4.89

MERCIER Imported French CHAMPAGNE Fifth $3.88

PEPSI COLA 6 Pack, ptas deposit, 40c.

YELLOWSTONE 86 Proof BOURBON Fifth $3.98

IMPORTED PORTUGAL BRANDY Fifth $3.49
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JOHN PAKEL, President

Chicago Savings and Loan Assn.
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SAFETY DEPOS1T BONES

intriguojantį dialogą, vietomis į- 
žvalgiai atskleidžia psichologi
nius personažo įsijautimus, vie
tomis panaudoja epistoliarinę 
formą, kitur gi pereina į pras
mingą pasakojimą. Pvz. vienas 
sovietinėje “laisvėje” gyvenąs pi
lietis taip kalba buvusiam kali
niui: “Štai ką galiu jums pasa
kyti. Jūs bentgi mažiau už mus 
turėjote meluoti, supranti? Jums 
bentgi mažiau tereikėjo vergiš
kai šliaužiot ir lankstytis. Džiau
kis tuo. Jūs buvote areštuoti, bet 
mes, kaip galvijai, buvome va
romi į mitingus jūsų keikti ir pa
smerkti. Jūs buvote uždaryti ka- 
lėjiman, bet mes buvome verčia
mi pritarti, pakolti toms baus
mėms, kurios ant jūsų krauna
mos. Ir tai ne vien paloti, o 
reikalauti jūsų egzekucijos, rei
kalauti! Ar atsimenate, kaip lai
kraščiai rašydavo. ‘Visa Sovietų 
liaudis kaip vienas žmogus paki
lo pasipiktinusi, kai patyrė apie 
tokius anksčiau niekada nebuvu
sius niekšus...’? Ar suprantate, 
ką tai reiškia, ‘visi kaip vienas’? 
Mes juk esame kiekvienas skir
tingas, ir staiga — “visi kaip vie-

< Nu Kelt h i 5 pat
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“Laiškų Lietuviams" parengime statomas G. B. Perg olesi komiškos operos "Ponia tarnaite" ruošėjai ir 
dalyviai (iš kairės): Iz. Motekaitiene (muzikinis pat u ošimas), M. Motekaitis (akompanuotojas), J. Va
lentinas (režisūra ir vaidybinė partija), Vyt. Nakas (bosas) ir D. Kučėnienė (sopranas).

Solženicino “Vėžio palata• v« 9,

Pokalbis su Iza Motekaitiene, muzikiniai ruošiančia šią operą "Laiškų Lietuviams 
parengimui kovo 8 d. Chicagoje.

(Atkelta iš 4 psl.)

nas’l Kai mes plojome, turėjome 
laikyti rankas iškėlę, kad būtu
me tikri, jog mato kaimynai ir 
mitingo prezidiumas. Kas gi ne
norėtų gyventi! Kas pakilo jūsų 
ginti? Kas protestavo? Kur da
bar jie? Buvo Dima Olickis. Jis 
susilaikė- Jis nesipriešino (tegu 
tokia ir mintis pražūna!), jis tik 
susilaikė, kai buvo balsuojama, 
remiant reikalavimą nubausti 
mirtimi... Paaiškink! — šaukė 
jie. Paaiškink, kodėl susilaikai! 
Jis atsistojo ir iždiūvusia gerkle 
prabilo: ‘Aš manau, kad per dvy
lika revoliucijos metų mes galė
tume rasti kitas bausmes kaip eg
zekucija...’ ‘O, tu niekše, tu ben
drininke, tu agente!..’ Ir sekantį 
rytą jis gavo pranešimą, kad yra 
šaukiamas į GPU įstaigą. Ir visas 
jo gyvenimas buvo sugriautas”.

Tai ar buvo mūsų gyvenimas 
lengvesnis?

Ir toliau jis pasakojo, kaip gi
lių mokslininkų vadovėliai buvo 
uždrausti, kaip pagal partijos li
niją reikėjo taisyti anatomijos, 
mikrobiologijos, neuropatologi- 
jos knygas, laikantis ignorantų 
nurodymų... Bibliotekose buvo į- 
sakyta sudeginti eilę genetikos, 
estetikos ir kitokių knygų...

Meilės ilgesys

į latvių kalbą ir jau treti metai 
statoma Liepojos teatre. Ekskur
santai ją ne kartą buvo matę Lat
vijoje, bet norėję palyginti su 
originaliu lietuviškuoju spektak

Ir taip ligoniai besikalbėdami liu, nes kiekvienas pastatymas e- 
prisimena, kad jau per ilgai So
vietų žmonės mirko prievartinė
je neapykantoje. Jie nori mylė
ti... “Laukinis gyvulys, graužda
mas savo grobį, jaučiasi laimin
gas, bet tik žmonės sugeba mylė
ti, ir tai yra aukščiausias daly
kas, ką jie gali pasiekti.”.
Veikale primenama, kad komu

nistai žmones bando apraminti 
ateities laimės pažadais. I tai Sol- 
ženicinas vieno savo personažo 
lūpomis atsako, kad laimės supra
timas tiek daug keičiasi ištisais 
šimtmečiais, jog sunku iš anksto 
ir pramatyti, kaip ją sukurti. “Jei
gu mes taip galvosime apie ‘lai
mę’ ir ‘augimą’, mes beprasmiš
kai pripildysime žemę ir sukur
sime pergąsdintų žmonių bend
ruomenę”.

Religinė užuomina
Nors Solženicino veikalas ra

šytas ateistinėje Sovietų Sąjun
goje, bet jame iškyla ir religinių 
užuominų. Vienas iš vėžio pala
tos ligonių — Šulubinas — kai-, 
ba: “Ne visas aš numirsiu... Ma
nyje yra kažkas nenugalimo, 
kažkas labai kilnaus ir aukšto! 
Yra kažkokia dalis Pasaulio Dva
sios. Ar tu nejauti šito?”

sąs savitas.

• Algirdo Margerio (Kosto 
Šeštoko), čikagiškiams pažįstamo 
gydytojo ir rašytojo 80 m. sukak
tis prisiminta ok. Lietuvoje, kur 
A. Margeris dabar gyvena. Jam 
suteiktas “Nusipelniusio kultūros

veikėjo vardas” ir sovietinė pi
lietybė. Kaip žinome, JAV-bėse 
ir ok. Lietuvoje išleisti jo raštai 
nepasižymėjo aukštesne literatū
rine kultūra. Dabartinėje, Lietu 
voje A. Margiris kelianfas »ne 
tiek kaip rašytojas, bet kaip grį
žęs iš JAV į rusų okupuotą Lie
tuvą.

.llilIlIlIUIIIIIIIIIIIHIIIIIHlUllllll.ilIlIlIlII

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
aes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
tros visiems prieinamos
llltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltltlio
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— Kodėl atkreipėte dėmesį į šią šių dienų, bei milžinišką skaičių mo pinkles ir pasigėrėti naujais 
jauno italų kompozitoriaus 18 
amžiuje sukurtą komišką operą?

— Grynai studijiniais moty
vais. Darbas su jaunimu ir sieki
mas įdiegti jiems gerą muzikinį 

t ? skonį — logiškai verčia rinktis 
tam tinkamus vokalinės muzikos 
veikalus. Manau, kad jaunuolį 
labiau žavi jauno kūrėjo veika
lai ir dar tokie, kurių vertę ne
pajėgia sunaikinti laiko, muziki
nio skonio ar eksperimentų žirk
lės. Lavinant balsus ir puoselė
jant meno dainas privačioj stu
dijoj, jaučiu pareigą dar ir prak
tiškai supažindint’ mokinius su 
menais, gyvastingai susijusiais su 
vokalisto profesija. Tam priemo
nė “patenku studijai atitinkamą1 
vokalinį veikalą, dažniausiai 
vienveiksmę ar dviveiksmę operą. 
Ją bestudijuodami, mokiniai iš
moksta kurti charakterius, judė
ti ir įgyja elementarią nuovoką 
apie teatrinę butaforija, dekora
cijas ir pan. Gerai išstudijuotą 
veikalą, palankioms aplinkybėm 

6 susiklosčius, tenka’ parodyti ir vi
suomenei arba atidėti tik į moki
nių muzikinį kraiti.

Pernai, peržiūrėdama šimtus 
vienveiksmių operų, pasirinkau 
studijos sezoniniam darbui tin
kamas dvi — La .Sįerva Padrona 
(Ponia tarnaitė), kurią sukūrė 
22 metų amžiausTfSlu kompozi
torius G. B. Pergolesi (dviveiks
mė komiška opera). ir L’Enfant 
Prodigue — (sūnus Palaidūnas)
— bibliškai rimtą vienveiksmę 
operą — kantatą, kurią sukūrė 
irgi 22 m. amžiaus jaunuolis

** prancūzų kompozitorius C. De- 
bussy, laimėjęs už šį kūrinį 1884 
m. Italijos paskirtą pasaulio kom 
pozitoriams muzikinę premiją— 
Grand Prix de Rome. Abi ope
ros neaprašomo grožio ir griež
tai skirtingos. Kai muzikiniai a- 
bi operos buvo jau beveik pa
ruoštos, planavome jas parody
ti studijos pavasarinio sezono 
koncerte. Netikėtai “Laiškai Lie 
tuviams” paprašė perleisti links
mąją operą La Servą Padrona 

w jų tradiciniam parengimui. Pa
siūlymą mielai priėmiau, džiaug 
damasi, kad mano studijos mo
kiniai gali būti naudingi šiai 
svarbiai lietuvybės išlaikymo in
stitucijai. Ypač, kad visus operos 
pastatymo techninius rūpesčius 
sutiko atlikti minėtas žurnalas. 
L’Enfant Prodigue — palikau ki 
to studijos sezono koncertui.

Abiejų mano pasirinktų operų 
įį. vertę garantuoja nemuziejinis jų 

išlikimas pasaulio scenose—pir
mos 200 metui antrosios arti 
100. La Servą Padrona yra ko
miškos operos pirmagimė. Savo 
laiku ji sukrėtė, lyg raketa, pa
saulio operinės muzikos kompo
zitorius, ir visuomenės dėmesio 
atžvilgiu “žvaigždžiavo” virš vi
sų operų. Ji sukėlė “muzikinį” 
karą kompozitorių tarpe ir lai
mėjo nevystantį pripažinimą iki

I

pasekėjų. Pvz., net filosofas Jean 
Jacųues Rousseau, sužavėta La 
Servą Padrona, parašė savo žo
džius ir muziką operai “Le De- 
vin du Village” — “in una- 
shamed and undisguised imita-1 
tion...”*)

— Kuo ši opera pasižymi mu
zikine prasme?

— Klasiškos muzikos grožiu, 
aiškumu: lengvomis, nuotaikin
gomis ir žaismingai besišypsan
čiomis melodijomis, meistriškai 
suderintomis su operos siužetu, 
lengvai įsidėmėtinomis arijomis, 
duetais, išbaigtomis frazėmis, me 
lodingais rečitatyvais — žodžiu
— tai klasiškos muzikos brang
akmenis! ' *

— La Servą Padrona bus pa
statyta sceniškai su visa 18 am
žiaus butaforija. Kaip su muzi
ka, ar akompanuos tik fortepi
jonas?

— Operos originale pageidau
jama akompanavimui styginio 
kvarteto ir harpsichordo. Pianis
tas Mangirdas Motekaitis, akom 
panavęs šiai operai per jos mu
zikinio paruošimo laiką, sutiko 
suorganizuoti ir styginį kvartetą. 
Į kvietimą talkon mielai atsi
liepė mūsų geriausi stygininkai: 
Petras Armonas gros violinčele, 
Povilas Matiukas — pirmuoju 
smuiku, Alfonsas Paukštys — 
antruoju smuiku ir Faustas Stro
lia — viola. Vietoj harpsichordo
— Mangirdas Motekaitis skam
bins fortepijonu. Tad pagal o- 
peros rėmus — bus ir kompo
zitoriaus pageidautas orkestras!

— Humoras iššaukia humo
rą. Taip ir komiškos operos ruo- 
š’mas žadina sąmojų. Teko gir
dėti juokaujant, kad ši komiška 
opera turi būti pavadinta “Tre
čiąja opera”. Pirmoji — tai Chi- 
gos Lietuvių opera, antroji — 
tai Dariaus Lapinsko “Maras”, 
trečioji — tai ši. Jūsų nuomo
ne, ko Chicagos lietuvių visuo
menė gali tikėtis iš šio retai mū
sų scenoje pasitaikančio žanro 
spektaklio? Kokia šio pastatymo 
reikšmė’

— Pirmoji šio klausimo dalis 
atsako pati į klausimą. Ar šiam 
vienkartiniam pastatymui tiktų 
“trečiosios operos' vardas — ne
manau. Kaip minėjau, nesiekiu 
ribotis savo dainavimo studijoj 
vien komiškos operos žanru — 
nes La Servą Padrona “Laiškų 
Lietuviams” parengime tebus 
vienkartinis mano studijos darbo 
eksponatas, atitikęs studijos so
listų pajėgumui parodyti veika
lą viešumoj. Visuomenė, atsilan 
kius į spektaklį, gali tikėtis malo
nios atvangos nuo įtemptos kas
dienybės, gardaus, sveiko juoko 
iš rimto daktaro kapituliacijos 
prieš tarnaitės moteriško gudru-

meno talentais — Dalia Kučė- 
niene ir Vytautu Naku, kurie iš
pildys tą šimtmečiais gyvą ope
rą.

Šio pastatymo reikšmė neeili
nė. Bus progos išgirsti, pamatyti 
ir grožėtis amžiais tveriančiu 
muzikiniu kūriniu, kurs suteiks 
atsilankiusiems į spektaklį ne
kasdieniško džiaugsmo ir žave
sio. Gi gausumas publikos suteik 
tų moralinio atpildo ir paskati
nimo jauniems dainos meninin
kams, tiek daug paaukojusiems 
idealistinio pasiryžimo ir energi
jos šios operos grožio atskleidi
mui Jaunimo centro scenoj.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• 400 metų sukaktį ateinan

čių metų rudenį švęs Vilniaus 
universiteto biblioteka. Sukaktis 
ruošiama iškilmingai paminėti. 
Šiam reikalui sudaryta komisija 
su rektorium dr. J. Kubilium prie 
šaky. Būsianti pagaminta doku
mentinė kino apybraiža, paruoš
ta spaudai eilė straipsnių ir kny
gų. Dailininkų s-ga paskelbė 
konkursą mokslinės bibliotekos 
ekslibriso ir jubiliejinio medalio 
projektams sukurti; būsią išleisti 
specialūs ženklai ir vokai. Ši bib
lioteka yra seniausia Lietuvoje.

(kr ) • Paukšteliui 70 metų. Juo
zas Paukštelis rašytojas, pedago
gas, gyvenantis Kėdainiuose, ko- 

• Rašyt, kun. K. Žitkus — vo 3 d. švenčia 70 metų sukak 
Vincas Stonys, apie kurį neseniai: tį. 20 metų dirbo kaip mokyto- 
rašėme, kad jis esąs vienoje prie jas ir direktorius Kėdainių gim- 
glaudoje Kaune, sveikas ir dirbąs nazijoje. Nuo 1922 m. pradėjo 
prie Vilijampolės par. bažnyčios reikštis sppaudoje ir yra išleidęs 
Vilijampolės parapijos bažnyčios visą eilę knygų; kfeletą scenos vei- 
kaip altarista. Šiemet jis minėsiąs kalų, o daugiausia reiškėsi kaip 
savo kunigystės auksinį jubiliejų, beletristas. Kaip rašytojas dau-

giausia susikaupė trijuose roma
nuose: Pirmieji metai, Kaimynai 
ir Jaunystė.

• Juozas Siparis, dramos ak
torius, vasario 26 d. atšventė sa
vo 75 metų amžiaus sukaktį. Te
atro darbą pradėjo 1920 m. Vii 
kolakio satyros teatre. Vėliau dir
bo kaip aktorius Valstybės teat
re Kaune, atlikdamas visą eilę 
svarbių rolių. Kartu su V. Di
neika ir J. Petrausku dalyvavo 
“Linksmųjų brolių” ansambly
je. Mokytojavo Vilniaus teatro 
dramos studijoje ir konservatori
joje, vaidino lietuviškuose filmuo
se. Iš viso sukūrė apie 140 vaid
menų. Dabar gyvena Vilniuje ir 
tebedirba kaip Vilniaus dramos 
teatro aktorius.

• šešiasdešimtie* Rygos lietu-. 
vių grupė neseniai aplankė Pa
nevėžio teatrą ir žiūrėjo J. Gru
šo tragikomedijos “Pražūtingas 
apsvaigimas” pastatymo. Kaip ži
nia, ši Grušo pjesė yra išversta

Geriausia ir Vertingiausia 
DOVANA 

SIŲSTI Į LIETUVĄ

DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI 
(U. S. Dollar Certificates)

PILNAI GARANTUOTA

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

Užsisakykite dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.

I

v

*) The Book of European Light 
Opera. Xi-David Ewen, 1962.

PARDUODAMI 
IŠ MODELINI} NAMU BALDAI 
30% ik. 50% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išmokėtinai. 
šou ; hwest furniture co.
6200 S. Western Tel. GR 6-4421

RADIO PROGRAMA
bernaus.a Lietuvių tlaUio Fru 

grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN 1360 bangoB. veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų. Perduodama: vėliausių 
oasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag 
dutės pasaka Programą veda — 
Steponas J. M inkus, Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
\N 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
tienraštis "Draugas”.
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SIUVIMO Mašinos
♦

♦

*

♦
*

*

ELNA 
BERNINA 
NECCHI 
VIKING 
PFAFF
SINGER

vokiškos, Itališkos,Šveicariškos, 
japoniškos ir kitų firmų.

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

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

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

Ved. Arvydas M. Dikinis
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinimiiiiiiiiiiiiiii

OUARTERLY 
DIVIDENDS

51/4 4%’%
CERTIFICATES
(Six Month Minimum) 
minimum $10,000 or larger 
in multiples of $1,000

PASSBOOK 
ACCOUNTS

STANDARD 
FEDERAL

Prarykite neapmokamo 
katalogo

į 125 E. 23rd Street 
t New York. N Y. 10010

vestuvės; spalvota tr juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus) 
portretūra
meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. —
422 MENAHAN STREET

HY 7-4877
— RIDGEVVOOD, N. Y. 1)237

RICHMOND AUTO 
SERVICE 

Kampas Richmond ir 63rd Street
Užsieninių ir vietinių automobilių tai

symas. Patyrę mechanikai. Elektroninis 
motoro patikrinimas. Vilkikas.

Telef. — GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas — Juozas (Joe) Juraitis

■X——

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

HOURS: Moti, Thurs., 9 a.irt-8 p.m.; Tues., Fri,
9 8.M.-4 p.m. 8at, 9 a.m.»12 noon; Wed. — 
no buslness transacted

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

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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

Pirmadieniais ir ketvirtadienias nuo 9 iki 9:30. Kitom denom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.
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Bet iš kitos pusės autorius per
teikia ir Berdiajevo perspėjimą, 
kad meilė būna liek pilna iliu
zijų, nepastovumo, 
patarimų nepaisymo; jj taip len
gvai gali pasidaryti gyvuliška, 
absurdiška, kad meilei globoti

išmintingų

Vilniuje. Knygoje apžvelgiama 
1940-1967 m. literatūrinė raida 
ir kultūrinis gyvenimas. Si kny
ga ir dabar parašyta pagal “so
cialistinio realizmo” reikalavi
mus, todėl gerokai sužalota, kaip 
ir ankstesnieji kiti šio veikalo to- i 
mai.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufaeturers

Stepo Zobarsko vadovaujamos leidyklos “Manyland Books leidiniai Izinire, Turkijoje. Tenai naujo univer
siteto atidarymo proga buvo surengta tarptautinė knygų paroda, kurią izmiriečiai gausiai lankė. Visi ten 
buvę “Manyland Books” leidiniai padovanoti naujam Izmiro univeraitetui, kuris juos žadėjo laikyti “in 
permanent display”. Parodos vitrinoje aiškiai matome lietuvių rašytojų knygas, išverstas anglų kalban: L. 
Andrielcaus “Amen in Amber”, Aloyzo Barono “Footbridges and Abysses'', J. Gliaudos "The Sonata of 
Icarus”, M. Vaitkaus “Deluge”, lietuviškųjų novelių antologiją “Lithuanian Storiesi”. V. Krėvės “The 
Temptation”, A. Vaičiulaičio "Noon at a Country Inn’’, J. Gliaudos ‘‘House Upcn the Sand”. lietuviškųjų 
liaudies pasakų antologiją "Lithuanian Folk Talės” Tiesiog stebėtina, kad ši viena leidykla galėjo atlikti 
tokį milžinišką darbą — tiek mūsų literatūros pateikti plačiajam pasauliui. Bet ar mūsų visuomenė ir mū
sų fondai įsikniaubę į kitokius reikalus, parodė bent kiek didesnio dėmesio tiesiog neįkainojamam ši
tokio pobūdžio lietuviškosios kūrybos prasiveržimui?

Žodžius, kad pirmasis pareiški-1 venjmų ir kartoja Solovjovo žo- 
mas, kokį Dievas buvo padaręs džius, kad “dažnai seksualinės 
apie žmogų, tai kad negera žmo- meilės patyrimas pirmasis žmo
gui būti vienam. Autorius karto- gui leidžia suvokti, kad jis nemir- 
ja prancūzų Simone de Beauvoir ringas”.
žodžius: “Mums reikalingas ki
tas asmuo, kad mūsų pačių eg-Į 
zistencija turėtų pagrindą ir bū-i 
tų reikalinga", Saint Exupery 
teisingai sako, kad mes augame, 
didėjame, atrasdami kitų mintis. 
Jau Ciceronas buvo pasakęs: my-|
lėk kitą žmogų tik dėl jo paties, tikrai yra reikalinga seksualinė 
be jokio apskaičiavimo akstino, moralė, monogamiška moterystė, 
ir iš tę tau plauks palaima.

Dar iškalbingiau aptaria tau
rios artimo meiles palaimą Lavel-1 niai daugelį žmonių įgalina, ne- 
le: “Mes pasiliekame tik gryna paisant jų vidutiniškumo ir ap- 
galimybė, kol neįsikūnijame ma- gąuliškumo, ištverti tame neįti- 
tomame pasaulyje, ir tas įsikū-1 ketiname, bet vis dėl to amžina- 
nijimas kartu yra ir liudijimas, 
kuriuo mes išsilaužtame iš vie
natvės ir sueiname į ryšį su ki
tais žmonėmis. Taigi, atrodo, rei
kia gyventi kitiems, kad galėtu
mei gyventi sau”.

Prisimindamas vedusiųjų mei-
, autorius randa išmintingu 

Simone de Beauvoir patarimą: 
“Jeigu vyras ir moteris su ta pa
čia įtampa mesis į kurį nors 
draugo dirbamą ateities darbą, į 
vaikus, kuriuos turi ar į tą visą 
pasaulį, kuris išugdė juose ben
drą valią, jie pasijus savo tarpe 
neatskiriamai sujungti”. Auto
rius blaiviai žiūri į vedusiųjų gy- mas (927 psl.) neseniai išleistas

sveiki papročiai. Tas “tabu”, die
višku ir žmogiškų įstatymų dės-t

WAGNER & SON8
Typeuriteru — Adding Machines — 

Check wrtters 
Nuomoja — Parduoda Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
m. patik Imtis patarnavimas

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

Vlr*

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

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

Nauji leidiniai
• AIDAI, 1969 m. sausio mėn. 

N r. L Mėnesinis kultūros žur
nalas. Redaguoja dr. Juozas 
Qinrius, 27 Juliette St., Boston, 
Masą. 02122. Laidžia lietuviai 
pranciškonai. Administruoja T. 
Benvenutas Ramanauskas OFM, 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, 
N. Y. 11221. Metinė prenumera
ta $7.00.

Siame numeryje rašo: K. J. 
Čeginskas, D. Sadūnaitė, A. Ma
ceina, Z. Balvočienė, St. Yla, J. 
Gimbutas, J. Dainauskas, V. 
Vizgirda, Mirga Gimiuvienė, A. 
Mažiulis ir kiit. Duodama plati
1968 metų visuomeninės ir kul
tūrinės veiklos apžvalga. Jos 
kultūrinių akcentų ištraukas 
spausdiname šiandieninio “Drau 
go" kultūrinio priedo 2 psl.

• AKIRAČIAI, 1969 m. sau
sio mėn. Nr. 1. Atviro žodžio 
mėnraštis. Redaguoja kolekty
vas. Adresas: Akiračiai, 6821 
S. Maplewood Ave„ Chicago, 
BĮ. 60629.

Šio numerio turinyje: Vyriau
sias komitetas, Iš ciniko užrašų, 
Drausmės sargyboje, Dainuo
janti kometa, Lemiantis veiks
nys, Tarp tvisto ir vulgaraus 
sociologizavimo ir kt.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS,
1969 m. sausio mėn. Nr. 1. Tė
vų jėzuitų leidžiamas religinės 
ir tautinės kultūros mėnesinis 
žurnalas. Adresas: 2345 W. 56th 
St., Chicago. III 60636. Metinė 
prenumerata $5.00.

karia žurnale rašo: Sesuo 
M. Jurgita, Justinas Pikūnas, 
AT. Grauslys, Petras Maldeikis, 
Arūnas Liulevičius ir kt.

• J. Vaišnora, MIC, KELIAS 
Į ALTORIAUS GARBĘ. Dievo 
Tarno ark. Jurgio Matulaičio 
beatifikacijas bylos apžvalga. 
Generalinės Marijonų Postulaci- 
jos leidinys 1969 m. Spausdino 
“Draugo" spaustuvė. Leidinys 
32 psl.

• MŪSŲ SPARNAI, 1968 m. 
gruodžio mėn. Nr. 25. Lietuvių 
evangelikų reformatų žurnalas. 
Naujas numeris 108 psl. Reda
guoja Jokūbas Kregždė, 2439 
W, 51 st St., Chicago, III. 60632. 
Administruoja Jonas Palšis, 
5718 S. Richmond St., Chicago, 
UI. 60629. Kaina — auka. Nau
jame numeryje rašo: kun. S. 
Neimanas, Gražina Tulauskaitė,

kun. J. Pauperas, J. Kregždė, 
V. Karosas, E. M. Nauburas, 
M. Tamulėnas, jr., kun P. Di
lys ir kt.

• Alė Rūta, VIENIŠI PA
SAULIAI. Romanas. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas 1968 
m. Knyga 265 psl., kaina $3.50, 
gaunama Drauge.

Kaip leidinio aplanke rašoma: 
“Vieniši pasauliai — tai dabar
ties gyvenimo iškarpa, pristaty
ta meniniu pavidalu. Dulkterų 
nesuprastas motinos rūpestis, 
motinos neįžvelgtas jaunimo gy
venimas, senelio sentimentai 
praeičiai ir intelektualo atitrū
kimas nuo tikrovės, — tai tas 
fonas, kuriame vyksta romano 
gyvenimas, sukinėjasi jo perso
nažai ir dėl ateities kovoja vie
ni prieš kitus”.

tre, Sagan, Chardin ir daugybės 
kitų-
Veikalas parašytas scholastinės 

fįlosofijos metodu, tai kiek sau
sokas. Autorius užsimoja pradėti 
nuo pačių pradžių: duoda as
mens, meilės aptarimą, išstudi
juoja įvairias žmogiškosios mei
lės rūšis ir didžią veikalo dalį 
skiria nagrinėti žmogaus meilei 
Dievui.
Meilę autorius aukštai vertina, 

kartodamas autoriaus Jankele- 
vitph mintį, kad nors kiek my
lėjęs žmogus gali pasakyti: “Aš 
gyvenau”.

Autorius išryškina meilės ug
dančią galią, kartodamas Dosto
jevskio žodžius, pasakytus “Bro
liuose Karamazavuose”: “Sten
kis mylėti savo artimą veikliai ir 
nenuilstamai. Ir kuo arčiau prie 
tokios meilės priartėsi, tuo labiau 
būsi 
kad 
tokį 
bus
riausiai tada atgausi tikėjimą ir 
jokia abejonė nebeįsibraus į tavo 
sielą. Tai tikras dalykas”.

Meilė žmogui reikalinga išves
ti jį iš vienišumo kančios, ir dėl 
to autorius kartoja Kierkegaardo

įtikintas, kad Dievas yra ir 
siela nemari. Jeigu pasieksi 
tašką, kada artimo meilė 

visiškai be savimeilės, tik-
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M O V I N G
Perkratisfo baldus iš arti it toli

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

me meilės stovyje. j niJLKIU
Ypač autorius perspėja prieš ... RR ... 

donžuanišką meilę, kai žmogus •lUnoL.IU 
tampa tik daiktu kitam — tai sa- TAISYMAS, 
votiška saužudybes rūšis. J. Pr.

________ i Valome,
• Petras Norkūnas, žinomas ištepame, 

gydytojas, neseniai Vilniaus u-te suderiname, 
apgynė dizertaciją tema “Duo- Pakeikiame 
menys apie tiesiosios žarnos ir (||Qaes) — 
ęiirmnę diętalinpą dalinę vn?in at-’ ..sigmos distalinės dalies vėžio at
siradimo, profilaktikos, diagnos
tikos ir gydymo kai kuriuos ypa
tumus”. Jam suteiktas med. Dak
taro laipsnis.

• Lietuvių literatūros IV to-

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

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

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

Ved. Arvydas M. Bikinis

MARQUETTE 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 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6*8998

Naujų knygų lentynose atsi
rado stambus leidinys, parašytas 
jėzuito John Cowbum, “The 
Person and Love” (išleido Alba 
House, Staten Island, N.Yi 442 
pusi. $7.95). Kaip antrinė kny
gos antraštė sako, tai meilės fi
losofija ir teologija.

Reikia stebėtis ypatingu auto
riaus kruopštumu. Jo panaudo
tų veikalų sąrašas sudaro 18 psl. 
J šią savo studiją jis įjungia min
tis ir tokių modernių rašytojų 
kaip Anouilh, Camus, Claudel, 
Heidegger, Jaspers, Malraux, 
Maritain, Mauriac, Rahner, Sar-
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ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
KENNEBUNKPORTE, MAINE,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISRM.

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, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams 
įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena benurabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

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

Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:
Rev. Rector
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046
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FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
N A T I O N W I D E 

G U A RANTE E
No-Limit on MILĖS
No-Limit on MONTHS 

FTJLL LJFETIME GUARAN. 
TĖE asalnst defects in work- 
manshlp and materials and 
all normai road hazard In- 
jurles enėountered In every- 
llfeday passenger car ūse for 
the ilfe of the orlginal tread 
design In accordance with 
terma of our prlnted gua- 
rantee certificate. Price of 
replacement pro-rated on 
orlginal tread deptb wear 
and based on Firestone ad- 
justment price for replac
ement tire at time of adjust- 
ment. Firestone adjustment 
prtces are intended to. būt 
may not, represent appror- 
imate current average sei
lins prices and are subject 
to change w1thout notlce

PLANINGAS TAUPYMAS

Wį
Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausi pasirinkimą 
visų modemiškų 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 H
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki A;30 vai. po pietų.

Neribota guarantija: Iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

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

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

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

Sekm. uždaryta Kitu laiku pagal susitarimą.
Savininkas MIKAS ČESAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius tk'apymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos 

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

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

OFFICE HOURS: Manday. Tuesday. Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1: Wednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING PETRAS KAZANAUSKAS, Pre.stfent

<7^ Mokamas už vienų metų teupy- 
' mo lakštus nuo išdavimo datos

įdedant po

MUTUAL Federal SAVINGS
4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Teleohone CL 4-4470 
FRANK ZOGAS 

President

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

PIKMAD Ir KETVIRTAD............» v. r. ,K1 I
VALANDOS ANTRAD. ir PENKTAD................. 9 v. r. tkl 5

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 11 v. d — Trečiad. uždaryta

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 
sąskaitas.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimir

Mes mokame

MINIMUM SUMA $5.000.00

* ant visų taupymo 
certifikatų

per annum

MIDLAND 
SAVINGS

MIDLAND Savings



Kultūrinė kronika
• Dailė šiandieninėje Lietu

voje. Lietuvių Baries instituto 
parodos Chicagoje proga Čiur
lionio galerijoje praėjusį sekma- 
diem (vasario 23 d.) bostoniškis 
dail. V ktoras Vizgirda gausiai 
jfjsirinkusiems meno mėgėjams 
pora valandų rodė šiandieninės 
Lietuvos dailininkų kūrybos spal
votas skaidres, jas palydėdamas' 
laba^i kondensuotu, betgi taikliu 
akademinių žodžiu. Įvadas į 
dabartį buvo trumpas žvilgsnis j 
individualaus lietuvių meno rai
dą, pradedant pirmosiomis paro
domis XX amž. pradžioje Vilniu
je, primenant drauge su ekrane 
regimais jų darbais Čiurlionį, 
Žmuidzinavičių, Varną ir kitus. ■ 
Nepriklausomybės laikotarpyje | 
pabrėžta posūkis į Vakarus ir į 
lietuviškosios liaudies gelmę tiek 
tapyboje, tiek ypač grafikoje, j 
Trumpai čia nušviečiama ir ne
mažai lemianti dail. Vienožins
kio rolė, Galdiko dinamiškumas 
ir entuziazmas.
> Pereinant į šių dienų meną 
Lietuvoje, pabrėžiamas ypač jau
nųjų dailininkų kūrybingumas, 
pasinešimas modernizman. Buvo 
įdomu pasekti ekrane ne vieno 
jų įdomią metamorfozę nuo men
kaverčių socialistinio realizmo 
štampų iki paties abstraktizmo 
briaunos.

Viktoras Vizgirda čia įtikina
mai nušvietė dar prieš karą susi
formavusių mūsų dailininkų į- 
taką dabarties tenykščiam jauni
mui. Ilgiau tad buvo stabtelėta 
prie Gudaičio kūrybos, kuri po
kario metais ilgai ten buvo nie 
kur viešai nerodoma, bet daili
ninkas vis tiek įtakojo kone visą 
jaunųjų dailininkų kartą, pats 
šviežiai atsigaivindamas ir ki
tiems naujo pulso įkvėpdamas.

Grafikoje kūrybingiausieji jau
nieji (kaip Makūnaitė ir kt.) ku
rį laiką buvo V. Petravičiaus, P. 
A.ugiaus, Telesf. Valiaus geriau
siųjų darbų įtakoje, bet su laiku 
nuo jų atsipalaidavo ir, eidami 
tegu ir ankstesnei- tradicijai bei 
lietuvių liaudies menui dvasiniai 
gimininga kryptimi, pasiekė pasi
gėrėtinų rezultatų.

Tapyboje, vitraže, skulptūroje 
taipgi laužiamasi iš socialistinio 
realizmo varžtų, nevengiant au
dringo ekspresionizmo ir kone 
grynojo abstrakto spalvinių kom
pozicijų. Jaunosios kartos darbuo
tė su didele meile monumenta
liose formose nuolat kūrybingai 
kartojasi Vilniaus peizažų bei ur 
banistinių kompozicijų motyvai, 
kitur vėl liaudies dievdirbių iš
skaptuotų formų motyvai rikiuo
jasi individualaus spalvingumo 
ir kompozicijų drobėse, dar kitur 
lyriškas ir subtilus to paties Vii 
niaus bei pasakų motyvų trapu
mas, sidabruojasi nerimstančio
je grafikoje.

Per dvi su pertrauka valandas 
galerijos ir parodos svečias dail. 
/rkioras Vizgirda parodė čikagie- 

'■ ams mono bičiuliams tiek daug 
g š.'cfl mums mažai pažįstamų 

dailininkų darbų, suminėjo tiek 
ūryb. ogų pavardžių ir visa tai 
ujtingė į gražiai apipavidalintą 
oru -atarą, jog susirinkusieji tik- 
i. buvo nuoširdžiai patenkinti 

ia r a ir pilnavidure popiete, j 
® Dariaus Lapinsko kūryba 

Colorado universiteto dabarti
nė muzikos festivalyje. Nuo 
vasario 11 iki kovo 17 d. ket- 
v;’ ia.iame Colorado universiteto 
(Bou’.’er. Colorado) šių laikų 
muzikos festivalyje ateinantį 
pir adionį (kovo 3 d.) bus at- 
'’ktss ir mūsų kompozitoriaus 
Der’aus Lapinsko kūrinys. Jį 
nrr07 v:vas kamerinis ansamblis: 
styri 'is kvartetas, fleita, trimi
tas saksafonas ir bongos. Žodi
ni š'to veikalo tekstą — penkias 
kieiečiu noeto Li Tai - Po (701 - 
762) noemas — dainuoja teno
ras John Paton. šį Lapinsko kū
rini festvvalyje diriguoja Os- 
wald Lehnert.

Dariaus Lapinsko kompozici
jos įtraukimas žymaus festiva
lio programon yra gana reikš-

Kompozitorius Darius Lapinskas, 
kurio veikalas atliekamas Colorado 
universiteto muzikos festivalyje. 
(Žiūr. kultūrinę kroniką.)

mingas ir malonus faktas ne tik 
pačiam kompozitoriui, bet ir vi
siems lietuviams, šiemetiniame 
Colorado universiteto muzikos 
festivalyje yra atliekami Barto
ko, Bergo, Easkino, įves, Kirch- 
nerio, Schoenbergo, Webemo 
kūriniai. Įsirikiavimas tarp jų 
ir Lapinsko, lietuvišką ambiciją 
maloniai nuteikia.

• Seselės Agnesinos eilėraštį 
“Because God Said ‘Yes’ "įsidės 
“Na ional Poetry ..Anthology”, 
kurią leidžia National Poetry 
Press Los Angeles mieste. Tos 
antologijos redaktorius D. Hart- 
man pranešė, kad sesers Agnesi-

Juozas Bakis Kryžiaus kelių keturioliktoji stotis

>■

Vytautas Valius (g. 1930) Lietuvių liaudies skulptūros moty
vais (tempera, popierius. 19651
Vienas pavyzdys iš jaunosios kartos lietuvių dailininkų darbų šiandie
ninėje Lietuvoje. Plačiau žiūr. Kultūrinėje kronikoje.

nos eilėraštis buvo vienas iš tų 
negausių poezijos kūrinių, kurie! 
buvo išrinkti spausdinimui iš at
siųstų apie 7.000 eilėraščių. Tai 
jau bus šeštas kartas, kad seselės 
Agnesinos eilėraštis bus įdėtas į 
anglišką JAV poezijos antologiją.

Seselė Agnesina yra kazimierie- 
tė, gavusi mokslo daktarės laips
nį, dėsto anglų kalbą ir literatu 
rą Marijos Aukšt. mokykloj Chi
cagoje, taip pat dėsto seselių jau
nių kolegijoje ir šeštadieniais 
turi paskaitas Lojolos universite 
te. Ji taip pat yra Sv. Kazimie
ro seserų vedamų aukštesniųjų 
mokyklų inspektorė ir žurnalo 
“The Marian” bendradarbė'. Ko
vo pradžioje ji dalyvaus aukštes
niųjų mokyklų direktorių suva
žiavime San Francisco mieste.

j • Iš Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto veiklos Vilniuje. 
Šiais metais bus išleisti du mo
nografiniai darbai: A. Jovaišo 
apie Liudviką Rėzą ir J. Žėkai
tės apie lietuvių romano raidą 
iki 1940 metų. Jau spausdina
mas didėlis chrestomatinio po
būdžio veikalas “Lietuvių kal
bos tarmės”. Pradėtas rengti ir 
“Lietuvių literatūrinės kalbos 
žodynas” (apie 60,000 žodžių). 
Ruošiamas ir daugiatomis “Lie
tuvių liaudies dainų” rinkinys, 
kuris bus išleistas tematiniais 
tomais (pvz. darbo dainos, is
torinės dainos ir pan.). Rengia
mas ir Lietuvių kalbos atlasas.

• Du jauni lietuviai — nuo
traukos menininkai amerikiečių 
spaudoje. Lietuviškoje periodi
koj laiks nuo laiko besireiškią 
mūsų jaunosios kartos, šiame 
krašte išsimokslinę puikūs foto
grafai Uosis Juodvalkis ir Jo
nas Dovydėnas jau randami ir 
žymiuos amerikiečių žurnaluos. 
Štai paskutinis Chicagos univer
siteto leidinio “The University

of Chicago Magazine” vasario 
mėnesio numeris yra papuoštas 
visu pluoštu Uosio Juodvalkio 
nuotraukų. O savaitinis “Time” 
vasario 7 d. laidoje įsidėjo Jono 
Dovydėno panoraminę Chicagos 
miesto nuotrauką su John Han- 
cock dangoraižiu centre. Malo
nu pastebėti ir nurodyti net ki
tiems pavyzdžiu, kad abudu jau
nieji nuotraukos menininkai po 
savo darbais šiuose leidiniuose 
visur pasirašinėja lietuviškai
siais savo vardais ir pavardė
mis, jų nė kiek nesuamerikonin- 
dami: Jonas Dovydėnas, Uosis 
Juodvalkis. .

1 metąi, bet profesorius manąs, jog! DRAUGAS, šeštadienis, 1969 in. koVo mėli. 1 d. 
| Lai, atrodo, esą mahometonų ka-1 ■
lendoriaus 656 metai, kas atitik
tų krikščioniškojo kalendoriaus 
1278 metus.

Kaip žinome, Lietuvą šiuo lai 
kotąrpiu valdė kunigaikštis Trai
denis, turėjęs susikirtimų ir su to
toriais. Gal iš paimtų karuose 
totorių bęląisyių, o gal ir laisvai 
atbėgusių į Lietuvą jau Traide 
nio laikąįs, kaip rastasis ąkrpuo 
liudytų, čia susidarė mahometo- 
nų-totorių kolonijos. Jeigu tikrai 
rąstasįs akmuo, š.tiai iįudytų, tai 
jis gerokai apgriautų įsivyravusią 
mūsuose nuomonę, kad totorių 
—mahometonų kolonijos įsikūrė 
Lietuvoje Vytauto laikais, kai jis 
kišosi į totorių tąrpivtąvio ginčus, 
jų bėglius globojo, ir Lietuvoje 
apgyvendino, O dabar totorių 
kūrimąsi etnografinėje Lietuvoje, 
gal būt, reikės nukelti į Traide
nio laikus?

ŽYMUS ADVOKATAS

7

Bogotoje suruošė velionio minė
jimą ir pareikalavo valdžią iš- . Alexander Hamilton studija- 
duoti jo palaikus, kąd, būtų ga- vo teisę tik 4 mėnesius ir pasi- 
lima juos garbingoje vietoje pa- darė žymiausias .JAV advoką- 
laidoti. k. k) tas.

KUNIGO KOVOTOJO MIRTIES 
METINĖS

Neseniai suėjo treji metai kai 
žuvo kun. Camillo Torres, išvien 
su partizanais kovojęs Santan- 
der departamente Kolumbijoje 
ir ten žuvęs kovoje prieš vyriau 
sybės dalinius. Sukakties proga 
darbininkai ir studentai suruošė 
manifestacijas. Per Medellino 
radiją kalbėjosi kun. Torres mo 
tina pareiškė, kad jos sūnus 
esąs gyvas ne tik Kolumbijoje, 
bet ir visame pasaulyje. Pažy
mėtina, kad šis kunigas žuvo 
vienoje rankoje laikydamas evan 
geliją, kitoje kulkosvaidį. Krikš 
čionių socialdemokratų partija

Platinkite “Draugą”

FUNERAL HOME

LUIZ AUTO REPAIR 
TELEF.

KAROSERI.IOS, SPARNŲ (FENDER) 
TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI 

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

Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

43£-3p99

>

T H kE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpublic 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios: 
4330*34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 *
4605 * 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

• Totorių kolonijų Lietuvo
je būta jau Traidenio laikais? Va
sario 8-tos dienos “Draugo” kul
tūriniuos puslapiuos buvome įdė
ję nuotrauką Kaišiadorių apylin
kėse iškasto keisto akmens su, at 
rodė, arabiškais rašmenimis. Ban
dėme prileisti, kad tai yra kokio 
totoriaus kapo paminklinis ak
muo. Birutė Liseckienė iš May 
wood, Calif. redakcijai dabar dėl 
to akmens atsiuntė laišką, ku
riame rašo: “Mus sudomino raš
tuotas akmuo jūsų laikraščio kul
tūriniame priede... Mes čia sten
gėmės visa tai kaip nors išaiškin
ti. Prof. F. Khalil perskaitė ano 
akmens įrašą, ir štai kitoj lapo 
pusėj jo komentaras”.

Gi prof. Fakhri Khalil savoi 
angliškai rašytame laiške tvirtina, 
kad tas akmuo nėra antkapis, 
bet mahometonų mečetės dalis— 
įrašas, buvęs matomoj vietoj me
četėje. Pažodinis įrašo vertimas 
šitoks: “Yra tik vienas Dievas ir 
jo pranašas Mahometas. Ismail 
Ibn Abdullah, mahometonų va
das”. Profesorius prileidžia, kad 
tas Ismail Ibn Abdullah galėjęs 
būti tos apylinkės mahometonų 
bendruomenės viršininkas. Sun
kiau įskaitomi akmenyje iškalti

SPECIALUS IŠPARDAVIMAS
Nauji 1969 Plymouth’ai ir Chrysler’iai

I

X

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

4030 ARCHER AVENUE — TEL VI 7-1515

t*

Paskutinė proga SUTAUPYTI IKI $2,000.00, perkant naujus 
1968 m. PLYMOUTH. CHRYSLER, IMPERIAL 

Likę tik 80 automobilių.

2
36.30

3
51.20

visų

I

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR, N E L S 0 N 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

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

$23.40

I

— nr

Tel. REpublic 7-1213 
Tel. Virginia 7-6672

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

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 VVest 63rd St., Chicago, III.

JURGIS F. RUDMIN
$319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1189

LACKAWIC2 IR SOROS
2424 W. 69th 8TREE7
2314 W. 23rd PLACE

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S LITUANICA AVĖ Tel Y Arda 7-3401

f VASAITIS — BUTKUS
i 1446 8. 50th Avė., CICERO, ILL________ Tel OLympic 2-1003

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8 MICHIGAN AVĖ. Tel. COuunodore 4-2228

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tol. YArds 7-1911

LAWN FUNERAL HOME 
Slgmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD.. OAKLAWN. ILL. Tai. 636-2320

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

SPECIALIOS
DOVANOS J 

LIETUVĄ
Populiariausios ir vertin
giausios dovanos jūsų 

giminėms.

Itališki Nylon 
LIETPALČIAI

Vyriški ar moteriški — visų 
dydžių: maži, vidutiniai ir di
deli. Spalvos: tamsiai mėlyna, 
tamsiai žalia, ir tamsiai ruda. 
Kainos — įskaitant viską, jū
sų giminės nieko nemokės —
1 LIETPALTIS — 

Pilna kaina
LIETPALČIAI — 

Pilna kaina
LIETPALČIAI —

Pilna kaina
I VILNONES SKARELES 
i 10 Vilnonių Skarelių, 
' spalvų, gėlėtų ir rytiešių mo- 
| tyvais Pilna kaina $48 00 
. NYLON SKARELES
I 10 Nylon skarelių (babuškos) 
k vienos spalvos ir margų, visų 
‘ spalvų.
k Pilna kaina $29.00
i Geriausias amerikietiškas 
‘ mastas
k DELICIOUS $39.50
' 1’4 sv- kepintos kavos, 1 sv. 
f šveicariško šokoladą, 2’4 sv. 
k cukraus, 2*4 sv. ryžių, 1’4 sv. 
J sviesto, 1’4 sv. šveicariško 
k sūrio, 1*4 sv. rūkytų lašinu- 
[ kų, 1*4 sv. rūkyto kumpio, 
h 2*4 sv. maišytų vaisių, 2*4 sv. 
[ marmalado, 2*4 sv. kvietinių 
I miltų, 1*4 sv. geriausių sau- 
k sainių.
[ SIUNTINYS ŠEIMAI $57.00 
I 1 >4 sv. kepintos kavos, 10 gv. 
» kvietinių miltų, 2*4 sv. cuk- 
k raus, 2*4 sv. Farina, 2*4 sv. 
F ryžių, 1’4 sv. makaronų, 1*4 
k s v. medaus, 1*4 s v. pie- 
T no miltelių, 1*4 sv. sviesto, 
I 2*4 s v. taukų, 2*4 sv. rūky- 
- tų lašinukų. 1’4 sv. rūkyto 
I kumpio, 1’4 sv. Ungar. sala- 
k mi, 1’4 sv. šveicariško sūrio, 
F ’4 sv. kiaušinių miltelių, 1*4 
k sv. maišytų vaisių, ’4 sv. cit- 
’ rinos sunkos, 1(4 sv. geriau- 
I šių sausainių, 10 sriubos ku- 
I bų, 1’4 sv. marmalado, *4 sv. 
f datulių, *4 sv. figų, ’4 sv. pi- 
k pirų, 2 gab. muilo.
F REIKALAUKITE MOŠŲ 
k NEAPMOKAMO KATALOGO 
[ su daugybe specialių siunti- 
I nių.
k U2SISAKYKIT DABAR 
’ UŽSISAKYKIT TIK PER

INTERTRADE 
Į EXPRESS
I CORP.
I 125 E. 23rd Street 
| Nevv York, N. Y.
b 10010

PETKUS A
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
KOPLYČIOS;

Tel, 476
Tel. TO 3-2108-09

TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI



Redaguoja dr. 8. AL1ŪNAL

Klausimas iš studentų 
suvažiavimo

“Prelegentui nereikėjo ruoštis 
paskaitai, nes jį išgelbėjo nauji 
veidai. Tik įdomu: kieno tie nau
ji veidai? Ar tų studentų, kurie 
buvo priėję išvados, kad paskai
tų salėje yra patogiausios kėdės 
išsipagiriojimui?”

Al. Pakalniškis, jr.

Patarimai, galioję sau 
pačiam

SVARBIAUSIA
NEPASIDUOTI

Ką čia šiais laikais žmogus ga- čiulaičio redaguotoj “Poezijos 
vėnios metu begali sugalvoti po
zityvaus, kai nebėra beveik jokių 
pasninkų, o tik pelenai paliko, 
kuriuos visi vis kitiems ant gal
vos arba net j akis pila. Šiaip 
jau ant savo gaivos gal ir sun
koka būtų. O reiktų ne vienam 
ir ant savo galvelės užsipilti, 
bent gavėnios 
neužsipilti, tai 
ti už griekus. 
laikais padaro
dr. Girniaus, visi besiskundžia vi 
somis nelygybėmis, niekas nesis
kundžia, kad jam Dievas davė 
per maža proto. Visi šiais laikais 
gudrūs ir klaidas daro tik kiti, 
taigi ant jų galvų ir pelenai pil- 
tini.

Neseniai išėjo “Akiračių” sau
sio mėnesio numeris. Kadangi ei-

antologijoj” yra J. A. Pabrėžos 
(1771-1849) eilėraštis “Esu sau 
žmogelis”, kuriame išreiškiamas 
entuziasmas, kokio mes visi, ne 
baudžiavinę duoną, bet steikus 
valgydami, galime tik pavydėti:

proga. Bet jei ir 
bent apgailestau- 
Tačiau kas šiais 
griekų, jei, anot

Esu sau žmogelis, šarpus
kožnam darbe. jjrc|jes;

“Tenepyksta Bronys Raila, kad 
aš spaudoje (dabar L L) prieš jį 
stiprokai pasisakau. Tai nėra ma
no kokia neapykanta jo asme
niui, o tik noras parodyti jam ir 
ypač tautininkams( kurių orga
ne jis rašo) jo rašymų negaty
vumą, jų didelę žalą mūsų vie
šam, netgi ir visos tautos inte
resui.

Laukiu tos dienos, kad Raila 
susipras ir, jausdamas dorinę at
sakomybę už savo skelbiamus 
spaudoje žodžius ir mintis, pa
naudos savo gebėjimą rašyti ne 
griovybai, ne mūsų viešųjų pa
pročių ir morales žalojimui, ne 
spaudos kultūros smukdymui, o 
doriesiems, kilniesiems tikslams, 
viešajam gėriui, visos tautos in
teresui.

To aš jam ir linkiu iš visos »»

SVETIMŲ KALBU REIKŠME

KŪLE, KUOLAS IR KIRVIS SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

kirvu-' rajono

— Kipšų išdaigos. “Valstiečių 
laikraštis” vasario I d. išspaus
dino šią istoriją:

“Ko seniau kipšai neprigalvo
davo. Pamatys žmogelį, su geru 
kvapeliu grįžtantį iš turgaus, tai 
iki gaidžių tais pačiais keliais pa
vedžiosi Kitą, žiūrėk, krūmuose 
nurėdys, rūbus ant šakos suka
bins. Trečią, vėl, ant eketės paso
dins... Ech, ko nebūdavo!

Dabar kiti laikai. Sumažėjus 
pelkėm ir raistam, ir velniai pri
versti tobulintis, pasirinkti nau
jas gyvenimo vietas, keisti savo 
išdaigas.

Antai praėjusią vasarą Šakių 
Bolševiko” kolūkio teri

torijoje besibastą kipšai vieną gra 
žų vakarą sėdo ant keturių rie
biausių bekonų, nusitvėrė už au
sų ir iš pirmos brigados kiauli
džių išbildėjo nežinoma krypti
mi.

— keturi vienu kartu! Tai ne

Gavėnioje penktadieniais negalima 
perdaug valgyti, bet artimą pele
nais pabarstyti tai nėra ypatingai 
draudžiama.
na kas mėnesį, tai ieškojom, ieš
kojom ir neradom gruodžio mė
nesio numerio, matyti, jog to 
mėnesio “Akiračiai” nebelaiko 
ko nors vertu. Manytume, kad 
tas gruodis tikrai ne koks ten mė
nuo, nes vakarai ilgi, o ir viso
kių švenčių pilna, taigi taip ir 
dingsta visas mėnuo šventėms 
pasiruošiant, arba, tikriau sakant, 
kondicinį paruošimą bevykdant 
šventinių vizitų vaišėms. Taigi 
tas pogruodinis “Akiračių” nu
meris, gal nieko per daug ir ne
nustebino, bet jis įdėjo šunio pa
veikslėlį, kuris ant uodegos 
Lietuvių Bendruomenei nunešęs 
tautinių šokių šventės pajamas.

Gavėnia geras metas apmąsty
ti ką reikia daryli, kad tavęs var
gai neprispaustų ir kitas per daug 
pelenais nenupilkintų. Tačiau, 
mūsų nuomone, svarbiausia ne 
tik nepasiduoti, kad tave pele
nais barstytų, bet, jei ir apipila, 
nepasiduoti nusiminimui, nes gi 
nieko nėra žaviau, kaip atsilaiky
ti prieš visas bėdas. Nors tikrai 
visokios bėdos vis dėlto žmogų 
ištinka, ir anksčaiu ar vėliau pe
lenais būsi apipiltas, bet teigia
me, kad svarbiausia nenusimin
ti, nes lietuvis nenusiminė ir se
niau. Optimizmas yra tradicija. 
Štai ir mūsų J. Aisčio ir A. Vai-

Vis man pagal norą klojas, 
Dieve, būk Tau garbė.

Atbuvau baudžiavą, kiek 
uždėjo ponas,

Gir užtat mane ponas ir
kunigs klebonas.

Užmokėjau donį, nors su
didžia bėda,

Nebijau dabar nei pono, nei
urėdo.

Karčiamoj nesu skolingas, 
noris kas nedėlią

Patsai alaus atsigėręs, perku
dar prieteliams.

Turiu jungą jaučių, tris žirgus 
iššertus,

Ir namelius neskolingus, dėl 
visų atvertus.

Turiu du sūneliu, dvi skaisti 
dukreli,

Kas tik anas gaun regėti, sako, 
kad panelės.

Prie tos ščėstis yra, kad ir pati 
ščyra.

Visi turtai ir karūnos dėl
manęs nieks yra.

Nors prūdelis mažas, kasdien 
užmal mierą.

Tankiai kur yr didi turtai, 
tikros meilės nėra.

Visad linksmas esu, ar ariu
ar sėju,

Prašau, Dieve, būk ir toliau
mano geradėju.

Žinoma, tam žmogeliui nebu
vo sunku išlikti taip entuziastin
gam, nes nebuvo tada nei Altų, 
nei Vlikų, nei LB — niekas au
kų Vasario 16-sios proga nerin
ko, taipgi tos dukrelės nebėgo iš 
namų ir sūneliai automašinų ne
vogė. Bet vis tiek manome, kad 
ir šiais laikais dar yra progų nors 
šiokiam tokiam entuziazmui. Tai
gi, nepasiduokite pesimizmui ir 
liūdnumui, nors kartais ir mė
nuo, kaip “Akiračiams”, iš hori
zonto dingtų arba ant uodegos 
šuo visas gėrybes nuneštų.

F. Stravinskas

Pilni ir daliniai vertimai
“Draugas” vasario 13 d. įsidė

jo Chicagos mero R. Daley pro
klamaciją, išverstą j lietuvių kal
bą, o “Naujienos” įsidėjo ang
liškai, tik paskutinę eilutę apver
tę aukštyn kojom, matyt 
monstruodami, kad buvo 
pradėję versti.

pade- 
taipgi

“Būtų labai pigu visus 
karti ant Smetonos ir vienų tau
tininkų.”

šunis

Dr. J. Aistis

Medicinines ir teatrinės

temos
i

RADIKALUS PASIKEITIMAS

“Naujienų” vasario 18 d. svei
katos skyriuje dr. J. Adomavičius 
rašo: “Dabar dvasiškių suėjimas 
bendroms pamaldoms yra nau
jos komedijos: jūs dvasia nesvei
ki būdami susipešėte ir mus 
peštis mokinote — jūs ir taikyki
tės!”

SEE YOU 
LATER.'

p?.

TARPTAUTINIS 
LIETUVIŠKŲ VYRŲ IR VYNŲ 

{VERTINIMAS

Ligi šiol gerbiamas daktaras 
liepęs imtis sveikėjimo ir damė- 
jimo, dabar siūlo griebtis už kuo
lų, bet tada iš komedijos čia jau 
išeitų tragedija. Taigi, pagal ger
biamą daktarą protestantai su 
katalikais, turėtų vardan sveika
tos vienas kitam per galvą duoti. į

Ulonų pulko Alytuje apsilan
kymą gražiai prisimena pulk. L. 
Mitkievvicz, buvęs Lenkijos kari
nis atstovas Kaune, teigdamas:
“Aktyviausiais dviejų pulkų su

siartinimo ir tautinės taikos tarp 
Lietuvos ir Lenkijos šalininkais 
pasirodė pilko kapelionas ir pul
ko komendantas (major-kvater- 
mistrz). Tei du vyrai (gaila, ne
užsirašiau jų pavardžių) buvo 
nepralenkiami stiklelių pilstyme 
gero lietuviško krupniko ir vėliau 
vyno.”

Pelė su savo vaikais sėdi savo 
urve ir jaučia, kad prie urvo tu
pi katinas. Pelė kombinavo, kaip 
išeiti, bet išeiti neįmanoma. O al
kani vaikai cypia. Vargšė moti
na priėjo arčiau prie angos ir pra 
dėjo šuni uloti. Katinas išsigando 
ir pabėgo. Pelė su vaikais išėjo, 
susirado maisto ii sugrįžo. Ji sa
ko savo vaikams: “Matote, kaip 
kartais gerai mokėti svetimą kal
bą!

Didelė bukagalvė kūlė supra
kaitavusi stengėsi kuolą į žemę 
įkalti. Pasišokės, pasišokės — tik 
trach! Net kūlės šonai braška. O 
kuolas nė per centimetrą nepa
siduoda. Pro šalį ėjo jaunas kir
vukas.

— Pavelyk man, kaimyne, — 
paprašė šis.

— Ką tu, vaikeli, padaryti. Aš, 
va, kiek sveikatos turiu ir tai — 
nė šmikšt, — ir kūlė dar kartą 
būbtelėjo.

Tačiau kuolas užsispyręs lai
kėsi.

— O vis tik pavelyk, — dar 
kartą paprašė kirvukas.

Kūlei pagaliau sutikus,
kas rūpestingai nutašė, nulygino 
kuolą, pastatė į vietą ir tarė:

— Na, dabar pabandyk.
Užsimojo kūlė sykį, kitą — 

kuolas iki pusės į žemę sulindo. 
Žiūri kūlė, stebisi, kraipo savo di
delę galvą.

Ką protingas viena ranka pa
darys, bukagalvis ir abiem neį
veiks atlikti.

Kuvykas

Efektinga reklama
Alf. Giedraitis šitaip entu

ziastingai liepia skaityti K. Baro
no “Atsitiktinius susitikimus”:

“Po dviejų gerų dekadų sveti
muose kontinentuose po sveti
mom pastogėm jau daug mūsų 
kilniųjų profesionalų: advokatų, 
karininkų, žurnalistų, pedagogų 
ir kitokių buvusių žmonių padė
jo mazgotes, šluotas ir kitokius į- 
rankius, kuriais skynėsi sau ke
lius į ateitį: vieni jau kapuose, 
kiti — nuosavuose namuose. To
dėl, kas dar galite, imkite ir skai
tykite šią įdomaus turinio kny-

— Menininkai kinko arklį ne 
pryšaky vežimo, bei užpakalyje 
vežimo. *

M. Šileikis

SPYCLININKAI GUODŽIASI
Lietuviškoji kalba

A.K. iš Chicagos rašo:
“Spontaniški dialogai šioje ab

soliutinėje simpoziumo atmosfe
roje apie problemų situacijos pro
cesą, principinėms diskusijoms 
komentarai susikoncentravo iš 
iš entuziazmo rezervų. Taigi, po 
ekonominės kultūros, idėjų kri
zės ir tolerancijos sentimentams, 
yra agresija su tendencija į tero
rą. Susikomplikavusiems psichi
niams simptomams — motyvas 
populiariai progagandai.

Dialektinis objektingumas, 
struktūrų kriterijus ir konfliktų 
sistemos infiltruota subversija, fi
nansuojama kompromisais, yra 
revoliucijų proceso realybė.

Intelektualų institucija, trans
formuota iš inteligencijos kadrų, 
yra kultūrinių, socialinių refor
mų egzistencija, autentiška anar
chijai.

Kolegų realizuota momento o-

pinija ir komitetų rezoliucijų 
montažas iš oficialiosios progra
mos, formaliai’, a priori...

Ir sakykit, gerbiamieji, ar bent 
vienas pasauly kritikas išdrįs pa
sakyti, kad tai ne gryna lietuviš
ka kalba? Suraskit bent vieną 
pasikartojantį žodį. O kaip skur
di buvo mūsų kalba pabaigoj 19 
šimtmečio sų, sudais, načalnin- 
kais, stražnikais ir pulkais grie
kų!

Tuos perlus parinkau tik iš 3 
lietuviškų laikraščių vienos die
nos laidų, panaudodamas kelis 
lietuviškus jungtukus. Čia tik la
šas jūroje.

Geram kalbėtojui balsas svarbiau, 
negu smegenys.

Pagal nurašomas nuo mokesčių su
mas atrodo, kad bažnyčios yra 
auksinės.

“Tamsybės, lygiai kaip ir švie
sos, po puodu nepavoši.”

Dr. J. Aistis į

SĄRAŠAMS
(Dr. S. Aliūno prakalbos, pa-| 

sakytos Lietuvių Fondo vakarie
nėje, ištrauka).

Ir vėlei fondo vakarienė, 
Vėl pailgėjo narių eilės,
Ir vėlei užpilu jautieną 
Baluko fundytais kokteiliais.

Ne vienas pusę milijono, 
Turės rytoj arba poryt,
Tik nieks nebus toksai 

malonus, |
Kaip Fondas, procentus dalyt.

Tai tikras mūs tėvynei kraitis, 
To nieks užginčyt neišdrįs 
Rinko Sadūnas ii Rėklaitis, 
Davė Giniotis ir Sidrys.
Ir Vasiukevičius, pardavęs 

trobą,
Tarė: štai, derliumi dalaus. 
Davė Kardinskas, davė Žlioba 
Ir dar užfundijc alaus.
Skanus alus, nors ir be miežio, 
Savų ar svetimų laukų.
Bet dar matau šimtinę Biežio, 
Pupių, Dubinskų ir Ročkų, 
įteikęs šimtą Dan Kuraitis, 
(Buvęs ir Konge ir Berlyne) 
Tarė: Nenusimink, Rėklaiti, 
Poryt atnešiu tūkstantinę.

(Neatnešė — Red.)

ILGĖJANT
Ir taip per visą vakarienę, 
Kaip čia išvardint nežinai,
Davė Juodviršiai, ii

Skrinskienė, 
Ir BartuŠka, ir Garūnai.

Davė ir Lauraičiai, ir Linkus 
Ir Kirkilas, ir Baleišytė,
Betgi labai jau darbai sunkūs 
Visus kaip vieną surašyti.

Visi verti atžymėt Poškos 
Išleistu Fondo medaliu.
Ir Ambrazaičio pirktą tostą 
Už jus visus dabar keliu.

Skirtingi žvilgsniai į senovę
“Lietuva tėvyne mūsų, tu did

vyrių žemė, iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia.”

V. Kudirka
“Praeitį, nors jinai ir kažin 

kaip būtų didinga ii brangi, rei
kia priimti kaip kažką netobulą 
ir neišbaigtą. Būtų dar geriau, 
jei į praeitį žiūrėtume, kaip į So- 
domą-Gomorą, į kurią negalima 
ne tik grįžti, bet dargi atsigrįžti, 
kad ir mums nenutiktų tai, kas 
nutiko Loto pačiai”.

Jonas Aistis

Vienam aukoti, o kitam 
tvoti

“Naujienos” vasario 13 d. pa
rašė vedamajame, kad aukas rei
kia skirti Lietuvos laisvinimo rei
kalams, o ne LB, kuri “panoro 
kėsintis į Lietuvos laisvinimo ko
vai skiriamas aukas”... “Šiais me
tais tie patys JAV LB vadai kė
sinasi į Vasario 16 dieną Lietu
vos laisvinimo kovai skiriamas 
aukas”.

Sekant spaudą, aiškiai matyti, 
kad Lietuvos laisvinimo reikalų 
apie 90 proc. atliko LB, taigi, tai 
pagal “Naujienas” Bendruome
nei ir reikia skirti aukas. Gi Spyg
liai mano, kad reikia aukoti vi
siems, kurie tik prašo, o ne tik 
tiems, kurie gieda:

Prašau tiktai man aukoti, 
O anam per galvą tvoti.

— Šiandien moterų drabužiai 
tokie maži, kad drabužių krautu
vės atrodo tuščios.

Naujųjų laikų Gražinos
Argentinos “Laikas” sausio 27 

d. laidoje rašo:
“Šių metų sausio mėn. 11 d. 

vakare apie 9 vai. po “Aušros” 
choro repeticijų Adrogue sene
lių namuose p. Mykolui Morkū
nui vežant choristus Bruną Ja- 
kavičiutę, Adelę Kažiniauskienę, 
ponus Zlotkus, Leinartienę, Juo
zą Navicką ir Igną Valantina- 
vičių banditų automobilis smar
kiai važiuodamas pro šalį užga
vo. Tuomet sustojus, vienas iš 
banditų kirto M. Morkūnui vei
dan. Prasidėjo rimtos muštynės: 
lietuviai pradėjo stipriai gintis, 
ypač Ignas Valantinavičius

1 kartu su moterimis privertė ban
ditus kapituliuoti. Lietuvės mo
terys, Navickas ir Morkūnas liko 
apdaužyti, tik vienas Valantina
vičius liko sveikas. Tuomet vie
nas iš banditų jau lipant į auto
mobilį iš pasalų drožė jam į vei
dą ir sužeidė. Nežinia kokioje pa
dėtyje liko banditų gauja, nes 
buvo naktis. Lietuvių grupė tuo
jau pranešė policijai, paduoda
ma banditų automobilio nume
rį ir sudėtį, buvo penki vyrai ir 
trys moterys, kurios irgi kovėsi.”

Ir kas dabar gali sakyti, kad 
lietuviai šiais laikais nebeišaugi- 
na gražinu.

eilinių kipšų darbas, — stebėjo
si kolūkiečiai.

Gal ir teisūs žmonės, nes iki 
šiol nei kolūkio valdyba, nei ki
tų autoritetingų organizacijų at
stovai nepajėgė raguotųjų suras
ti.

Gardi mėselė, kalti kipšeliai”.
■’/K

LEMTINGI ŽINGSNIAI

Mūsų Skautijos skyriuje vasa
rio 19 d. įdėta didelė antraštė: 
“Atsivežti miegamus maišus”, o 
po to mažesnė antraštė: “Pirmie
ji žingsniai, ruošiantis į Brolijos 
—Seserijos suvažiavimą”.

MASKVA SU MASKVA A,

“Draugo” pirmame puslapyje 
vasario 19 d. V. Alseika rašo: 
“Vienas austrų komunistų vadų 
kaltino sovietus vykdant “koloni
jinius metodus”. Jis Maskvos su
tartį su Maskva palygino su 
1938 metų Muencheno susitari
mais.”

Manome, kad čia ne klaida, 
nes tvirčiausia sutartis ir yra te. 
kia, ir jos bolševikai nesulaužo, 
kai Maskva su Maskva susitaria.

BEVILTIŠKA SUKAKTIS

— Ar žinai, kokia šiandien 
diena!

— Ketvirtadienis.
— Šiandien suėjo lygiai de

šimt metų, kai mudu susituokėm.
— Kad būčiau gavęs dešimt 

metų kalėjimo, šiandien jau bū
čiau laisvas.

KALBŲ BESIMOKANT

Aukštesnės mokyklos mokytoja 
nuo mokinio motinos gavo tokio 
turinio laiškutį: “Prašau atleisti 
mano sūnų iš lietuvių kalbos kla
sės. Jam gerklę taip peršti, kad 
jis negali prakalbėti nė angliškai.

— Motina yra moteris, kuriui 
20 m. trunka kol sūnų padaro 
vyru, vėliau šis sutinka moterį, 
kuri per 20 minučių padaro jį 
kvailiu.

Robert Frost

Argi nekeista, kad aukščiausią 
postą pasaulyje (karaliaus) gali
ma užimti be egzamino, ko rei
kalaujama iš kiekvieno eilinio gy
dytojo!

Lichtenberg

Partinis menas
Trys tautiečiai nesutarę,
Penkias partijas sudaro: 
Vienas kėlė tautos šlovę,
Kitas ėmė ir sugriovė.
O vaidinęs vargšą, basą, 
Pasiglemžęs visą kasą.
Nei plėšikai ar piratai,
Tik garbingi biurokratai.

Alpukas

*

žmogus mąstai. o velnias ateina ir vsu. sveikatų skyrių patarimus 
paverčia j nieką.

NUO LENGVO IKI SUNKAUS 
SUŽALOJIMO

(Arba kaip apie dabartinį Pa 
kruojį rašo komunistinė “Šluo
ta”).

“Kai aš ėjau per Pakruojį, 
nus laužiau abi koji”.
Pakruojiečių užstalės daina

“Kartą vienas pakruojietis pė
dino centrine Pakruojo miesto 
gatve. Reikėjo jam pereiti kiton 
gatvės pusėn. Ir taip jam nuti
ko, kad jo viena koja netyčia nu- 
sprūdo į duobi kę, į vieną iš šim
to, kokiomis puikuojasi tos gat
vės asfaltas. Taigi, piliečiui ko
ja per riešą — krypt, pilietis — 
žvygt!

— Gelbėkit, — šaukia, — ko
jytę išsisukau! — Ir atisėdo, su

sirietęs iš skausmo.
Susipratę ir ne be užuojautos 

jausmo praeiviai tuoj paskambi
no Pakruojo ligoninėn. Girdi, 
centrinėje gatvėje tupi žmogus su 

' lengvu kūno sužalojimu.
Atvažiavo “greitoji”. Apčiupi

nėjo žmogaus koją ir nusivežu- 
Bet kai ligoninėje daktarai nu
kentėjusi pasidėjo ant stalo, pa
matė, kad jam ne tiktai viena ko
ja išsukta ir antroji nulaužta, bet 
dar trys šonkauliai įtrėkšti iš nu- 

i garas pusės.
Taigi ir daktarams teko kons

tatuoti, kad vežant pakruojietį li
goninėn su lengvu kūno sužalo
jimu per centrinės gatvės duo- 

i bes, jie gauna sunkų sužalojimą”.
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