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Dėmesio kultūrinei dabarčiai
Naujuose

Yra istorijos mokslas, liečiantis 
praeiti, yra ir tikėtinos ar neti
kėtinos pranašystės, liečiančios 
ateitj. Kuria tad kryptimi turėtų 
eiti' visas mūsų išeivijos kultūri
nio gyvenimo rūpestis: praeitin, 
ar ateitin? Atsakymas trumpas: 
nei viena, nei kita užsimintąja 
kryptimi. Reikia labiausia rūpin
tis, kad iki maksimumo būtų iš
naudota dabartis, visas dar turi
mas kūrybinis dabarties poten
cialas. Jį vaisingai išnaudojus, ir 
istorijai bus palikta faktų, apie 
kuriuos ji mielai kalbės, ir atei
čiai bus pastatyti pamatai, ant 
kurių ji vėl galės tvirtai kaupti 
savosios dienos duoklę.

O naujųjų ir senųjų metų są
vartoje apie šitai pamąstyti la
biausiai ir tiktų. Ir ne tik čia 
laikraštyje, bet ir bendruomeni
niuos įvairių valdybų posėdžiuos, 
ir fondų pelno skirstymo komi
sijose, ir kultūrinių įvykių pla
nuotojų pašnekesiuos, ir pavienių 
šviesuolių mecenatiškuos apmąs
tymuos.

Temos išeities tašku tebūna tik 
ką pasibaigusių 1970 metų kul- 
tūrinio-kūrybinio darbo rezulta
tai. Daugeliu atžvilgių tai nebu
vo metai, dėl kurių kultūrinio 
derliaus mes turėtume nusimin
ti. Atvirkščiai, tai buvo metai, 
kuriuose mūsų čionykštis kultū
rinis gajumas dar nė vienu laip
tu nesmuktelėjo žemyn. O saky
sim, knygų leidyboje 1970-tieji ir 
kokybe ir kiekybe bus prašokę 
net visą eilę praėjusių. Ypač rei
kia džiaugtis tuo, kad periodinė
je spaudoje dažniau ėmė rodytis 
pačių jauniausiųjų literatų 
plunksnos. Laikytasi maždaug 
toje pat aukštumoje ir kitose kul
tūrinio gyvenimo srityse, vis dėl
to ne tik planuotų, bet ir parti
zaniškų šoktelėjimų aukštyn pa- 
sigendant. O tokių šviesių ir pui-

Metuose

kiai pavykusių rezultatų, kaip, 
sakysim, Čiurlionio “Jūros” pa
statymas ateitininkijos jubilieji
niame kongrese, galėjo būti ir 
daugiau, turint minty tegu ir mū
sų teatrinių pastangų jau kone 
t’adicinį snūduriavimą net jubi
liejiniuos lietuviškos scenos "me
tuose.

Čia pat kyla klausimas: ar ga
lima aplamai išeiviškose kultūri
nio gyvenimo sąlygose dar tikė
tis kokio nors švystelėjančio pa
gerėjimo? Manytume, kad gali
ma, nors ir ne kokia nepertrau
kiamo, nuolatinio kilimo pras
me. Svarbiausia būti dabarties re
alistais, neįklimpstant neišlipa
mai į praeitį ir neužsiplėšiant iki 
sparnų nudegimo ateities saulėn.

Tad pagrindinis išeivijos kul
tūrinio gyvenimo planavimas tu
rėtų kaip tik remtis dabartimi. 
Reikėtų visiems žinoti, kad išei
vijos kūrybinis potencialas dabar 
mūsuose yra aukščiausiame laip
snyje, kol dar karšinčiais neta
po visi gausūs 35-65 metų mūsų 
rašytojai, muzikai ir įvairių litu
anistinių sričių mokslininkai. 
Nors ir labai skaudama širdimi, 
bet vis tiek turime sutikti, kad 
ateityje išeivijos lietuviškojo pa
mušalo kultūrinė-kūrybinė galia 
mažės, kad čia gimstančios ir a- 
teinančios kartos ( neapgaudinė- 
kime savęs!) jau neturės tiek to 
parako, kuris dar pakankamai 
stipriai sprogsta ir liepsnoja da
bartyje.

Tiesa, politinėje laisvės kovų 
srityje (o be kultūrinio užnuga
rio ir jų nelaimėsime) jaunosios 
ir dar būsiančios čionykštės lie
tuvi jos kartos sugebės reikštis gal 
net geriau už įvairius šiandieni
nius veiksnius: jaunieji šio kraš
to aplinkoje visur jausis kaip žu
vys vandenyje, jiems bus daug

(Nukelta j 2 psl.) j

/STOR/MS /R LITERATŪROS KRITIKAS
KALBASI

Arnoldas Toynbee yra viena 
žymiausių ir spalvingiausių dvide
šimtojo amžiaus amenybių. Gimė 
1889 Londone. Universitetinius 

[mokslus išėjo Oksforde. Po to il
gesnį laiką profesoriavo Londono 
universitete, dėstydamas graikų 
kalbą, literatūrą bei istoriją. La
bai gerai mokėdamas lotynų ir 
graikų kalbas, jis yra kūręs tomis 
kalbomis net eilėraščių. Jis negali 
būti be knygų skaitymo. Nuolat 

' nešiojasi su savimi Goethės 
“Faustą”. Nemėgsta televizijos, 
nes ji daranti žmonėms daugiau 
blogo negu gero.

Toynbee pasidarė garsus visairie 
pasauly, kai tarp 1934 ir 1954 me
tų pasirodė jo knyga “Study of 
History”, susidedanti iš dešimties 
tomų. Kiek vėliau ji buvo papil
dyta dar dviem tomais. Siame vei
kale jis bandė atskleisti dėsnius, 
lemiančius kultūrų bei civilizaci
jų augimą ir žlugimą. Beveik 
prieš penkiasdešimt metų tą pačią 
temą (tik žymiai siauriau) yra 
gvildenęs ir vokiečių istoriogra- 
fas Osvaldas Spengleris, kurio 
knyga “Vakarų žlugimas” iki šiol 
tebėra reikšminga.

Arnoldas Toynbee yra nepa
prastas eruditas humanitariniuo
se, visuomeniniuose bei istorijos 
moksluose. Tai bene pats kritiš
kiausias šių laikų protas: tai rodo 
vėliau parašytos jo knygos, o ypač 
“A Dialogue across a Genera- 
tion”, kuriame jis veda pokalbį su 
savo sūnumi Pilypu Toynbee, gi
musiu 1916. Pastarasis yra litera
tūros kritikas ir romanistas. Že
miau duodame ištraukų, subjek
tyviai parinktų iš minėto dialogo.

Pilypas: Ar tikite Dievą?
Arnoldas! Aš tikiu Dievą, jei

gu į šį tikėjimą Dievu įjungiami 
indų ir kinų tikėjimai. Bet ma
nau, kad dauguma krikščionių, 
žydų bei mohametonų su tuo 
negalėtų sutikti ir sakytų, kad tai 
netikras tikėjimas. Aš labai tvir
tai tikiu, kad žmogiškosios bū- 
.ybės nėra aukščiausia būties for-

Istorikas Arnoldas Toynbee

Adomas Galdikas Kelias j Naujuosius Metus (Iš ruošiamos monografijos) Nuotrauka V. Maželio

griežtai seksualinės moralės pras
me... Supratimo, kas gera ir kas 
bloga, yra daug variacijų, bet aŠ 
manau, kad pagrindinė sąvoka 
o, kas gera ir kas bloga, yra es

minis dalykas žmogaus buvimui 
ir pripažinimui, kad kas nors ki
tas irgi yra žmogus... Visuose 
žmonių santykiuose slypi morali
nis aspektas. Seksualiniuose san
tykiuose, kaip ir bet kuriuose ki
tuose, mes darome antrajai pu
sei arba žalą, arba gerą. Tai es
mingiausias dalykas visokiuose 
žmogaus santykiuose. O kur daro
ma bloga ar gera, ten būtinai tu
rima reikalo su morale. Todėl 
seksualiniai santykiai negali būti 
už moralės ribų...

Pilypas: Aš esu bandęs suda
ryti mirtinųjų nuodėmių sąrašą, 
koks buvo nustatytas Viduriniais 
Amžiais. Ką užrašiau, buvo: tin
ginystė, smaguriavimas, pyktis, 
pavydas, geismas, arba aistra.

Arnoldas: Jūs vieną praleidote. 
Pilypas: Praleidau puikybę, ku

ri, sakoma, pati didžiausia iš jų.
Arnoldas: Krikščionys sako, 

kad iš visų nuodėmių puikybė 
yra pati blogiausia, nes... ji užda
ro duris atgailai... Puikybė — tai 
galvojimas, kad jūs esate visatos 
centras, kad viskas apie jus suka
si; o taip galvoti visiškai klaidin
ga tiek intelektualiniu, tiek mo
raliniu atžvilgiais.

Pilypas: O dabar tinginystė... 
Aš manau, kad tinginystė iš tik
ro reiškia tam tikrą nusivylimą 
gyvenimu; blogiausiu atveju, ji 
reiškia smalsumo trūkumą, geis
mo trūkumą.

Arnoldas: Aš dažnai priešinau
si smalsumo trūkumui... Visi ži
nome, kad kūryba, ypač rašy
mas, intelektualine prasme, yra 
skausmingas vyksmas ir labai 
sunkus darbas. Ir aš manau, kad 
kai kurie eruditai... niekad nega
lį prisėsti prie rašymo, iš tikro y- 
a kalti tinginyste, nors jie prie

ma visatoje ir kad mes nesame 
kūrinijos viešpačiai... Aš tikiu į 
aukštesnę už žmogų būtį visato
je. ' .

Pilypas: Kokiame tikėjime jūs 
buvote išauklėtas?

Arnoldas: Anglikonų Bažny
čioje, atseit protestantiškoje 
krikščionybėje.

Pilypas: Atsimenu, kad jūs 
daugiau ar mažiau buvote agnos
tikas, kai aš buvau dar vaikas.

Arnoldas: Iš tikro, aš niekad 
nebuvau karingas agnostikas.

Pilypas: Ar tada jūs melsdavo
tės?

Arnoldas: Taip. Kartais ir da
bar vis dar meldžiuos.

Pilypas: Ar buvo toks laikas, 
kada galvojote pasidaryti katali
kų Bažnyčios nariu?

Arnoldas: Taip. Po to, kašta
vo motina perėjo į katalikų Baž
nyčią.

Pilypas: Na, o kas jus nuo to 
sulaikė?

Arnoldas: Mane nuo to atbai
dė dogma...

Pilypas: Jeigu jums reikėtų pa
sirinkti vieną knygą iš S. Testa
mento,- tad kurią labiausiai ver
tintumėte? Ar Jobo?

Arnoldas: Ne. Manau, kad pa
sirinkčiau Izają.

Pilypas: O kokią ypatingą ver
tę jai priskiriate?

Arnoldas: Kentėjimo vertę, po
zityvią kentėjimo vertę...

•

Pilypas: Ar jūsų moralinis nu
sistatymas yra labai pakitęs gy
venimo bėgy?

Arnoldas: Pasiliko toks pat. 
Manau, kad mano moraliniai 
principai yra daugiau ar mažiau 
tradiciniai, tokie, kuriuose mes e- 
same gimę.

Pilypas: Ar jūs buvote griežtai 
auklėtas moralės srityje?

Arnoldas: Taip, buvau. Ypači 

to ir neprisipažįsta. Aš randu, 
kad tai morališkai ir intelektua- 
liškai yra negarbinga. Esu paži
nęs eruditų, kurie nusinešė į ka
pus didelį žinių bagažą; kaip tik 
iš tinginystės ar bailumo jie ati
dėliojo rašymą iki mirties, kol 
pasirodė, kad tai jau per vėlu.

Pilypas: Ką jūs galvojate apie 
smaguriavimą?

Arnoldas: Daugely kraštų, 
kur yra alkanų žmonių, pastebė
jau, kad kai kas... valgo labai 
daug ir kelia net puotas... Tokio
je visuomenėje smaguriavimas y- 
ra yda.

Pilypas: O pyktis?
Arnoldas: Jaučiu, kad jis yra 

nuodėmė. Iš tikro aš negaliu ge
rai jaustis prieš visatą ir Dievą 
tol, kol manyje yra priešiškumas 
kitam asmeniui...

Pilypas: O pavydas?
Arnoldas: Iš tikrųjų aš nesu 

gundomas pavydo... Kam švaisty
ti laiką pavydui, jei aš noriu at
likti tą ar kitą dalyką ir jei ma
nau, kad tie dalykai vertingi...

Pilypas: Mes abu esame labai 
laimingi, nes daugiau ar mažiau 
turėjome tokius darbus, kokių no
rėjome... Devyniasdešimt pro
centų žmonių laiko savo darbą 
tik našta, kurią reikia nusimes
ti; tuo tarpu mudviejų darbas... 
yra drauge ir poilsis bei pramo
ga.

Arnoldas: Negalėčiau įsivaiz
duoti esąs kitokioje padėtyje.

Pilypas: Su geismu daugiau ar 
mažiau susidūrėme, kalbėdami 
apie seksualinę moralę.

Arnoldas: Stebėdamas nuosa
vybės ar savasties kaupimo aist
rą, aš jaučiuosi truputį jos įžeis
tas. Neseniai buvau nuvežtas pa
sižiūrėti vienų ekskaraliaus rūmų 
Egipte. Šlykštus sukaupimas sa
vasties ir daiktų, kai visame kraš
te viešpatavo toks neturtas, bu
vo tiesiog įžeidžiantis... Toks geis-
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Laiškai iš kelionių

LONDONO TEATRUOSE
Septynių dienų įspūdžiai

ST. MERINGIS

Gal ir trafaretinės mintys a- 
pie anglų sostinę, bet kiek sa
vaip nuspalvintos.

Sakoma, kad Londonas yra žy
mus lietingu rudens nusiteikimu 
ir garsus rūkais. Tikrovė tačiau 
atnešė nešaltą orą ir visiškai be 
kritulių savaitę. Kuklus rūkelis, 
tiesa, tepasirodė tik vieną anksty
vą rytmetį ir bematant išnyko. 
Gaila, bet nei apie darganą, nei 
apie ūkanotą aplinką šnekėti 
neteks. Nors tai gal ir padarytų 
rašinį įdomesnį.

Aštuonių ar devynių milijonų 
gyventojų anglų sostinė, pirmą 
sykį lankoma, nuteikia rimtai. 
Karo nuostoliai išlyginti, įvai
riausių bombų sugriauti kvarta
lai pasipuošė naujoviškesnio pa
vidalo pastatais. Susisiekimas 
puikus, taksi visiškai nebrangūs, 
dviaukščiai autobusai kursuoja 
tvarkingai, požeminių traukinių 
stotyse švaru ir gerai nuteikia to
bula jų ventiliacija. Žmonės vi
sur paslaugūs, jokio suktumui 
polinkio nepastebėjau. Pragyve
nimas dirbantiesiems nėra, regis, 
lengvas, bet nusiskundimų nesu 
girdėjęs. Atvykėlį parbloškia pai
ni monetarinė sistema: prie 
ankstyvesnių metalinių pinigų 
yra prisidėjusios ir naujos, deci- 
malinei sistemai paruošiamos 
monetos. Pirmom dviem dienom 
atkišdavu tų metalo gabalėlių 
pilną saują: imkit kiek reikia. Ir, 
anglų garbei, tenka pripažinti: 
niekas nenusukdavo, nepasinau
dodavo. Prie monetarinio painu
mo pripratęs, įsitikinau.

Londone, be kitų stebuklingų 
dalykų, pilna istorijos. Ir West- 
minsterio abatija ir senasis Lon
donas su šv. Povilo didinga baž
nyčia bei Tower’io tvirtove (apie 
visa tai lengva sužinoti iš gausių 
spaudinių) —kiekviename žings
nyje visa tai ir atgaivina anglų 
praeitį, kelia viešpatavimo didy
bės prisiminimus, budina pęle- 
nais virtusius valdovus, betgi di
dingais antkapiais atžymėtus. 
Tik šitokie turisto pasakojimai 
neįtelpa į šio rašinio temą. Jie 
neapims ir meno įstaigų ar kitų 
kultūrinių centrų apibūdinimų.

Londonas — parkų didmiestis. 
Kai medžiai yra numetę žalumą, 
gali tik vaizduotis, kokia tai sos
tinės puošmena, kokia miestelė
nams atgaiva ir koks eiliniam 
žmogui džiaugamas čia vasarą.

Tuomi introdukciją baigda
mas, neslepiu vizito malonių pri
siminimų. Dargi susitikimų su 
lietuviais rašytojais Vladu Šlaitu 
ir Kaziu Barėnu ir niujorkiete 
Birute Paprockiene, atvykusia 
čia studijoms.

Londono teatrinis pulsas. Sce
nos menas — būtinybė. Pastatų 
senumas ir aktoriaus dominavi
mas. Dramaturgijos žiūrovų sko
niui reveransai, klasikos puoselė
jimas ir amerikinių moderniųjų 
muzikinių veikalų importas.

Jei kas turėtų noro, reikalo ar 
stimulo pagyventi vis naujais bei 
įvairaus turinio Londono spek
takliais, kas vakarą ar popietėmis 
kasdien juos lankydamas gali 
skirti tam mažiausia septynių sa
vaičių laiką. Tik toks terminas 
pasirodytų pakankamas.

Anglų scena — masių potroš
kis ir būtinumas. Iš seno į teatrą 
įpratę, Londono gyventojai, atro
do, be teatro kasdienybės neįsi
vaizduoja. Į vaidinimus eina pa
prasti žmonės, nes jų veidai ir 
apranga rodo socialinę padėtį. 
Rinktiniams žiūrovams būna, 
aiškų, kitokie spektakliai. bet 
daugumą teatrų lanko vadina
moji ‘‘pilkoji” minia. Supranta
ma, kad toji publika savaip dik-

tuoja ir repertuaro pasirinkimą, 
tuo būdu nestinga ir kriminali
nės tendencijos ar detektyvinio 
turinio pjesių bei pramoginių ko
medijų. Nors teatrų dauguma 
praktikuoja problemų, naujų idė
jų ar modernios interpretacijos 
sceninį veiksmą.

Neieškokime Londone puoš
nių teatrinių foyer žodinio teat
ro senose ir aukštose patalpose, 
moterims čia ne vieta rodyti 
naujus tualetus ir žibėti bran
genybėms. Tam yra operos ir ba
leto teatrai. Šiaip išorės kuklu
mas ir net archaiškumas — nuo
lat lankytojus lydįs palydovas, 
tai įprastinė optinė realybė. Spek
taklių apipavidalinimas paprastai 
būna irgi senoviškas. Scenoje 
dominuoja veikalas, jo konstruk
cija ir visada tobula aktorių vai
dyba. Išorės'blizgėjimu nieks ne
stebina.

Londono scenose, kad ir trum
po larfkymosi metu, neteko ste
bėti blogų aktorių. Net ir jau
nieji, kad ir mažiau patyrę, sie
kia ir rodo realistinės ar kitoniš
kos sceninės interpretacijos pa
girtiną nugalėjimą.

Šiuo metu Šekspyro kūrybos 
mėgėjui Londone yra progų pa
matyti “Venecijos pirklį”, “Links
mas Vindzoro moteris”, “Saikas 
už saiką”, “Ričardą III”, “Kara
lių Džoną”, “Du džentelemenus 
iš Veronos”. Amerikinė madin
ga muzikinė scena yra importa
vusi “Fiddler on the Roof”, 
“Hair”, “Oh! Calcutta” ir dar 
priedui linksmą “Promises, pro- 
mises”. Užtinkame ir kitokio iš 
Amerikos repertuaro.

Sezono stiprybė —
Pinter’io pastatymas James, Joyce 
"Exiles” veikalo, “Abelard and 
Heloise” spektaklis, Old Vic- 
(Naciolinio) teatro “The White 
Devil”, “Home and Beauty”, 
“Hedda Gabler” ir “Venecijos 
pirklio” (deja, be sergančio Oli- 
vier) vaidinimai.

Old ir Young Vic teatrai turi 
skirtingus siekius, bet lygiagrečiai 
atstovauja anglų scenos aukšta
jam tikslui. Jaunųjų kūrybingu
mas ir subrendusių meistrišku
mas. Apie Hedda Gabler, Berg
manui režisuojant.

Nacionalinis Old Vic teatras 
dėl savo lygio yra visame pasau
ly žinomas. Prie jo atskiroje, ne
tolimoje patalpoje prisiglaudė 
eksperimentinis Young Vic teat- 
rėlis, (apie kurį jau esu kultūri
niame priede prašnekęs) — jau
nų scenos jėgų brendimo labo
ratorija, naujų teatrinių formų 
ieškojimo bazė. Abiejų teatrų 
meno vadovas garsusis Laurence 
Olivier.

Nacionalinio teatro siekimus mas iš meniniai ryškių filmų 
bei pastangas moraliai remia | pastatymų, savo tėvynėje yra ži-

Harold

DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITEKaTORA

Hedda Gabler - Maggie Smith ir George Tesman - Jeirimy Brett. Old 
Wic “Hedda Gabler” pastatyme. Režisierius Ingmar Bergumn, koope
ruojant 'Stockhohno “Kungliga Dramatiška Teateru”.

dešimties autoritetingų asmenų 
iš visuomenės, meno ir mokslo 
atstovų valdyba.

Kiek Young Vic, pvz., rišasi 
su Old Vic, jau galima spręsti iš 
to, kad vestibiulyje, šalia Old 
Vic kasos, yra speciali bilietams į 
Young Vic spektaklius pardavinėti 
atskira kasa, kur gaunama ir to 
jaunųjų teatro veikimą ryškinanti 
bei kita scenine tematika literatū
ra.

Abu teatrai turi kavines, ku
rios atidaromos valandą prieš 
vaidinimo pradžią, ten veikia 
šaltų užkandžių bufetas, galima 
gauti kavos, arbatos. Gi Old Vįc 
laiko dar ir karštų patiekalų 
viršutiniamas aukštams užkan
dinę.

Vestibiulyje parduodamos teat
ro dar bus atvaizduojančios kny
gos, įvykusių spektaklių afišos 
bei programos. Jų tarpe ir “Old 
Vic 1968” knyga, išleistą savų
jų teatrinių rūmų 150 metų su
kakčiai atžymėti.

Old Vic spektakliams bilietai 
visada būna išparduoti; publiko
je ir jaunimas ir vyresnio am
žiaus labiau intelektualūs žmo
nės. O pats teatras, būdamas a- 
kademinio pobūdžio, deramai re- 

1 prezentuoja anglų scenos Utipry- 
1 bę ir nenusilpstantį jos veržlu- 
' mą.

Švedų režisierius Ingmar Berg- 
' man, daugeliui mūsų jau pažįsta-

nomas ne vien kaip filminis, a- 
pie 50-ties teatrinių veikalų re
žisierius, bet ir kaip sėkmingas 8 
pjesių dramaturgas.

H. Ibseno "Hėdda Gabler” te
atrinis režisūrinis darbas, yra pir
mas, kurį Bergman dirbo su sve
timą kalbą vartojusiais aktoriais. 
Repeticjjose jam talkininkavo 
specialiai priskirti vertėjai.

šeštadienis, 1971 m. sausio mėn. 2 d.

(Atkelta iš 1 psl.) 
lengviau pasirinkti veiksminges- 
nius metodus ir tiksliau pataiky
ti į taikinius. Kas kita kultūri
nėje kūryboje, kur būtina visa as
menybės dvasia įaugti į savo tau
tos kultūrinį (ypač kalbinį) dir
vožemį, kad rezultatas būtų dė
mesio vertas ir jo užtektų net a- 
teičiai. O vargu ar čia gimusios 
ir subrendusios lietuvijos kartos 
jau beįstengs į tą dirvožemį pa
kankamai giliai suleisti šaknis? 
Nebent čia mes būtume visų lig
šiolinių išeivijų istorijoje tikra u- 
nikuminė išimtis? Kuo vargu ar 
galime tikėti.

Šitaip paviršutiniškąjį mūsų 
entuziazmą pritemdant, dar ne-

reiškia, kad išeivijos ateityje jau 
negalės atsirasti vienas kitas, di
desnio dėmesio vertas rašytojas 
ar šiaip gilesnius pėdsakus palie
kantis kultūrininkas. Jų dar ga
lės būti pavienių, kaip, sakysim, 
ir 18-tame šimtmetyje buvo toks 
vienišasis, lygiai ne kokioje mūsų

kultūrinio klestėjimo epochoje at
siradęs, Kristijonas Donelaitis. 
Bet jiems atsirasti ir subręsti są
lygos išeivijoje vis sunkės ir sun
kės.

Šiandien jų mes savo tarpe dar 
turime didelį kiekį. Reikia tik vi
sų bendru moraliniu ir materia
liniu rūpesčiu sudaryti jiems už
nugarį reikštis. Tad ir šiuose ir vi
soje eilėje artimiausių metų kul
tūrinis mūsų dėmesys tebūna nu
kreiptas į dabartį, žinant, kad 
indėlis dabartin yra ir pats tik
rasis ateities užtikrinimas ir tuo 
pačiu tautos istorijos kūrimas.

k.brd.

t

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

DR, PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVesi 7 Ist Street
Vai.: pirm. ketv. I Iki 7 popiet: 
antr., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

“Hedda Gabler” spektakliui 
uždanga nenaudojama. ”Ui kar
tais praktikuojama ir kituose te
atruose. Dailininko Mago apipa
vidalinimas konstruktyvus, kiek 
stilizuotas, tas pats visam veika
lui. Pastumiama širma atstoja 
kitą kambarį, naudojama kon
trastinėms nuotaikoms paryškin
ti, veiksmo iš pasalų sekimas ir 
pan. Vartojami tik patys būti
niausi baldai, dominuoja centri
nė sofa, kurioje ir centralizuojasi 
veikalo akcija. Veik įsivaizduoja
mas dešinėje nuo aktorių veidro
dis, kuriame lyg ir atsispindi Hed- 
dos neramybė. Ir į kurį žiūrėda
ma, finale ji nusišauna. Scenos 
kairėje, kulisoje, — kambario ar 
nematomos spintos pratęsimas. 
Viskas koncentruojasi aktorių 
meistriškoje vaidyboje.t

Ingmar Bergman spektaklio 
pradžioje duoda gal net per ilgą 
Heddos Gabler - Tesmanienės 
pergyvenimų ekspoziciją: jos pa- 
sibiaurėjimo aplinka ir nevilties 
tragišką būseną. Tačiau tai ne
kenkia, verčiau paruošia žiūro
vus tolimesnei veiksmo eigai.

Heddą Gabler vaidina jau ne
be jauna, betgi giliai emocionali 
aktorė Maggie Smith. Jos inter
pretacija jau rado atgarsio tiek 
europinėje, lygiai ir amerikinėje 
spaudoje. Nepaprastai stiprūs Je- 
remy Brett (George Tesman, 
Heddos vyras, nesėkmingas moks
lininkas), John Moffat (teisėjas 
Brack), Robert Stephens (save 
netvarkingu gyvenimu žudąs ta
lentingas Loevborg) ir pastarąjį 
įsimylėjusi jo darbo kantri talki
ninkė Ponia Elsved (aktorė Shei- 
la Reid).

Didelį įspūdi daro, kai Hedda 
židiny (sufleriaus būdelėj^!) vei
du į publiką degina Loevborgo 
knygos rankraštį, kad tuo padėtų 
savo negabiam vyrui. Yra ir ki
tų neužmirštamų momentų. Tai 

yra retas spaktaklis.

Vaidinimas eina be uždangos, 
tik užgesinant šviesas ar jas nu
keliant į veiksmo vietą. Susidaro 
akcijos vientisumas, jos tikslin
gas į svarbumą koncentravimas.

Spektaklis turi tik vieną per
trauką. Tai jau dažnai praktikuo
jama anglų ir kituose Europos 
teatruose.

Apie kitus matytus spektak
lius. Apipavidalinimo paprastu
mas. Baigiamos sentencijos.

Susidarė įspūdis, kad du daly
kai Londono žiūrovui būna pa
tys svarbiausi: dėmesį pagaunąs 
veikalas ir aktorių vaidyba. St. 
Martin’s teatre veikale “Sleuth” 
faktiškai tevaid'ina tik du akto
riai Paul Rogers ir Donald Don- 
nelly. Pastarasis dar neatpažįsta
mai impersonuoja girtą policijos 
inspektorių. O kokia vaidybos į- 
tampa, koks intrigos pynimas!

Queen’s teatre su pasisekimu 
kartojamas Barry England’o 
“Conduct unbeeoming”. Veiks
mas — 1880 metais Indijoje, kai 
jaunas leitenantas būna pakal
tintas nepadoriu su moterim el
gesiu ir kur kitas leitenantas, pa
skirtas kariuomenės teismo advo
katu, jį sėkmingai apgina, iškel
damas tikrus incidento kaltinin
kus.

Westminster teatro (moder
niuose rūmuose!) vaidinama tu
riniu naivi socialinė pjesė “The 
Forgotten Factor”, kurioje per 
lengvai išsprendžiama darbda
vio ir dirbančiųjų problema. O 
žiūrovai vis dėlto lieka patenkin
ti, matydami kad dalykai taip 
lengvai susitvarką

Įspėju: nelaukite Londone 
modemiškų teatrų, nesitikėkit 
ploti dekoracijoms. Salės yra daž
niausiai archaiškos, teatro pasta
tai atskiriami vien reklamine i- 
liuminacija, įsispraudę tarp kitų 
namų. Apipavidalinimas papras- 

(Nukelta į 6 pusi.)

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perčmč

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street
TEL. GR 6-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
GRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pūgai susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM EISIMAS
Akušerija ir moterų ligos 

Glnekologlnč Chrurgija 
6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų - rezid. — PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 68rd Street

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo. 12 iki 8 vai. ir nuo 5 iki S 
vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-727*
DR A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ!- 
8844 VVest 63rd Street

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

■ >ftao HE 1-1818 Itez. Pli 6-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
gydytojas ir chirurgas
SPECIALYBE VIDAI S LIGOS 

2451 VVest 7Ist Street 
(71-oes lr ORmpbelI Avė. kampa*'

Pirm Ir penkt. 2 — R p p
Antr ir ketv. 9 — 11 v. r.

r 4—8 p p AeAtad 9 v. r. Iki 12 d

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W 71 st St — Tel. 737-5149 
Tikrino akis. Pritaiko akinius b

ai papai suRltarima T’Mnrvta • H”’

DR. A. PUSTU...... S
GYDYTOJAS ir cttrupgas
SPECIALYBE VIDAUS I.IGOS

5159 South Diimeu '
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namų.925-7697

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 South Kedzie Avenue
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. P 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 vai. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS I.IGOS 

2745 VVest 69th Street 
rel. 737-2290: ofiso Ir rezidencijom 

Priima ligonius tiktai susitarus — 
(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 VV. 6Jrd SL

Vai.: antrad. nuo 1-4 popiet, 
ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

1
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Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
LYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

Valandos pagal susitarimą
Skambint 585-2525
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
8925 W. 59 Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p. 
trečiad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REllance 5-44 iv 
Rea. Gilovelhill 6-0017

Valandos: pirm, lr ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. lr nuo 7 Iki 8 v. vak 
tintr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p 
lr vakarais pagal susitarimą.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra prnktlka Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7tst Street 

Telefonas 025-82990
blandos Z—s v. v., penktad. 10 —1» 

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3099.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 68rd Street
Vai.: kasdien 10—13 vai. ir 7—9 ▼ 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Of|so telefonas: PR 8-8229. 
Rez. telef. TCAIbrook 5-5076

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE
MEDICAL BtTTLDTNG

7156 South Westem Avenue 
Štrmad, antrad., kevlrt. lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. lr nnr 
8—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad.

11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir moterų ligos
Ofisas ir rez. 2052 W. 59th St. 

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-0195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA
8449 S. Pulaski Road (Orawford 
Medical Building) Tel. L U 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8013

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63 rd Street 
Kampas 68-čjoa lr California 

Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vakaro 
šeštadieniais 8—4 vah 

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Oflao telef. 416-4042

Rerid. tel. WAlbrook 8-8048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų lr Slapumo Takų

Chirurgija
TeL 695-0583 — Elgin
425 No. Liberty Street 

Ronte ?A F,l<Hn. fllinnla

Tol. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th Street, Cicero 

Kasden —3 vai. ir 6—8 vai. vak
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weat 71st Street 
Telef HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4782

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Priima tik susitarus

Valandos pirmad., ketv 5—8 vai.. 
antrad 3—4 vai.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

/ai.: pirm., antrad.. ketv. 8—8 vai 
/ak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popie' 

lr kitu laiku pagal susitarimą

rel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 7 Ist Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v 
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Ofiso «■!. 707-2141 Namu 636-4850
Vai. pirmad., antrad.. penktad 1-4 
ir 6-8 v. v. ketvirt. 6-8 v. vakaro. 
AeAtadlenlalfl 11-1 »al popiet.
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Paskutines M. Krupavičiaus
gyvenimo dienos

Ryžtingas socialinės lygybės jr 
gerovės ieškotojas Lietuvoje, pra-. 
vedant žemės reformą, krikščio- Į 
niškosios demokratijos idealų ■ 
skleidėjas, gilaus pasišventimo, 
valstybininkas, uolus darbuoto
jas išlaisvinimo fronte išeivijoje, 
vienas iš pirmaujančių kalbėto
jų, daugelio knygų autorius, ryž
tingas lietuvybės teisių gynėjas 
Mykolas Krupavičius visada pa
siliks gyvas Lietuvos istorijoje.

Bet ir patys didieji žmonės gy
venimo saulėleidyje tampa gęs
tančių jėgų ligos kankiniai. Ta
čiau ir tada jie mums pasilieka 
mieli ir brangūs, ir apie tas jų 
paskutines sutemų valandas mes 
norime daugiau žinoti.

Visa eilė geraširdžių žmonių 
buvo taip arti .užgęstančio verž-\ 
lios energijos ugniakalnio. Jų pa
liudijimus surinkę čia ir pertei
kiame.

JUOZAS PRUNSKIS ■ tau labai liūdna, juokūs kalbėk. 
Bus lengviau”.

nojo, kad kas nebijo gurkšnio, 
pasiūlydavo, kaip jis vadindavo, 
"rupūžinės”. Gal tai dieną prieš" 
mirtį buvo pas jį apsilankę prof. 
B. Vitkus, dr. Rugienė, P. Spety
la. Prelatas atsikėlęs dar juos pa
vaišino “rupūžine”.

P. Maldeikis su J. Saku ligonį 
nuveždavo pas dr. Muensterį. Pa
baigus medicinišką reikalą, pre
latas prašydavo nuvežti į lietu
višką restoraną, kur būtinai pats 
pietus “fundydavo” jį pas gydy
toją nuvežusiems.

Rūpestingai gydomas

Ypač nuoširdžiai prelatu rūpi
nosi dr. Rugienė. Atveždavo ir dr. 
Adomavičių, kuris atgabendavo 
vaistų, vitaminų, atlikdavo įvai
rius mediciniškus patarnavimus.

Prelatas ne visada pasiduoda
vo medikų sugestijoms, tardamas <c ■ L ~ ' * • ’ - - •
o ką sako teologija:“

Paskutinėmis dienomis mes 
pasidalindami budėjome, — pa
sakoja P. Maldeikis. —Prelatas 
varydavo namo, net lyg rūstau
damas, matydamas tai vieną, tai

Gerbė kiekvieną kovotoją

— Kad ir didelė asmenybė bu
vo prel. Krupavičius, bet vis dėl
to žmogus, ligos paveikiamas ir 
parbloškiamas, — kalbėjo P. 
Maldeikis. Jis pasisakė, kad tik 
prel. Krupavičiaus suragintas ir 
yra parašęs Vyt. Endziulaičio bi
ografiją.

— Prelatas gerbė kiekvieną 
kovotoją, — kalbėjo P. Maldei
kis. — Tuos, kurie niekur nepa- 
sireikšdavo, .vadino pelų maišu. 
Nežiūrint politinių įsitikinimų, 
jis buvo labai teisingas su visais. 
Tuo buvo pagrįstas ir jo bandy
mas reabilituoti Salomėją Nėrį.

“Apie save nepasakosiu...”

Kai prel. Krupavičius atsikėlė 
į Cicero, jj kas savaitę aplanky
davo Petras Maldeikis, o prelato 
sveikatai silpnėjant — lankyda
vo beveik kasdien.

— Nepažinau jo iš arčiau, kai 
buvo sveikas, darbingas žmogus, 
o jau čia atsikėlęs — buvo liguis
tas, pasakoja Maldeikis. — Kol, net nakčia prie jo budint, 
buvo stipresnis, aptardavome į-j jam atrodė, kad šitai nereika

Nenorėjo būti našta kitiems

— Sveikata jo vis nebuvo ge
ra. Gyventi norėjo, bet nenorėjo, 
kaip jis sakydavo, “pasilikti gry
bu” ir našta kitiems. Kai mirė 
de Gaullis, prel. Krupavičius pra-

Aš nežiūriu, ką sako biologija, tarė, kad tas buvo laimingas... 
“Nesu aš kam naudingas, o man 

’ gyvenimas — vieni skausmai, 
tada jis pratarė.

vairias problemas, daugiau palie
čiant praeitį.

P. Maldeikis buvo beplanuojąs 
rinkti medžiagą jo biografijai. Iš 
tolo ėmė klausinėti, tačiau pre
latas griežtai pareiškė — apie sa
ve nepasakos. P. Maldeikis ban
dė atsilankydamas taip nežymiai 
išpešti vieną, kitą faktą, epizodą 
iš jo gyvenimo. Prelatas tai pa
jutęs pabrėžtinai pažymėjo: “Aš 
gi sakiau, kad nieko nepasako
siu”.

Paskutiniu metu tarpais prela
tas blogai jausdavosi. Tada tar
davo, kad šiandien neturi ko pa
sakyti, ir per keletą minučių 
bendravimas baigdavosi.

Atjautė lankytojus

P. Maldeikis turėjo prel. Kru
pavičiaus raktą. Kartais užėjęs 
rasdavo prelatą miegantį. Žino
damas, kad nakčia ligonis tarpais 
negali užmigti, P. Maldeikis pa
likdavo jį nežadinęs. Apie tai pa
tyręs, prelatas išbardavo, kad jo 
neprikėlęs. Kartais radęs prelatą 
užmigusį, P. Maldeikis pasėdėda
vo prie jo, kol pabus. Čia ir vėl 
išgirsdavo papeikimą — kodėl gi 
gaišo nepažadindamas.

Prel. Krupavičius, kiek galėda
mas, siekė nei vieno neapsunkin
ti. Kartais jau ligos daugiau apim
tam, jam reikėdavo keletos mi
nučių, kol galėjo atsistoti, bet kol 
galėjo, pagalbos neprašė.

Prieš mirtį norėjo vykt į Vliko 
sesiją

— Jo asmenybė buvo taip tvir
ta, nusistovėjusi, — pasakoja P. 
Maldeikis, — kad jokioms įta
koms iš šalies nepasiduodavo.

Kai sužinojo, kad Vliko sesija 
vyks Chicagoje, labai ja intere
savosi. Maždaug keturias dienas 
prieš mirtį jis prašė jį vežti iš li
goninės į Vliko sesiją.

Skausmų iškankintas

Jo liga buvo labaf skaudi, — 
pasakojo P. Maldeikis. — Vos tik 
prilieti jo ranką ar koją, jau jam 
tuoj skauda. Skausmų buvo tiek 
iškankintas, kad mirties nei kiek 
nebijojo. O tačiau norėjo pasi
likt savarankus. Buvo atvažiavęs 
aplankyti vysk. Brizgys. Kalbino
me vykti į ligoninę, bet ligonis 
norėjo pasilikti namuose.

Pasiūlydavo “rupūžinės”

Prelatas buvo vaišingas. Jei ži-

linga.
Gydytojai sakė, kad paskutinė-1 

mis dienomis jis laikėsi tik savo 
valios jėga.

Bando pralinksminti kitus

Jadvyga MaldeikiehėNū Ksave
ra Maknavičiene pora dienų prieš 
mirtį aplankė prel. Krupavičių 
ligoninėje. Rado jį maitinamą 
skysčiais į gyslą. Rankų gyslos 
buvo taip subadytos ir įvargin
tos, kad adata buvo įleista į nykš
tį. Nežiūrint išvarginimo, ligonis 
į jas kalbėjo juokaudamas:

— Jūs dabar nueikite į resto
raną, pasivalgykit, pasišokit.

Čia jis elgėsi pagal kitados duo
tą laišku patarimą Maldeikienės 
seseriai Marijai Gylienei; “Kada

Sąžiningas įsipareigojimuose

Paskutiniu metu bijojo ir šv. 
Mišių aukų priimti, nes gali stai
giai mirti, ir jos liktų neatnašau- 
tos.‘ Dar priėš paskutinį išgabeni
mą ligoninėn, slaugomas Krupa
vičius P. Maldeikį įprašė, kad bū
tinai perduotų jo turimas Mišių' 
aūkas kitiems.

Širdžiai sutrikus

MALDA

šv. Komuniją. Dažniausia kas 
pirmadieni apie 11 vai. kun. Vil
kaitis nunešdavo šv. Komuniją.

V. K. Jonynas 
koplyčioje, Amsterdaiime,

Detalg iš skulptūros “Rūpintojėlis” šv. Onos
N. Y. (aluminis) Nuotrauka V. Maželio

JONAS AISTIS

O vaidinosi, svajojosi man kiaurą 
Sunkią naktį laimės vartai atverti... 
Atitolink, atitolink, Viešpatie, šią taurę, — 
Viešpatie, taurė man tavo per karti! ....

Ir seniai ieškota laimė atsigrįžo — 
And tenykštis žvilgsnis žydi palankus... 
Atitolink, atitolink, Viešpatie, tą kryžių, — 
Viešpatie, man šitas kryžius per sunkus!

Į mane any dieny upeliai srūva — 
Spindi, spindi vandenys kiek užmatai... 
Viešpatie, antai mano tvirtovės griūva — 
Aiži bokštai, virsta sienos, skirias pamatai!

Džiaugias slėniai, džiaugiasi viršūnės baltos 
Mano laimės, mano sapno įstabaus...
Viešpatie, aš vieny vienas, vieny vienas kaltas, 
Mane vieną, mane vieną, Viešpatie, nubausk.

Hillcrest Heights, Md„ 1970. XII. 11

Socialinis teisingumas ir ligoje

Jeigu anksčiau lazda pasirem
damas nueidavo į valgyklą, tai 
paskutiniu laiku iš namų nebe
galėjo išeiti. Reikėjo surasti ko
kią moterėlę, kuri patvarkytų jo 
kambarius, maistą paduotų. Sa
vaitės pabaigoje prel. Krupavičius 
vis duodavo už tai užmokestį. Kai 
kuri moterėlė varžydavosi, neno
rėjo imti, prelatas griežtai pasa
kydavo:

— Paimk arba — nebeateik.

jėgė. Reikėjo padėti. Kai išėjau į 
pensiją, paprašė mane pagelbėti, 
lai ir apsiėmiau, — pasakoja ji.

Iš pradžių ji nueidavo du, tris 
kartus savaitėje, patvarkydavo 
kambarius, parnešdavo ką, ap
mokėdavo sąskaitas. Kai Krupa
vičius nebegalėjo nueiti į valgyk
lą, gamindavo jam namuose. 
Mėgdavo kopūstus, kumpį, šal
tieną, rūgusį pieną.

Ateidama, rasdavo prelatą dar
bo kambary rašantį, skaitantį. 
Valgyt ateidavo į virtuvę.

j Paskutiniu laikotarpiu M. Kru- 
Į pavičiaus širdies plakimas per ei- 
i lę mėnesių buvo nereguliarus. 
Tris kartus dėjo po oda apara
tą, iš kurio viela nueina į širdį 
ir elektros impulsais palaiko re-! 
guliarų širdies plakimą. Įdėjus a- 
paratą, po kurio laiko ta vieta 
ėmė pūliuoti. Perdėjus kiton vie
ton, ši taipgi pūliavo. Tik trečiu 
kartu laimingai pasisekė, ir tas 
“pacemakeris” veikė tinkamiau.

Ligonio butas

Iki paskutinio išvežimo į ligo
ninę, prel. Mykolas Krupavičius 
gyveno privačiame bute 1838 S. 
49 Avė., Ciceroje, III., Chicagos 
pašonėje. Butas buvo penkių 
kambarių, namo savininkė — P. 
Kasperavičiūtė, vyresnio amžiaus 
pamaldi moteris, pasiryžusi li
guistam prelatui pagelbėti.

Kun. Antanas Vilkaitis, gyve-

Problemų jieirru niekada netrūko: prel. Mykolas Krupavičius (kairėje) ir prel. Pranciškus Juras. 
Nuotrauka. V. Maželio

nantis šv. Antano par. kleboni
joje, aplankydavo ligonį beveik 
kasdien. Prelatui dar 1969 m. su
rinko liturginius drabužius, kad 
galėtų namuose Šv. Mišias atna
šauti.

Dirbo, kol galėjo

Nueidamas kun. Vilkaitis jį 
rasdavo rašantį, skaitantį, daran
tį iškarpas, tarpais ir dūmą pa
traukiantį. Lietuviškus laikraščius 
imdavo beveik visus, prenumera
vo ir lenkų, rusų, vokiečių spaus- 
dinius.

Prelatas kun. Vilkaitį kviesda
vo dažniau ateiti:

— Juk mūsų amžius nedaug 
skiriasi, nusistatymai tie patys...

Kalbėdavosi apie Lietuvos pra- i 
eitį, žemės reformą, apie veikėjus, 
apie režimą, tremties pergyveni- ■ 
mus, Bažnyčios ir lietuvybės pa
dėtį. Prelatas dažnai klausinėda
vo apie kunigų nusistatymą lie
tuvių klausimu. Daug sielodavosi 
Lietuvos reikalais.

Siųsdavo siuntinius į Lietuvą

Prašydavo atnešti ką iš maisto. 
Ne visada turėdavo pinigų mais
tui pirkti, bet, jei paskolindavo, 
tai pasistengdavo netrunkant ati
duoti — rasdavosi, kas jį patį pa- 
šelpia. Kai lėšų gaudavo, siųsda
vo daug siuntinių į Lietuvą, daž
nai brangius dalykus. Kitą kartą 
net pats gerai nežinodamas, kas 
ten per žmogus — prašo ir siun
čia.

Turėjo radiją, televiziją, bet 
ne per daug visa tai mėgo; dau
giau skaitydavo; tik rūpindavosi 
lietuviškų žinių pasiklausyti ar 
pasekti programą jam gerai žino
ma lenkų kalba.

Į Lietuvą sugrįžti jau nebetu
rėjo vilties. Džiaugėsi, kad dar 
turėjo atmintį, bet jautė, jog fizi
nės jėgos eina žemyn. Rašė atsi
minimus, vis sakydamas, kad no
ri užbaigti.

Tikėjimas buvo jo paguoda

Kai pasilpo ir nebeįstengė šv. 
Mišių atnašauti, paprašė atnešti

Jėgoms gęstant
Kai kurį laiką kambary dar ga

lėjo pavaikščioti, lazda pasirem
damas, baldų įsitverdamas, bet 
pora paskutinių savaičių daugiau 
gulėjo.

Dar iš sykio truputį valgė, bet 
paskutinę savaitę beveik nieko ne
ėmė į bumą, tik per šiaudelį pa
traukdavo kiek rūgusio pieno. 
Jau tekdavo dieną ir naktį daž
nai lankyt, budėt. Paskutinėmis 
dienomis jau sunkiai bekalbėjo, 
iškrisdavo kartais iš lovos, buvo 
sunku susišnekėti, tarpais imda
vo klejoti, vaistų nebenorėjo im
ti, tardamas: “Jau jie man nieko 
nebepadės...”

Idėjos draugų slaugomas

Paskutinės jo dienos buvo sun
kios. Jokių giminių neturėjo. A- 
teidavo į jo namus kun. Vilkai
tis, dr. Rugienė, P. Maldeikis ar 
P. Spetyla nakčia pabudėti. Pre
latas varydavo juos namo.

Į ligoninę labai nenorėjo va
žiuoti, sakydamas, kad nori sava
me bute mirti.

Padėtis pasunkėjo. Kartais jau 
žmogaus nebepažindavo. Reikėjo 
nuolatinio slaugymo. Buvo nu
tarta perkelt į ligoninę. Pakvie
tus greitąją pagalbą, vyrai ir nu
gabeno į Loretto ligoninę.

Ligoninėje

Ligoninėj lyg atsigavo. Klausė, 
kam jį atvežė. Aiškino jam, kad 
padarys peršvietimus, patikrini
mus. Dieną prieš mirtį kun. Vil
kaitis aplankė ligoninėje. Ligonis 
prašėsi į namus. Nusilpęs, bet vis 
dar klausinėjo, ar Vlikas susirin
ko į seimą.

Paėmė kun. Vilkaitį už rankos 
ir siekė pabučiuot į veidą. “Jau
čiau, kad jis taip nuoširdžiai bu
čiavo, lyg paskutiniam atsisveiki
nimui,” — pasakojo kun. Vilkai
tis, nubraukdamas ašarą.

Jo slaugytoja
Apie pusantrų paskutinių 

tų prelatą Krupavičių jo bute 
globojo, slaugė Ksavera Makna- 
vičienė (Smilgiūtė), gyvenanti 
1447 So. 50th Avė., Ciceroje.

— Mačiau, kad žmogus nepa-

me-

Paskutinė diena savam bute
Sveikata pamažu tirpo. Padė

kos dieną buvo toks silpnas.
— Tris kartus vis nuėjau tą 

dieną ir vis radau virtuvėje kė
dėje sėdintį. Skundėsi, kad la
bai pavargęs. Prašė išvirti kruo
pų. Buvo atvažiavusi dr. Rugie
nė. Prašėme eiti į lovą, bet at
sisakė. Taip išsėdėjo nuo 9 vai. 
ryto iki 5 vai. v. Pagaliau papra
šė jį pakelti ir nuvesti į lovą. Nu
vedžiau. Mažai ką buvo tą die
ną valgęs, tik kiek rūgusio pieno 
per šiaudelį.

— Ketvirtą kartą atėjusi, — 
pasakoja Maknavičiene, — ra
dau jį iškritusį iš lovos, gulintį 
ant žemės, nebegalintį pasikelti. 
Skundėsi, kad labai nusilpęs. Su 
atėjusiais vyrais — namo savi
ninkės svečiais — įkėlėme į lo
vą. Kitą dieną jau buvo išvežtas 

ligoninę, iš kur jau nebegrįžo.i
“Mano sveikatos beliko tik 

skudurai”.

— Buvau du kartu ligoninėje 
aplankyti. Klausinėjo, kaip kam
barys. Kalbėjo, kad jam namie 
geriau kaip ligoninėje.

Pasakotoja atsiduso ir pridėjo:
— Gerbiau jį, ne taip, kaip 

paprastą žmogų. Pagal tėvų pa
vardę jis mane Smilgele vadin
davo. Žiūrėdavau į jį kaip ligo
nį, seną žmogų. Jei ką ir pasa
kydavo, neimdavau į širdį. Jeigu 
kartais dėl kurios priežaties susi
jaudindavo ir aš prašydavau ne- 
sinervinti, jis sakydavo: “Tu ži
nai, kad mano sveikatos liko tik 
skudurai.”

Raštas drebančia ranka

Pakilusi nuo stalo, pasakotoja 
atnešė jai paties Krupavičiaus do
vanotą jo nuotrauką, kurios ant
roje pusėje buvo drebančia prel. 
Krupavičiaus ranka užrašyta:

— Mielai Ksaverai Smilgy- 
tei-Maknevičienei, mane, sunkių 
ligų prispaustą ir suinvalidėju- 
sį tikrai motiniškai prižiūrin
čiai ir globojančiai, reiškiu gilią 
pagarbą ir nuoširdžią padėką. 
Kun. M. Krupavičius. 1970.9.17.

— Jis buvo labai pasišventęs 
lietuvybei, —kalba Maknavičie- 
nė. — Jei kalboje įmaišai kokį 
anglišką žodį, tai ir klausia pro
testuodamas: “Ką gi tai reiškia? 

(Nukelta j 6 pusi.)
t
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Anatolijaus Kairio komedija "Ku-ku' Los Angeles scenoje

Lietuvos profesinio teatro kūrė
jams tikriausiai niekad nebuvo 
dingtelėjusi mintis, kad jų pirmo
jo spektaklio 50-metis bus mini
mas net Kalifornijoje. Bet gyve
nime įvyksta nuostabūs ir neti
kėti dalykai. Ir štai, kaip atidary
mo žodyje pažymėjo Bernardas 
Brazdžionis, Los Angeles Sambū
rio teatras yra pirmas ir vieninte
lis, galėjęs lygiai tą pačią gruo
džio 19 d. jubiliejų atšvęsti prem
jera, pastatydamas Anat. Kairio 
trijų veiksmų komediją “Ku-kū”. 
Dėl to ši data tampa istorine 
Amerikos lietuvių kultūriniame 
gyvenime. Dar kartą pabrėžia
mas lietuvių teatralų gajumas ir 
nenoras pasiduoti likimo ir laiko 
kerpėms. Galima būtų paminėti 
dar vieną- sutapimą. Tąsyk buvo 
vaidinamos Sudermanno “Joni
nės”, o dabar komedija vyko Jo
naičio šeimos salone. Abu žo
džiai — Joninės ir Jonaitis — tu
ri tą pačią šaknį.

•
Anat. Kairys ir naujoje kome

dijoje lieka ištikimas .savo didak
tiškam temperamentui. Jam prie 
širdies statiškas dialogas ir tradi
cinis moralizavimas. Jis pradeda 
komediją su ypatinga idėja, no
rėdamas parodyti, koks tuščiavi
duris yra kai kurių mūsų tautie
čių veržimąsis turtuolių orbiton. 
“Ku-kū” veikėjai apie aukštą kla
sę kalba sėdėdami, stovėdami, 
Vaikščiodami. Jie gyvena situaci
jomis, o ne veiksmo emocijomis. 
Intrigos nėra. Statiškumas paį
vairinamas aktorių gausumu ir 
spektaklio žaisminga atmosfera.

Komedija vyksta Onos Jonai
tienės (V. Jatulienė) salone. Po
nia Jonaitienė, nepaisydama vy
ro ribotų pajamų, įsigeidžia pa
gyventi prabangiai. Ji perka 
brangiausius drabužius, užsaki
nėja portretus, pradeda muzikos 
pamokas nuo Mozarto, ieško 
veislinio šuniuko. Jos ponišku
mo liga ir yra komedijos spiri
tus movens. Atsikleidžia trafare
tinės situacijos, dažnai matomos 
T.V. pusvalandiniuose vaidini
muose. Čia pat sukasi ir Jonaitie
nės draugė Bubnienė (R. Urba- 
nienė) ir našlė Raudienė (E. Do
vydaitienė) — abi susižavėjusios 
Jonaitienės aspiracijomis. Susida
ro splavinga poniučių trijulė su 
farsišku švaistymusi scenoje. 
Dažnam žiūrovui kyla abejonė, 
ar tokių plaštakių mūsų tarpe y- 
ra bent 1 proe.? Ar satyros strė
lės nešovė tik pro šalį?

Salone maišosi ir kiti mies
čioniški tipai: simpatiškas, patai
kaujantis muzikos mokytojas 
Gaida (V. Gylys) ir rafinuotas 
portretistas Šarka (J. Pupius). Jo
naitienei po kojomis kliūva šešu
ras Mykolas — keistuolis, medi
nių gegučių meistras. Jis atsto
vauja tradicini liaudišką natūra
lumą ir meilę gamtai. Mykolui 
Jonaitienės poniška rezidencija 
nepatinka. Nepatinka ji ir duk
rai Gražutei (R. Janulaitienė). 
Gražutė, nors jau ir panelė, pa
gal tekstą, dar labai nesubrendu
si. Jos mylimasis Niki Raudys 
(V. Sakalauskas) motinai per 
prastas. Dėl to Gražutė kenčia. 
Žodžiu, vaidinimo dirva meilei 
ir neapykantai pakankamai trą
ši.

PR. VISVYDAS žmonai,
| tol, kol
l

kad jai teks padirbėti 
skolos nebus apmokėtos.

me, rodos, trečiame veiksme, kad 
Mykolas jau garaže. Sąmojingų 
susikirtimų ar taiklių pavažiavi
mų tekste nedaug. O būtų dra
maturgas ilgiau pasėdėjęs prie di
alogų audeklo ir išgalvojęs rie
besnių ar sūresnių posakių, žiū
rovai ne šypsotųsi, ne kikentų, 
bet juoktųsi susiėmę šonus, nes 
sitaucijos prašosi humoro.

komiš-

debiu- 
gražiai

A. Ža liūno dekoracijos

•

V. Jatulienė Jonaitienės vaid
menį atliko itin gerai, savo vai
dybinę emociją nuoširdžiai ati
duodama scenai. Poniutiškoms 
užgaidoms išreikšti ji naudojo ir

kėjimą skleidžiąs šeimos dakta
ras, galėjęs gal ir daugiau patūp- 
čioti apie Jonaitienę. Jo pokalbis 
su Jonaitiene apie muziką ir šei
mos šaknis buvo vienas 
kiaušių epizodų.

Jaunos R. Janulaitienės 
tas Gražutės vaidmenyje
pavyko. Teko džiaugtis jos balso 
tembru, kuris, kaip atgaiva, deri
nosi prie trijų poniučių sopranų. 
V. Sakalausko, Gražutės draugo 
Nikio, vaidmuo nedidelis. Balsu 
ir išvaizda jis spalvingai tiko sce
nai. Stigo jam laisvesnio judesio, 
jaunatviško veržlumo. O gal ta 
saloninė aplinka jį varžė?

Dail.
ir apšvietimas nusipelno aplodis
mentų. Salono prabanga išryškin
ta puikiausiai. Kavinių, oranži
nių, geltonų, auksinių spalvų 
dermė šiltai nuteikė žiūrovą. 
Erdvės aktorių judėjimui buvo 
pakankamai. Pasirodo, jau antrą 
kartą Žaliūnas didelėje scenoje 
skoningai išplečia savo tapybi
nius sparnus.

Iš bendro įspūdžio atrodo, kad 
spektaklis buvo pakankamai vie
ningas ir pasižymėjo jubiliejiniu 
entuziazmu bei įdėto darbo vai
siais. Režisierė D. Mackialienė iš 
veikalo išspaudė, kas buvo gali
ma. Puošnaus salono iliuzija iš
laikyta vykusiai. Vis dėlto gegu- 
tiškas Mykolo simbolizmas išblė
so šitame tvaskėjime. Svorio 
centras ir simpatijos atsidūrė Jo
naitienės svajonių glėby. Jei žiū
rovams po spektaklio tektų pasi 
rinkti gegutę ar saloną, tikriau
siai daugumas balsuotų už salo
ną. O tai ir yra fantazuojančios 
Jonaitienės pastangų rezultatas. Nuotrauka Vytauto MaželioTai aš fotografuoju...

Jau buvo tapę labiausiai perka
momis knygomis Amerikoje, o 
mano paskutiniuosiuose tomuose 
išryškėjo gana aiškus mano su
grįžimas prie religijos. Aš taip 
pat čia gana karingai puoliau to
kius istorikus, kurie tvirtino, kad 
istorijoje nesą dėsningumo 
(shape or pattern), o tik izoliuo
tų faktų tam tikras kiekis. Tai gal 
juos ir suerzino.

Pilypas: Manau, kad didžiau
sias puolimas atėjo iš istorikų a- 
kademikų?..

Arnoldas: Jie pajuto, kad kaž
koks pašalietis įsiveržė į jų sritį 
ir viską neteisingai nušvietė; kad 
žmdnės skaitys, ką jis išdėstė, o 
ne jų, specialistų, veikalus. Kai 
kurie iš jų, matyti, buvo la
bai suerzinti.

Pilypas: Ar jūs dar skaitote 
graikų ir lotynų poeziją?
Arnoldas: Taip, skaitau. Atlikda
mas ilgesnę kelionę, beveik visuo
met pasiimu nediduką tomelį 
graikų ir lotynų eilių...

Pilypas: Iš visų graikų ir loty
nų poetų — nuo kurio negalėtu
mėte atsisakyti?

Arnoldas: Iš lotynų, aišku, nuo 
Lukrecijaus. Aš labai mėgstu jo 
asmenybę ir nepaprastai vertinu 
jo poeziją... Iš graikų poetų, ma
nau, gal lyrikus apskritai. Taip 
pat Eschilą ir, aišku, Homerą, 
Faktas, kad graikų poezijoje aš 
jaučiuosi kaip namie (kaip žuvis 
vandeny).

v
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Pirmieji žingsniai ant ledo... Nuotrauka Vytauto Maželio

Komedijos pabaigoje pasirodė

Pilypas: Ar jūs kada nors gal
vojote apsigyventi užsienyje?

Arnoldas: Kartais galvodavau. 
Bet nemanau, kad būčiau laimin
gas, gyvendamas užsienyje. Kas 
liečia gamtos grožį ir maistą, ma
nau, kad galėčiau laimingai gy
venti Italijoje ar Graikijoje.

Pilypas: Jeigu jums reikėtų pa
sirinkti tarp dviejų minėtų kraš
tų, katrame mieliau apsigyventu
mėte?
Arnoldas: Mieliau gyvenčiau I- 

talijoje. Bet ir Graikiją aš mėgs
tu... Aš būčiau labai nelaimingas, 
jei turėčiau visam laikui apsigy
venti Amerikoje...

Pilypas: Jūs gana ilgai esate iš
buvęs Amerikoje, ar ne? Ir aš ma
nau, kad jūsų jausmai Amerikai 
yra abejingi.

Arnoldas: Taip. Aš netikiu A- 
merikos vertybių skale. Suvartoji
mo kiekybę laikyti gyvenimo kri
terijumi iš tikro yra gana tuščias 
dalykas; juk tai tikrųjų vertybių 
falsifikacija.;

Įvadas ir vertimas J. Tininio
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(Atkelta iš 1 psl.) 
mas ar aistra tikrai smerktinas 
dalykas.

Pilypas: Grįžkime prie mirti
nų nuodėmių. Atrodo, kad dar y- 
ra tokių, kurias turėtume prie jų 
priskirti...

Arnoldas: Prie jų priskirtinas 
ir žiaurumas.

Pilypas: Taip, bet turėtume 
priskirti ir įvairių formų negar
bingumą.

Arnoldas: O, taip. Mes turi
me žvilgterėti į savo prigimtį; tu
rime matyti, kas mes iš tikro e- 
same, neužmerkdami akių nuo 
nešvankių dalykų. Taip. Neap
gaudinėti savęs. Nepasiduoti va
dinamam vishful galvojimui — 
tiek savo asmeniškame, tiek in
telektualiniame gyvenime.

Pilypas: Ar jūs sugebate atsi
palaiduoti nuo darbo poilsiui? Ar
ba: ar jaučiatės kaltas, jei nieko 
neveikiate?

Arnoldas: 
atžvilgiu aš 
kietis. Ir tai 
manau.

Pilypas: Kaip 
riku?

Arnoldas: Per motiną, kuri bu
vo istorikė. Ji buvo iš tikro labai 
didelio proto; bet ji domėjosi vi
somis mažomis, įdomiomis, vaiz
džiomis istorijos smulkmenomis 
dėl jų pačių, tuo tarpu aš sten-

giausi domėtis jomis tam, kad su
sidaryčiau bendrą pasaulio vaiz
dą.

Pilypas: Ar jos įtaka jums bu
vo didesnė nei tėvo?

Arnoldas: Manau, kad daug di
desnė, nes intelektualinė jos įta
ka buvo labai didelė, o tėvo — 
gal mažesnė.

Pilypas: Ar jūs, skaitydamas di
džiuosius istorikus, suradote, kad 
istorija yra įdomesnė, sakysime, 
už filosofiją?

Arnoldas: Taip. Visiškai taip. 
Aš taip pat buvau susidomėjęs 
filosofija ir vėliau visuomet dė
kojau Dievui, kad nesikoncentra- 
vau vien istorijai.

Pilypas: O kada atsirado jūsų 
prote “Study of history” idėja?

Arnoldas: Tai buvo I karo pra
džioje, kai aš staiga suvokiau, 
kad tik ką mano išgyventi paty
rimai buvo lyg Tukidido patyri
mai Peloponeso karo pradžioje.

Pilypas: Ar tikite objektyvaus 
(unprejudiced) istoriko idealu?

Arnoldas: Visa istorija yra pa
rašyta pagal iš anksto susidary
tą (prejudiced) nuomonę... Jei 
Biblija būtų buvusi parašyta fi- 
listinų ar finikiečių, matytumėt, 
kokia ji būtų skirtinga!

Pilypas: Kada jau buvote pa
ruošę spaudai tris pirmuosius to
mus?

Arnoldas: Aš pradėjau rašyti

juos 1929: jie buvo išleisti 1934.
Pilypas: Kaip tie trys pirmieji 

tomai buvo priimti?
Arnoldas: Labai mandagiai irj 

švelniai. Aš tada buvau dar vi
sai nežinomas, bet staiga pasida
riau žinomas...

Pilypas: Kuriais metais išėjo 
paskutinieji tomai?

Arnoldas: Manau, kad tai turė
jo būti 1954. Aš laukiau, kad ma
ne kritikai paglostys ir pasakys 
bravo. Vietoj to, aš gavau pylos.

Pilypas: Na, o nuo ko parė
jo, kad buvote taip smarkiai ir 
karčiai pultas?

Arnoldas: Pirmieji šeši tomai

Mutual Federal 
Savings and Loan - i i

Taip. Jaučiuos. Šiuo 
esu 
yra

greičiau ameri- 
puritoniškumas,eiseną, ir mimiką, ir gyvus ges

tus. Tuo ji ir laimėjo žiūrovų ir tariamas milijonierius, šunų 
nesmerkė gaudytojas (M. Prišmantas). Ga- 

Gana|lėjo jis būti komiškesnis ir labiau 
gyvenimo šiurkščia 

realybe. Su jo pasirodymu turėjo 
sprogti visas Jonaitienės idėjų 
burbulas. Tačiau nesporgo, ries 
šunų gaudytojas įėjo, pakalbėjo, 
atnešė vieną, paskui kitą šunį, 
vėl atsiprašinėdamas išėjo. O gal 
ir jį salono prabanga išmušė iš 
vėžių?

Visai kontroversiškai Jonaitie
nės vyro vaidmenį suvaidino E. 
Janulaitis. Žmonelės dinamizmą 
jis atsvėrė angeliška ramybe. O 
psichologiškai beveik ir neįmano
ma, kad sveikas vyras taip ra
miai pakeltų tėvo įkurdinimą 
garaže, svetimų vyrų tangus jo 
namuose ir visišką žmonos su- 
kvailėjimą. Bet Jonaitis tik pyp
kiuoja ir visiškai nesijaudina. 
Galų gale tas Ijetuvis stoikas, ra
miai pavartęs sąskaitų krūvą, 
truputį sustiprintu tonu praneša

simpatijas. Niekas ir 
jos iliuzorinio pasaulėlio, 
gyvos buvo ir E. Dovydaitienė su įtrenkiantis 
R. Urbaniene, salonan įnešda- 
mos daug gražių niuansų. Gerai 
pavyko E. Dovydaitienės meilės 
duetas su Mykolu, kai ji dekla- 
matoriškai išlieja savo sielos ro
mantiškas godas.

Kurdamas Mykolo šaipūnišką 
charakterį, V. Dovydaitis trupu
tį perdėjo. įgudęs ir stipraus bal
so aktorius, jis dažnai linkęs sa
vo vaidmenį sugroteskinti dau
giau, negu reikia, ir net pakeisti 
balso tembrą. Sveiko sodiečio per
sonažui Mykolui pavaizduoti na
tūralumas būtų labiau tikęs. My
kolas juk turėjo laimėti žiūrovų 
simpatijas. O įvyko priešingai. 
Ne vienas žiūrovas net ir džiau
gėsi, kai Jonaitienė įkyrų liau
dies išminčių, kuris purvinais ba
tais drįsta mindžioti švarų kili
mą, įkurdino garaže. Ten jo vie
ta — arčiau prie gamtos,

J. Pupius dailininko Šarkos

•
Gaila tik, kad šitame trąšia

me turinyje neužsimezga joks in
trigos mazgelis. Žiūrovai stebi ap
šviestą saloną, klausosi įmant
rių dialogų, nusišypso, išgirdę į- 
domesnę repliką ir vis laukia,(vaidmenyje jautėsi kaip žuvis 

1 ’ vandenyje. Savo natūra jis tiko
salonui. Ir kaip gi netiks: aukš
tas, juodbruvas, elegantiškais 
gestais ir liepsningais žvilgsniais 
sugebantis įtikinti poniutę po
zuoti septyniose pozose. Jo kolega 
muzikos profesorius Gaida (V. 
Gylys) atrodė kaip mielas, pasiti-

kad prasidės kokia nors velniava. 
Tačiau niekas neprasideda, jokia 
bomba nesporgsta. Galima bū
tų vaidinimą pradėti antru ar 
trečiu veiksmu, ir liktų tas pats 
efektas. Net ir antipodų — My
kolo ir Jonaitienės — susidūri
mai neįgauna įtampos. Sužino
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DRAUGAS LIEKA PIGIAUSIAS
DIENRAŠTIS AMERIKOJE

$19.00
$17.00
$19.00
$20.00

Pabrangus popieriui bei pašto išlaidoms ir pakilus algoms, esame 
priversti pakelti prenumeratos kainą. Nuo 1971 m. sausio 1 d. DRAU
GAS metams kainuos:

Chicagoj ir Cook County, Illinois .......
Kitur Jungtinėse Amerikos Valstybėse
Kanadoje ...................................................
Užsienyje ...................................................

Nors DRAUGO prenumeratos kaina bus pakelta, jis liks dar vis 
pigiausias lietuviškas dienraštis Amerikoje.

DRAUGAS kas savaitę duoda nemažiau kaip 18 puslapių ir dau
giau negu kiti laikraščiai Amerikoje žinių bei kultūrinių aprašymų.

DRAUGAS ir toliau duos nuolaidą, užsakant jį vaikams skirtingu 
adresu, kad paraginus jaunimą skaityti lietuvišką spaudą. Savo vai
kams ir jaunavedžiams prenumeratorius gali užsakyti DRAUGĄ treč
daliu pigiau.

Mes tikimės, kad mūsų visuomenė nepabūgs kainos pakėlimo ir pri
tars mūsų žingsniui, nes dabartiniai skaitytojai nuoširdžiai dienraštį re
mia net savo aukomis. Mums būtų malonu, kad ir ateityje mieli skaity
tojai nepamirštų savo dienraštį aukomis paremti.

DRAUGO ADMINISTRACIJA

CERTIFICATES 
000.00 or More 
year Maturity

Mrn .\L It.deraj. Savings
and Loan Association oe Chicago

2212 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608

Peter Kazanauskas,Pres. Tel. 847-7747 
HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat.9-1

PER ANNUM

PER ANNUM

SAVINGS CERTIFICATES
OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY

5 m PASSBOOK
/o ACCOUNT

PER ANNUM ----------- -----



DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA Nr. 1 (1)’ — psl. 3šeštadieni*. 1971 m. sausio mėn. 2 d.

Domia Khae Prusis Pie»iny|M (Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje, 4012 Archer Avė. Paroda tęsis iki
Bausio 11 d.)

Priemiesty nesą ugu, bet įdomu
Ir šiokie ir anokie žodžiai apie Danutes Brazytės - Bindokienės knygą jaunimui

Danutė Brazytė-Bindokienė, MIES
TE NESAUGU. P emijuota apysa
ka jaunimui. Viršelis ir iliustraci
jos Jūratės Eidukaitės. Knygą iš
leido JAV LB Kultūros fondas 
1970 m. Chicagoje. Spaudė 1'ir.ua- 
culata Pres, Putnam, Conn. Leidi
nys didelio formato, 169 psl., kaina 
$3.00, gaunamas "Drauge”.

KĘSTUTIS KEBLYS

kam jaunimui. Nežiūrint visų 
gerųjų būdo įpątybių, Arūnui pa
vyksta įsivelti į eilę nuotykių ir 
pasirodyti įdomiu, kartais beveik 
įtikimu knygos personažu. Pra-

Prieš sukritikuojant Danutę džioj jis kenčia tremtį: tėvai per- 
Brazytę-Bindokienę ir prieš su- sikėlė priemiestin, įmesdami Arū- 
malant į miltus jos premijuotą ną naujon aplinkon, kur nėra 
apysaką jaunimui “Mieste nesau- pažįstamų, nėra draugų ir reikia 
gu”, noriu pasiūlyti sekančias re- 
komendacijas.

1. Mamoms, kurios rūpinasi, 
kad jų paaugliai (10-15 m.) iš
moktų lietuviškai skaityti ir pri
prastų prie lietuviškos knygos 
(pagal definiciją, tėtės tuo nesi
rūpina): nieko nelaukusios, dar 
šiandien įsigykit Brazytės “Mies
te nesaugu”. O įsigijusios, tuoj 
pat brukite knygą savo sūnui- 
dukrai į rankas ir papirkimu ar 
g-asinimu priverskite skaityti. 
Užtikrinu, kad šiuo atveju papir
kimas ar grasinimas kainuos 
jums mažiau, negu kainavo anks
čiau, kitas knygas mėginant.

2. Lituanistinių mokyklų 
dagogams, vargstantiems su 
VIII skyriais: įsakykite savo 
kiniams įsigyti “Mieste nesaugu 
ir kas savaitę užduokite paskaity
ti po 10-20 puslapių. Vaikams 
bus šiokia tokia atvanga po įvar
džiuotinių būdvardžių, geidžia
mųjų nuosakų ir trijų rūšių ko
operatyvų senovės Lietuvoj.

3. Kalėdų seneliams: tarp sal
dumynų ir plastikinio arsenalo 
maišan įmeskite ir “Mieste ne
saugu”.

Kodėl tokios entuziastingos re
komendacijos, ypač prieš ren
giantis knygą sukritikuoti? Prie
žastys yra dvi ir labai paprastos.

Pirma — paaugliams tinkanti 
knyga pas mus retenybė. Užtat 
tokiai pasirodžius, nėra ko čia 
ilgai svarstyti, ar tai šedevras, ar 
ne. Pirkti ir baigta! Nes 
lauksime šedevrų, mūsų 
liai jau bus barzdoti ir 
pornografiją — angliškai.

Antra — tos retos, jaunimui 
skirtos knygos dažniausiai būna 
tik skirtos, bet nepritaikytos: per
krautos “literatūra”, nereikalin
gai sunkiais žodžiais, be įdomios 
tematikos, be patrauklaus nuoty
kio, be greito veiksmo. Gi Brazy- 
tės-Bindokienės knygoj yra ir 
veiksmo dinamika ir amerikoniš
kai lietuviškam paaugliui pa
traukli tema ir herojai, su kuriais 
jis gal ir galėtų save identifikuo
ti. Žodžiu, “Mieste nesaugu” ne 
tik dedikuota, bet ir rašyta jau
nimui, mūsų vaikams, sunkiai 
beapverčiantiems lietuvišką lie
žuvį.

Apysakos herojumi yra aštun
to skyriaus mokinys Arūnas, tik
ras riteris blizgančiuose šarvuo
se, neabejotinas pavyzdys ne tik 
lietuviškam, bet ir amerikietiš-

pe-
VI-
mo-

kol su- 
paaug- 
skaitys

iš naujo įsipilietinti, įrodyti prie
miesčio vaikams, kad jis neeilinis 
paauglys. Arūnas nelinkęs ilgai 
laukti, kol priemiestis jį paste
bės. Kad atkreiptų į save dėmesį, 
sugalvoja drąsią išdaigą klasėje. 
“Atentatas” prieš pelių bijančią 
mokytoją pavyksta, ir Arūnas 
tampa dienos herojum. Po to jau 
.viskas klostosi kuo puikiausiai: 
Arūną pakviečia į priemiesčio yai- 
kėzų gaują — Dvigubo Trikam
pio klubą, jis susiranda naujų 
draugų. Tada ir nuotykiai prade
da ristis vienas po kito: bažnyti
nio vyno parūpinimas klubo su
sirinkimui, muštynės klubo šo
kiuose, skraidančios lėkštės 
projektas. Tarp nuotykių Arūnas 
dar randa laiko šeštadieninėj 
mokykloj pasvarstyti lietuvių 
kalbos mokymosi prasmę, susitik
ti su senais draugais, atsispirti 
rūkymo pagundai, pasipešioti su 
jaunesne seserim Gaile.

Bet netrukus užklumpa pats 
kulminacinis nuotykis: Arūno 
kova ir laimėjimas prieš integra
cijos oponentus. Mat,, į priemies
čio mokyklas pradeda iš miesto 
atvežti negrų mokinių, ir saugu
sis priemiestis tampa konflikto 
katilu. Į demonstracijas prieš 
priemiesčio “sujuodinimą

jungia ir Arūno Dvigubo Trikam 
pio klubas, raginamas suaugusių 
agitatorių. Arūnas kažkodėl čia 
pradeda elgtis ir galvoti visai ne
lietuviškai — jis nieko prieš, kad 
juodukai ateina jo mokyklon. 
Jam atrodo, kad tie vaikai nekal
ti ir visai be reikalo demonstran
tų aprėkaujami ir apmėtomi 
kiaušiniais. Jo ir klubo keliai iš
siskiria. Kai klubas gauna užda
vinį nuleisti mokyklos autobusui 
padangas (vyresnieji aktyvistai 
sugadins stabdžius, kad namo ke
liaujantieji negriukai prisitrenk- 
tų ir mokyklon negrįžtų), Arū
nas atsisako sabotaže bendradar
biauti. Tai reiškia ne tik pašali
nimą iš klubo bei draugų nete
kimą, bet dar ir asmeninį pavo
jų: vyresnieji aktyvistai grasina, 
girdi, jei Arūnas išduos sabotažo 
planą, bus blogai ir jam ir jo sese
riai. Arūnas susvyruoja, bet galų 
gale lieka ištikimas savo didvy
riškai sąžinei — sąmokslą prane
ša mokyklos vedėjai. Juodukai 
tampa išgelbėti, sabotažo planuo 
tojus susemia policija, o Arūnas 
lieka laikraščių aprašytu sensa
cingu karžygiu.

Negali paneigti, kad toks kny
gos turinys yra šiandieniškai ak
tualus, kad įdomios situacijos, 
kurios jaunam skaitytojui jei ne 
asmeniškai išgyventos, tai maty
tos ir girdėtos. Užtat tokia kny
ga, jei pusėtinai parašyta, vai
kams turėtų būti gana įdomi.

O “Mieste nesaugu” parašy
ta neblogai. Autorė, matyt, pa
žįsta pasirinktąjį skaitytoją — ži
no jo ribotą kalbos bagažą, jo

Danutė Bražyta - Bindokienė

neapykantą ilgiems gamtos apra
šymams ir lietuviškai gražbylys
tei. Užtat ji stengiasi kuo dau
giau pasakoti dialogais, pabrėžia 
veiksmą ir nuotykį, vengia komp
likuotų vaizdų bei sąvokų. Su
augusiems autorės stilius gal at
rodys perdaug primityvus. Bet 
paaugliams vašant, kitaip ir ne
įmanoma. Mėgautis povo plunks
nų įvaizdžiais, demonstruoti sa
vo kalbinį išradingumą galima 
tik beletristikoj, bet ne jaunimui 
skirtoj lektūroj.

Visi šie švelnūs žodžiai premi
juotos apysakos adresu dar ne
reiškia, kad “Mieste nesaugu” 
verta penkių su pliusu. Anaiptol, 
knygoje yra daug netobulumų, 
daug minusų, į kuriuos turėtų at
kreipti dėmesį ne tik autorė, se
kančią knygą jaunimui rašyda
ma, bet ir kiti šios srities rašy-

Adomas Galdikas Romus priemiestis žiemą (Iš spaudai rengiamos monografijos)
Nuotr. V. Maželio
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tojai.
Jei autorei pavyko išvengti “li

teratūros”, tai daug sunkiau ėjo
si išjungti “pedagogiką”. Jos he
rojus ir jo tėvai perdaug geri ir 
perdaug pavyzdingi, stačiai iš 
tobulo molio nukrėsti. Žinoma, 
reikia jaunimui duoti teigiamų 
pavyzdžių. Bet‘ persistengiant, ne
išvengiamai nukenčia knygos į- 
domumas ir įtikimumas. Nuken
čia ir nuotykio elementas, kai 
kiekvieną atsitikimą norima pa
daryti padoraus ir atsakingo el
gesio pamoka. Pavyzdžiui, nuo
tykis su skraidančia lėkšte, įdo
miai pradėtas, baigiasi labai 
blankiai. Jei jau reikėjo išvesti 
moralą, kad jaunatviški pokštai 
žalingi visuomenei, tai tą buvo 
galima atlikti kurio nors vyres
niojo pamokslu, pabarimu. Bet 
kai pats Arūnas sau atskaito at
gailos aktą ir pats sunaikina iš
daigos džiaugsmą, nukenčia ne 
tik nuotykinė fabulos pusė, bet 
ir pats herojus pasidaro neįtiki
mas. Senio galva vaikiškuose ba
tuose gal įdomi suaugusiems. 
Bet paauglys į tokį išaugą žiūrės 
su nepasitikėjimu ir laikys jį vai
kiškų žaidimo taisyklių išdavi
ku.

Ar dėka didaktikos, ar dėl ten
dencijos viską švelninti, ir kiti 
knygos nuotykiai neišvesti iki į- 
dorhios pabaigos. Muštynės salė
je pasibaigia perdaug laimingai 

! — klubo gauja neišeina į atvirą 
1 mūšį su užpuolikais. Daug žadė
jusios priešnegrinės demonstraci
jos neįvyksta, o tik trumpai at
pasakojamos post factum. Pasigė
ręs vogtu vynu, Arūnas per greit 
išsipagirioja ir praleidžia puikią 

' progą įpulti nuotykingon bėdon. 
Segregantų sąmokslo išdavimas 
Arūnui irgi per pigiai atseina. 
Juk bevaduojant seserį, galėjo 
užklupti tas piktasis ponas Liud
vikas ir išsivežti abu bausmei 
už išplepėjimą. Tuomet puiki ga
limybė plaukus šiaušiantiems 
nuotykiams: naktis tamsiam rū- 
syj, mirties pavojus vaikams, pa- 

i bėgimas, gaudynės, policija, susi
šaudymas ir pagaliau —gerieji 
laimi! Toks įvykių lankas duotų 
Arūnui progos pamojuoti iš pa
skutinio knygos lapo rimtai už
dirbta herojaus kepure.

Arūnas 64-tam puslapy pabu
čiuoja tėvą. Keturiolikos metų 
vaikinui tai neatleidžiamas so
cialinis nusižengimas. Neatperka 
to nei nei jo susigėdinimas prieš | 
čia pat mašinoj sėdintį draugą. 
(Viliuosi, kad skaitytojai berniu
kai nežinos ką reiškia “skruos
tas”. Tikėkimės, jog manys, kad 
tai dar vienas iš tų nereikalin
gų lietuviškų žodžių, kuris gal 
reiškia “ranką” ar ką nors pana
šaus. Kitaip jie Arūną nurašys i 
nuostolius čia pat.) Nebūtų taip 
blogai, jei šis išsišokimas reikš
tų tik paprastą autorės slystelė- 
jimą. Deja, tai yra gilesnių Arū
no asmenybės negalavimų simp
tomas: jis visur perdaug moteriš
kas. Nors jis ir bando žaisti “vy
ro” gyvenimą, bet nuolatiniu 
švelnumu, saldžiai jautriu reaga
vimu, jo dvasinis sijonukas ne 
kartą kyšteli iš mėlynų džin
sų. Keturiolikmečiui herojui to
kia būdo ypatybė yra kaip pririš
ta ranka bokso rungtynėse.

Greitai lekiančiame pasakoji
me visuomet geriau vaizduoti į- 
vykį veiksmo metu. Daug efek
tingiau, kai užfiksuojamas pats 
veiksmas, o ne pristatomas to 
veiksmo protokolas. Gi tie “pro
tokolai” knygoje galėtų būti re
tesni. Jei jau reikia užpildyti 
chronologinę spragą, geriau, kad 
“protokoluotų” patys veikėjai sa
vais žodžiais, o ne autorė savo 
protingu, balansuotu ir neklys
tančiu pasakojimu.

Gal ir užtektų minusų žadė
tam apysakos “sumalimui į mil
tus”. Bet negaliu nepridėjęs dar 
vieno, kuris betgi ne autorės pa
žymių knygelėn brauktinas. Tai 
knygos aplankas. LB Kultūros 
fondui kažkaip jau seniai nesi
seka su jaunimo knygų “apren
gimu” — viršeliais ir iliustraci
jomis (prisimenat “Gulbė kara
liaus pati”, “Baltasis Stumbras”, 
kad ir šio pat derliaus “Be na
mų”?). “Mieste nesaugu” aplan
kas gal tiktų eilinei poezijos kny-

gelei, bet tik ne knygai, skirtai 
paaugliams. Tokiai reikia nuo
tykiu rėkiančio aplanko — spal
voto ir žingeidumą žadinančio. 
O dabar — iškankintos baltos 
raidės juodame fone, ir viskas! 
Jokio mosto, jokio “salesman- 
ship”. Ar nereikėtų Kultūros fon
dui pasikviesti talkon ką nors, 
kas šiek tiek knygų apipavidali
nime nusimano?

Nežmoniškas aplankas ir kai 
kurie čia suminėti pačios apysa
kos trūkumai — savo keliu. Bet 
didžiausia bėda, kad “Mieste ne
saugu” bus skaudi rakštis vi
siems mums — chomiškiems ai
manuotojams: spaudoj ir susirin
kimuose dabar nebegalėsime 
verkšlenti, kad mūsų paaugliams 
nėra nei vienos įdomios knygos. 
Už tai mes niekad nedovanosi
me nei Danutei Brazytei-Bindo- 
kienei, apysaką parašiusiai, nei 
LB Kultūros fondui, apysaką 
premijavusiam ir išleidusiam.

CLEARING CLUB
UNDER NEW MANAGEMENT 
— Noted Fof Fine Gtiisine —

Saturdaya and other cholce datas 
tor prlvate parties — weddings and 
receptlons.
For information, call 767-6500

RADIO PROGRAMA
• * *

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai. 
po pietų — perduodama vėliausių 
pasauliniųųų žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
utės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis j Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadway, So. Boston, Mass. Tel. 
.AN 8-0489. Ten pat gaunamas ii 
dienraštis Draugas.

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS APTAR
NAUJA MUSU KLIENTUS !

NEW ONIT 4,010
1971 PLYMOUTH “DUSTER” 

BALZEKAS MOTORS
Pfymoutn Fu«y-Vatiant-QTX-Roaarunn«r*B»rracu(la-Duiter

4030 ARCHER VI 7-1515
(25 N«w 1070 Plymouth Statlon Wagons-Air CandJ

YOURS

... This fine Electric Clock 
to remind you it9 s time 

to save . . .

Šį puikų G. E. laikrodį gausite nemokamai atidaryda
mi naują sąskaitą $500,00 arba daugiau, arba tokią 
sumą pridėdami prie dabartinės savo sąskaitos. St. 
Anthony Savings turi gausų taupymo planų pasi in- 
kimą, įskaitant ir 6% Special Housing Certificate of 
Deposit, aptarnauti v:sus Jūsų taupymo reikalavimus. 
Tik po vieną dovaną šeiniai, pasiūlymas baigsis sausio 
15 d. Dovana paštu nesiunčiama. Skambinkite arba at
vykite dar šiandien.

Saint 
Asjithony 
gavings

1447 SO. 49TH COURT • CICERO, ILL. 60650 
PHONE: 656-6330

Member Federal Savings and loan Insurance Corporatlon, 
VVashington. D.C.

Joseph F. Gribauskas, Executive Secretary

OFFICE HOURS
Daily 9:00 to 5:00; Monday 9:00 to 8:00 

Saturday 9:00 to 1:00; Wed. Closed
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PASKUTINĖS MYKOLO KRUPAVIČIAUS DIENOS
_a.

V. d: n . v Siaus "Kultūrinės gelmės pasakose" perskaičius

(Atkelta
Kažin, ar mes 
tokių vyrų?

Kalbėjo tai 
nubraukė ašarą, pridėdama: “Jis
buvo kaip tikras mano tėvelis”.

iš 3 pusi.) 
daugiau turėsime

Maknavičienė ir

U

Vytautas J. Bagdanavičius, KUL
TŪRINES GEIJVfffiS PASAKOSE. 
I knyga — mokytojo variantai — 
196€m., II knyga — daugelio glo-

P. MALDEIKIS dvie'ų kultūrų lygų pajėgumą,
r J

>

ją, kas pasireiškė ir pas Krupa
vičių. Buvo patinusios kojos ir 
veidas, tačiau ligoninėje kiek at
sigavo, imdavo pažinti žmogų, o 
tarpais juokavo. Gailestingąsias 
seseris vadino princesėmis.

Ir vis dėlto pats didelių vilčių 
nerodė, kad išgis. Buvo įsitikinęs, 
kad iš ligoninės jau nebeišeis. Lo
retto ligoninėj išbuvo apie 8 d. 
Prašė rūgusio pieno. Dr. Kisie
liaus žmona suraugino, daktaras 
nuvežė į ligoninę, ir Krupavičius 
mielai valgė. Galima būdavo su 
juo pasikalbėti, bet tarpais pra
rasdavo sąmonę. Vienas sau kal
bėjo lotyniškas maldas. Su dak
taru kooperavo gražiai, nors kar
tais adatas iš venų išsitraukdavo. 
Ypatingų pareiškimų nedarė.

Lemtingąją gruodžio 4 d. apie 
12 vai. dienos ligonį dar buvo 
aplaiikęs dr. Kisielius. Ligonio 
sveikata nėjo į gerąją pusę. Tą 
pačią dieną, kiek po 4 vai. popiet, 
gail. sesuo rado Krupavičių jau 
mirusį. Mirė išgyvenęs 85 metus, 
du mėnesiu ir tris dienas. Mir
ties priežastis — uremija.

o 
nustelbimas rodo jau vertybių pa
sikeitimus, vienoms vertybėms į- 
sigalint ir nustelbiant kitas.

Bet ir po tokių pasikeitimų kiek
viena pasaka toliau keliauja kaip 
kūrybinė visuma, vienaip ar ki
taip išbaigtas kūrinys. Taip “pa
sakos yra gyvi kultūriniai orga
nizmai. Jos sugeba maitintis nau
jais kultūriniais įkvėpimais, ne- 
prarasdamos savo tapatumo”. 
“Iš visų kultūrinių organizmų, 
kurie sugeba išgyventi ilgą am
žių, pasakos, tur būt, yra gajau
sias organizmas. Žūva imperijos, 
žūva plačios ir galingos kultūri
nės sritys, o pasakos išlieka”. 
Tuo būdu pasakos, perėjusios per 
įvairias kur nors vyravusias ir vė
liau išnykusias kultūras, yra iš
likę tų kultūrų paminklai. Iš pa
sakoje minimų daiktų, jų veikė
jų ar jvvkių galima atpažinti į- 
vairių praeities kultūrų senumą, 
jų slinktį, jose įvykusius pasikei
timus ir apskritai jų charakterį: 
klajoklių ar sėslių žmonių gyve
nimą, gyvulininkyste, daržinin
kyste ar uždarbiu besiverčiančių 
žmonių gyvenimą, jų religiją, 
moralę, moterų padėtį ir kitus 
atžvilgius. Pvz. visame pasaulyje 
paplitusios Pelenės pasakos 
butai įrodo, kad ji negalėjo 
plikoje ir basoje tautoje.

Sekant pasakų variantus,
radusius įvairiose tautose ir įvai
riose kultūrose, kartais pasirodo, 
kaip viena kultūra užima kitos 
vietą, pasilaikydama kai kurias 
jos ypatybes. Pasakose minimi 
aukso obuoliai rodo, kaip obuo
lių auginimo kultūra susiduria su 
aukso vartojimo paliesta kultūra. 
Aukso epitetas rodo, kad pasaka 
yra perėjusi kraštą, kur nebuvo 
svetima aukso pramonė arba kur 
buvo vartojami kurie nors auk-
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bė.jų vai antai — 1969 jn. Išleido išplėtė as mokslinis pasakų tyri-j
1 mo metodas, padedąs suprasti 
bei atpažinti bet kurios pasakos; 
motyvus, jos atsiradimą, išpilti-į 
mą ir apskritai jos vietą tos rū
šies žmonijos kūrybiniame loby
ne.

Dauguma pasakų tyrimo vei
kalų yra daugiau pagrįsti fo'ma- 
liu pasakų bei jų motyvų studi
javimu. Bet kun. Bagdanavičius 
su savo pasakų tyrinėjimais pri
klauso prie tų, kurie nepasitenki- 

| na vien jų formaliniu studijavi
mu, jų skirstymu pagal jų moty
vus ir ieškojimu jų variantų įvai
riose tautose, o siekia atpažinti 
pasakų bei jų motyvų gilesnę 
prasmę įvairių tautų kultūrų 
kontekste. Jam, atrodo, ne tiek 
svarbu jas grupuoti bei rūšiuoti; 
pagal jų motyvus, kiek jų kiek-1 
vieną suprasti kaip kolwktyvinės 
literatūros kūrybinę visumą. “Pa
saka savo prigimtimi yra litera
tūrinis kūrinys”. “Pirm negu pa
saka pasidarė etnologinių studijų 
objektu, ji ištisortis kartoms ir iš
tisoms tautoms buvo literatūrinio 
pasigrožėjimo objektas”. Taigi pa
sakos yra kurtos daugelio kartų ir 
daugelio tautų. Taip pasaka pasi
darė “labai sudėtingas kultūri
nis reiškinys, kuriame kiekviena 
generacija ką nors paliko, kuo 
nors jį papildė”. Pasak autoriaus, 
pasakos keliauja iš vienos tautos 
į kitą labai greitai — apeina vi
są žemės rutulį panašiai, kaip 
šiais laikais idėjos. Taip kiekvie
na generacija ir kiekviena tauta 
pasakas papildo, jąs perdirba ir 
pritaiko prie savo laiko ir vietos 
sąlygų ir kultūrinių tendencijų. 
Tuq būdu atsiranda dešimtys ir 
šimtai variantų, pasklidusių į- 
vairiose žemės rutulio dalyse.Pvz. siniai daiktai ar bent auksas bu- 
Pelenės pasaka kartojasi dauge-vo žinomas. Iš pasakų veikėjų 
lyje tautų, kiekvienoje jų kiek 
skirtingai.

Kol pasaka nėra užrašyta, o 
remiasi tik žmonių pasakojimu, 
ji kinta. Įvairios jų dalys bei frag
mentai sumaišomi, vienos pasa
kos motyvas dažnai įjungiamas į 
kitą pasaką ar dvi skirtingos pa
sakos sujungiamos į vieną. Kitur 
Tos viena su kita susiglaudžia, 
viena kitą nustelbia ar viena įsi
terpia į kitą. Dažnai’ kuris nors 
svetimos kultūros epizodas ar mo
tyvas įsiterpia Klotą- pasaką, pa
sidarydamas tarsi jos iliustracija, 
paaiškinimu ar papildymu, lo
dančiu, kuo pasakotojas domisi.

Tuose pasakų susimaišymo bū
duose atsispindi įvairių praeities 
kultūrų santykiavimas. Pvz. dvie
jų pasakų susiglaudimas rodo

Lietuvi'kos knygos klubas Chica
go je. Pirmosios km-gos kaina — 
$3 00. antrosios — $5.00. Veikalas 
gaunamos “Drauge”.

i Oi

Mes esame įpratę ar bent taip 
nusiteikę pasakas jungti su vai
kyste, nes jos su savo naiviai fan
tastiškais įvykiais daugiau ati
tinka fantastinį vaikystės laiko
tarpį ir nesiekia realistiškai me
niško įtikinamumo, kuris yra bū
dingas šių laikų literatūrinei kū
rybai. Tačiau mes paprastai pa
mirštame, kad jos, nežiūrint jų 
psichologinio artimumo vaikys
tei, nėra vaikų kūryba ir kad jos 
yra svarbi kultūrinė apraiška — 
dar nelabai tolimoje praeityje vy
ravusi suaugusiųjų literatūrinė 
kūryba — neraštingo žmogaus 
literatūra, tenkinusi jo polinkį ir 
kurti ir gėrėtis kitų sukurtais da
lykais. Jos yra mūsų laikų litera
tūrinės kūrybos prototipas.

Pasakas reikia laikyti anksty
vesniųjų laikų kolektyvia litera
tūrine kūryba, kurią iš gyvenimo 
individuali rašytinė išstūmė, pas
tarosios laikus mes ir gyvename. 
Pasakos ilgiausiai išsilaiko civili
zacijos mažiausiai paliestuose 
sluoksniuose ir daugiau atsiliku
siose tautose. Savo paprastumu 
dalis jų, ypačiai gyvulių pasa
kos, žavi tam tikro amžiaus vai
kus. Šiaip jau mūsų laikais pasa
kos yra pasidarusios archyviniu 
praeities kūrybos turtu ir moksli
nio tyrimo objektu, atskleidžian
čiu praeities žmonijos kūrybinį 
potencialumą, tam tikra prasme 
įvairių tautų kūrybinį bendradar
biavimą, jų kultūrinį vystymąsi 
ir net jų dvasines tendencijas.

Be to, kai kurie rašytojai pa
naudoja pasakų siužetus, juos per- 
kurdami bei pritaikydami moder
niųjų laikų meno sampratai mo
derniam žmogui priimtinu būdu.

Daug naujos šviesos mūsų pa
sakų sampratai įneša kun. Vy
tauto J. Bagdanavičiaus pasakų 
tyrinėjimai — išspausdintos dvi 
knygos “Kultūrinės gelmės pasa
kose”, kurios, greta dr. J. Balio 
darbų, yra svarbus lietuvių įna
šas į pasakų tyrinėjimą.

Pasakų tyrimas nėra naujas 
dalykas. Jos renkamos ir studi
juojamos jau daugiau kaip šim
tas metų. Ypačiai didelį darbą to
je srityje yra atlikę suomių ir 
kai kurių kitų tautų mokslinin
kai, pasakas studijuodami, jas 
klasifikuodami ir sudarydami 
Joms grupuoti bei tirti katalogus, 
kuriuose numatyta pasakų rū
šims atitinkama vieta. Taip yra
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“Ant kabio jovaras žydėjo” (litografija)

Londono teatruose

atsi-

charakterių atpažįstamos ir tos 
filosofinės ar religinės įtakos, ku
rios veikė pasakų atsiradimo me
tu. Taip pasakose kartais atpa
žįstami gamtos garbinimo religi
jos, šamanizmo, stoicizmo, krikš
čionybės, asketinės kultūros, is
lamo ir kitų kultūrų bei mąsty
mo tendencijų elementai.

Bet vis tiek pasakose lieka 
daug neišaiškinamo elemento, 
mums nesuprantamij motyvų vei- 

I kimo, paslaptingi; ir religinės 
prasmės būtybių įsiterpimo ir daž- 

I nai Aukščiausios Būtybės veiki- 
I mo ar bent tokio veikimo įtakų. 
Taip pasakose dažnai atsispindi 
vieno ar kito meto žmonių reli
ginė būklė. Dėl to kun. Bagdana
vičius pasakų aiškinimą tam tik
ra prasme sieja su teologija, nes

Magdalena Stankūnienė Sausio (medžio raižinys)
jį dAiiininitAff dariau samdMt atidarcaM OtucUonJo golarijoje, Chicagoje, Muta oftk M d, t vak.

ypatingą

magiškai 
motyvo,

religiniai dalykai ne tik neišski
riami iš pasakų veiksmo, bet daž
nai jie jose vaidina ir 
vaidmenį.

Greta mistiškai bei 
pasireiškiančio religinio
pasakose yra ryškus ir moralinis 
elementas. Jose dažnai gėris ko
voja su blogiu, tiesa su neteisy
be ar nežinojimu. Paprastai ge
rieji veikėjai pasakose ilgai ken
čia, būna paniekinti, kartais 
daug klysta, bet visada gale jie 
laimi ir yra atlyginami, o blogie
ji nubaudžiami. Tuo pasakos be
veik visada turi jų atsiradimo lai
kus atitinkantį moralinį atžvilgį, 
nors jose dažniausia “dorinis mo
mentas nepateisina visų pasakos 
veiksmų”. Greta to, pasakose dar 
nėra to krikščioniško gėrio sup
ratimo, kur dvasia būtų gėris, o 
medžiaga blogis. Dažniau jose 
užtinkamas tas moralinis primi
tyvumas, kur atlyginamas gudru
mas, o ne gėrio siekimas ar išmin
tis.

Ir religinis pasakų atžvilgis 
dažnai pasirodo dideliu religi
nių dalykų supainiojimu ir ne
nuoseklumu. Dažnai jose randa
mi krikščioniškosios kultūros at
žvilgiai sumaišyti su kitoms kul- 

Įtūroms būdingais dalykais. Pvz 
i Sv. Mergelė vienur priartėja prie 
! laumės, o kitur ji atlieka bau
džiamąjį veikimą. Ir Dievo sam
prata, perėjusi įvairias žmonijos 
pergyventas kultūras, pasakose 
dažniausiai nėra krikščioniška 
Vienur Dievas yra teisingas gerų
jų atlygintojas ir neteisiųjų bau
dėjas, kitur pasirodo kaip senelis, 
o dar kitur vaizduojamas kaip 
pokštininkas, kuriam nerodoma 
jokios pagarbos. Ir tik sugebąs gi
liai įžvelgti pasakų tyrinėtojas 
gali atpažinti bei atskleisti tikrą 
tokių motyvų reikšmę.

Dažnai įvairių pasakos elemen
tų prasmė paaiškėja tik iš jose 
minimų dalykų simbolinės reikš
mės, kokią jie yra įgiję įvairiose 
praeities kultūrose ir religijose 
Pvz. akmuo yra religinis ir kul
tūrinis simbolis. Kartais ištisa pa
saka simboliškai vaizduoja kai 
kuriuos istorinius įvykius.

Savo kalbamoje studijoje kun. 
V.J. Bagdarivičius daugiausia ana- 
~ genub^”poliŠtT family” 

STYLE DINNERS
Charbrolled Steaks — Sbrtmps 
Broasted Chicken — Roast Duck 
Wo Clatcr IVeddings — Bsnųuets — 
Bnr-B-Q Riba — Bron=t<id Ohlcken 
Funeral Dinners — IVedding Sliowers 

Open X-mas Day
• POLKA D A N CIN G 
Every Sunday 5:30 p m. t l ?

Club An‘o nette
RESTAURANT LOUNGE & HALU 
4559 So. Ridmond — Tel.847-837.1’

¥OUR HOflTESS:
Antoinette Blazonczyk

Yoman Cook Wanted, Steady work. 
 good sa.la.ry.

I

(Atkelta iš 2 pus'.)

rodo, tartumei amatininkiš-tai 
kas rankas, tolimas nuo tapybi
nių užmojų. Patraukia, kaip esu 
prasitaręs, vaidinamas veikalas ir 
vaidybos menas.

Bilietai į spektaklius, ameriki
niu mastu sprendžiant, pasakiš
kai pigūs, mūsuose, į kiną eida
mi mokame brangėliau. O gal ir 
tai sudaro patrauką? Vis dėlto 
manau, jog yra ir kitos priežas
tys: angliškasis scenos pamėgi
mas ir, sakyčiau, tradicinė teatrų 
lankymo inercija. O iš tos incer- 
cijos pasidaro ir mums nelaukti 
rezultatai, nors anglams ir bū
dingi. Londonas

lizuoja vienos pasakos variantus, 
pasikartojančius įvairiose vakari
nės Azijos, šiaurinės Afrikos ir 
Europos tautose. Su europiečiais 
tos pasakos variantai yra atkilę 
ir į Amerikos žemyną. Toks vie
nos pasakos daugelio variantų 
palyginimas aiškiai parodo, kaip 
jie įvairiose tautose atsiremia į 
priešistorinius laikus ir kaip jie 
kinta drauge su istorinėmis sąly
gomis - religiniais, socialiniais 
ir ekonominiais pakitimais. Šiuo 
savo dvitomiu, pagrįstu tiek savo 
giliu mąstytojo įžvalgumu, tiek 
ir panaudota gausia tos srities li
teratūra, kun. Bagdanavičius da
vė svarbų įnašą į pasakų moksli
nius tyr;nėj'<’us. Veikalas yra 
lengvai skaitomas, parašytas į- 
’omiai. Kiekvienas, jį perskaitęs, 

įsigys gilesnį kolektyvinės litera
tūrinės kūrybos supratima.

Dr. P. Kisielius jį globojo 
prieš mirtį

Į Loretto ligoninę nugabentą 
Krupavičių globojo d r. P. Kisie
lius. Jis pasakoją, kad ligonio in-Į 
kstai buvo labai sutrikę, kanki-j 
no labai didelė uremija, maitini-; 
masis buvo prastas, ligonis buvo 
stipriai dehidruotas, smegenų ar
terijoje buvo bloga cirkuliacija,, 
tai ligonis buvo pusiau be šamo-! 
nės, toks dažnai sumišęs. Ligo- 
niui reikėjo į veną leisti visokius 
gaivinančius skysčius. Tai atsta
tė dehidraciją. Ligonis pradėjo 
kiek valgyti, bet uremija buvo 
aukštame laipsnyje — 200, kai 
normaliai būna 19-20. Specialus 
elektrinis įtaisas, įstatytas į krū
tinę, širdį varė 70-čia plakimų 
per minutę.

Uremija žmogų varo į anemi-

Nuo
1914 Melų

Midland Savings aptar- _ 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visus mū
sų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki

$20,000.09

M
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

•4* AJtCHER AVINUS 
CHICAGO, ILLINOIS NSB 

PHONEi ZM-M7S

5%
Ali accounts coin- 
pounded daily — ĮnHilitiiį 
Passbook Savinas

paid ųnarterly.

6%
2 Years Savings 

Certificates
(Minimum $5.000)

WINE AND DINE AT R. PLACE
2944 West 59th Street Pilone: 776-8351
Fish fry every Friday 5 P.M. to 10 P.M. Stop 
in soon. Banųuet Hali available for every 
occasion. Home cooking.

ir

Al’s Texaco Service
Savininkas Albinas Lakickas 
Mechanikas Stasys Šarauskas

STABDŽIAI — SANKABOS — 
TRANSMISIJOS 

motorų remontas — Tune-op.

5759 So. VVestern Avenue 
(kampas 58-tos gatvgB) 
TELEF. — l»R 8-9533

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mfinnfactnrers

Rankomis išpiaustyti paveikslų ' 
rėmai—pritaikintni paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago

TaL Vlrginia 7-7268 - 68 i

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamus už Vienu 'lė
tu Certifiratii si,skaitąs 

Minimum *5.000.00

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15

Nauja* aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sąskaitas.

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

PIRMAD. ir KETVIRTAD...........9 v. r. Iki 9 v. v
VALANDOS: antrad. ir penktad.............9 v. r. iki 6 v. v.

&ESTAD. » v. r. iki 19 y. d. — Tr*Alad_ u*UiyU.
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• L’e u vos profesinio teatro i To gyvenimo temos veikalu 
“Grasos namai”. Apie veikalą 
ir jo spektaklį rašytojas Juozas 
Grušas spaudoje (Literatūra ir 
menas. 1970. XII. 19) atsiliepia 
šitaip: “Džiugu, kad šiuo veika
lu į lietuvių dramaturgiją atėjo 
naujas, talentingas, originaliai 
mąstantis autorius. Režisierius 
rado šį mąstymą atitinkančią 
formą — raiškią, metaforišką. 
Snektaklio Strazdelis nebe toks 
chrestomatinis, koki jj įpratome 
matyti iki šiol, spektaklio kurš
iai pabrėžia jo paveikslo tra
gizmą”.

• Danutės Brazvtės - Bindo- 
k<enės romanas “Viena pasau- 
ly.je” tau spausdinamas Draugo 
spaustuvėje. Jį leidžia I.ietuviš- 
kos knygos klubas. Knyga bus 
apie pustrečio šimto puskapių. 
Romane nagrinėjama labai ak
tuali ir šiuo’iaikinė Amerikos 
didmiesčių ir juose sau kelio 
ieškančių jaunų žmonių tema.

50 matų sukakties m’nčjimas 
Chicago Ja bus atžymėtas sausio 
16 d. Kazio Binkio “Atžalyno” 
pastatymu Jaunimo centre. Vei
kale., režisuoja J. Valentinas. 
Veikalą stato Jaunimo teatras, 
jau ne kartą padovanojęs mūsų 
publikai malonių staigmenų.

• Dail. Magdalenos Stankū- 
pien' s darbų paroda Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje, atidaro
ma sausio mėn. 16 d. 7 vai. vak. 
Parodoje bus išsta'ytią daugiau 
kaip 40 paveikslų, atliktų labai 
įvairia technika — tai bus me
džio raižiniai, mozaikes, akrili
nė tapyba, ko’iižai ir kt.

• Naujas S razdelis Kauno 
dramos f iltro scenoje. Lietu
viškojo profesinio teatro 50 me
tų sukaktis Kaune atžymėta, 
te kita ko, ir jauno rašytojo 
Juozo Glinskio dramaturginiu 
debiutu, poeto Antano S'razde-

• BOOKS ABKOAD, Autumn 
1970. An International Litera- 
ry Quarterly. Spomsored by The 
i Jniversity of Ok’.ahoma. Editor 
Ivar Ivask, 401 W. Brooks 
Street ,Room 45-A, Norman, 
Oklahoma 73069. žurnalo meti
nė prenumerata $8.00, dviems 
metams $14.50. Administracijos 
adresas: Books Abroad, 1005 
Asp Avė., Okla 73069.

Tai didelį tarptautinį garsą 
įgijęs literatūros žurnalas, ša
lia pagrindinės kurios nors pus
lapių temos, duodąs ir viso pa
saulio grožinės literatūros ir su 
ja susietų leidinių apžvalgines 
recenzijas, žurnallas į savo ben
dradarbių' eiles yra sutelkęs visų 
tautų literatūrų šios srities aka
deminius specialistus, kurie žur
nale nuolat pristato jų sekamas 

^literatūrines naujienas. Dalis 
tokių bendradarbių įeina tiesiog 
į žurnalo redakcinę kolegiją. 
Tokių tarpe randame ir mums 
gerai pažįstamą prof. Rimvydą 
Šilbijorį.

Naujasis numeris didžia dali
mi yra skirtas praėjusių metų 
“Books Abroad” žurnalo litera
tūrinės premijos pirmajam lau
reatui italų poetui Giuseppe Un- 
gareti.

Kiekviename šio žurnalo nu
meryje yra parecenzuojama ir 
viena kita lietuviškoji knyga. 
Įdomu čia tai, kad lietuvių ir 
latvių kalbomis parašytos kny
gos randa sau vietą skyriuje, 
kurio bendroji antraštė yra: 
“Fino - Ugric and Baltic Lan- 
guages”. šį kartą aptariamos 
šios lietuviškosios knygos; Juo
zo Grušo “Rūstybės šviesa”, 
Vilnius 1969 m. (Rimvydas Šil
bajoris), Lietuvių tarybinė no
velė, red. A. Zalatorius, Vilnius, 
1969 m. (Rimvydas Šilbajoris), 
Kazio Sajos ‘‘Mamutų medžiok
lė, Vilnius, 1969 (Algirdas 
Landsbergis). Numery kaip tik 
pasigendame išeivijoje išleistų 
lietuviškų knygų recenzijų. Lat
vių ir estų skyriuose net domi- 
nucj" !a43vajnme pasottlye iš-

keistų jų knygų aptarimai. Žur
nalo lietuviškojo skyriaus bend
radarbiams šito ateityje never
tėtų pamiršti, kad nesusidarytų 
kitiems įspūdis, jog laisvojo pa
saulio lietuvių literatūra neeg
zistuoja. Beje, ispanų literatū
rai skirtuos puslapiuos mūsų 
bendradarbė prof. Birutį Cipli- 
jauskaitė dar aptaria ispanų 
poeto Caballero Bonald naują 
knygą.

• EGLUTE, 1970 m. gruodžio 
mėn. Gražiai leidžiamas, gausiai 
iliustruotas ir keliomis spalvo
mis spausdinamas lietuviškasis 
vaikų žurnalas. Redaguoja ir 
leidž a seselės putnamietės. Me
tinė prenumerata $5.00. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
Eglutė, Immaculate Conception 
Con,, Putnam, Conn. 06260. Čia 
minimas numeris yra net 50 psl. 
O jame mūsų mažiesiems rašo 
šie autoriai: J. Minelga, R. Jot- 
vingytė, Z. Visockienė, A. Ba
ronas, N. Jankutė, D. Lipčiūtė, 
M. Kvietytė, R. Rasa. Savo pie
šiniais numerį puošia šie mūsų 
dailininkai: A. Sruoginienė, A.

MARQUEITE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

I

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

3314 Wesl 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

čia 
bei 
pa

Trinkūnas, J. Kiburas, B. Mor
kūnienė, K. Butvydaitė, P. Au
gius, N. Palubinskienė, M. Amb
razaitienė.

• ŠALTINIS, 1970 m. rug
pjūčio - spalio mėn. Nr. 4—5. 
Tikybinės ir tautinės minties 
žurnalas. Leidžia šv. Kazimiero 
Sąjunga Anglijoje. Prenumera
ta metams $2.00. Redaguoja S. 
Mįitulis, MIC. Redakcijos ir ad- 
minis'racijos adr.: 16, Hound 
Rd., West Bridgford, Notting- 
ham. N 16 G2 AH, Egland.

• NAUJA BANGA, 1970 m. 
rugsėjo mėn. Los Angeles moks 
leivių ateitininkų Mačernio var
do kuopos leidinys, 39 psl. Vir
šelis Rasos Arbaitės. Redakto
rės: Rasa Kojelytė ir Rasa Ar- 
baitė. Talkininkai; Linas Koje
lis Irena Leonavičiūtė ir Rima 
Jodelytė. Patarėjai: Irena Rau- 
’inaitienė, Julius Raulinaitis, 
Juozas Kojelis. Uiustratoriai: 
Rasa Arbaitė, Linas Kojelis, 
Rasa Kojelytė. Turinys; žinios 
apie stovyklą; Dienos stovyklo
je; Ką man stovykla davė; Se
ku pasaką (sava kūryba); Ma
no sala (sava kūryba) j M*an 
patinka; Laimė — nelaimė; Pa
laimai.

• JAUNIMO BALSAS, 1970 
m. spalio mėn. Nr. 12. Roches- 
terio moksleivių ateitininkų 
Miško brolių vardo kuopos ne
periodinis leidinys. Redaktorius 
Tadas KUmį-is. Viceredaktorius 
Juozas Laukaitis. Iliustravo Jū
ratė Kroky'ė. Spausdino Bro
nius Krokys. Laikraštėlyje 
spausdinama sava kūryba, va
ri1,ros stovyklų prisiminimai, 
įvairūs rašiniai.

matyti dabartinių laikų Švedijos 
filmų sukimo menas. Tačiau, nemig
dykime savęs ta mintimi, kad dėl 
to tvino tos smalsuolių eilės prie 
kasos.

Pagaliau, pamačius “Curious”, 
pagavo depresijos banga, nešanti į; 
gilesnį patyrimą. Ne vien švelnesnį 
ir jautresnį asmenį užvaldė raustan
čios gėdos jausmas, kad grynai pri
vataus pobūdžio žmogaus dalys pa
daromos viešomis. Ir ne kiekvienas 
normalus žmogus visa tai atmes 
lengvabūdišku: “Na, tai kasi”

Todėl tiems, kurie mėgsta gerą j 
skonį ir viešą susivaldymą, naujie- j 
ji pasukimo ženklai bus labai mieli 
ir sveikintini.

Optimistiškai žvelgiant į ateitį, 
didžiajam smalsumui atslūgus, ge
ras skonis ir sveikas protas vėl pa
sidarė žmogų valdančiu kelrodžiu. 
Todėl, pavyzdžiui, nežiūrint didžiau
sio išgarsinimo, toks filmas “Myra 
Breckinridge” užsidarys su didžiau
siu nuostolių ryšuliu.

Atsiras dar ir ateityje publika,; 
daugiausia senstelėjusi, vieniša ir (

PASSBOOK8

5’4%
tl IMKI minimum 

INVESTMENT BONUS l’IAN 
Bavlngs

liūdna, filmams be turinio, vien sek
su pagrįstiems.

Tačiau daugeliui užteko kelių ne
skoningų, nepadorių filmų, įgri
susių visam amžiui. Galime baig
ti vieno f amerikiečių kritiko) min
timi, kad žiūrovai patyrė, jog sek
sas nėra žiūrovo sportas.

POPULIARIAUSI SKELBIMAI 
DRAUGE

Kokie yra populiariausi skelbi
mai “Drauge”,

Tie skelbimai, kurie užima tik 
kelias eilutes, yra plačiai skaito
mi Kartais jie daugiau patraukia 
skaitytoją, negu didesn eji skel
bimai

Tie skelbimai yra “Aplink mus” 
skyriuje paskutiniam dienraščio 
“Draugo” puslapy. Vienas, kitas 
toks skelbimas gali' daug padėti 
Jūsų draugijos parengimu:. Dau
gelis naudojasi tokiais skelbimais, 
nes jie yra plačiai skaitomi kiek
vieną dieną. Pabandykite skelbti 
ateinantį Jūsų draugijos parengi
mą tokiu būdu “Aplink mus” sky
rių c

HIGH RATES
P • I d Q u a r t e r I y

5%
•5.000 minimum 

VEAR CERTIFICATI 
53/«% 

• 1,000 uiiulmum 
fEAR CERTIFICATE

•20,000
Trys pastarieji Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkai Brazdžionio 

i poezijos šventėje, Chicagoje, praėjijilų metų gruodžio 12 d.' Du anks- 
i tanieji — Bernardas Brazdžionis (kairėje) lr Aloyzas Baronas (de- 
| šinčje). Viduryje dabartinis LRD pii'ntini'nkas Leonardas Andriekus.

Nuot’. A. Gulbinsko

Inaurcd to 
UlRhcHt reoervm

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago. Illinois 60682

Filmų įvairumai
Ekrane grįžtama vėl į padorumą

STASĖ SEMĖNIENĖ

Viename pačių geriausių ir po-i 
puliariausių filmų ligi šių dienų I 

I “Gone With the Wind”, 1939 m. 

pastatyme, svarbiausioji veikėja 
Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) pa
baigoje užklausia ją apleidžiančio 
vyro Rhett Butler (Clark Gable):. . . — .

lykus po 2 dol. už bilietą ir teatras 
yra dviem trečdaliais užpildytas”. 
Bent sykį pinigas prašneko gera link
me.

Tokiu būdu visi panašūs nešva
rūs teatrai serga žlugimo liga. O 
tam yra klasiška Hollywoodo prie-

“O kas bus su manim?” Anas at-, 2astis. Visi buvo įšokę į vežimą, ku- 
rėžia: Frankly, my dear, I don 11 rjs nežinojo, kur važiuoti, nes netu
give a damnl” Tas mažas keiksma
žodis “damn” tada sukėlė baisų pa
sipiktinimą, kad įvedami “nešvarūs 
žodžiai” į ekraną.

Trims dešimtmečiams praslinkus, 
ekranas pradėjo maitinti mūsų nu
vargusią dvasią tokiais nešvariais ir 
vulgariais, žodžiais, kurių nė istori
nis vežikas nevartotų. Bjauriausie
ji žodžiai buvo lydimi nešvariau
sių pornografinių vaizdų. Rimtes
nieji piliečiai, stebėdami visa tai ek 
rane, svarstė, kad blogiau jhu ne
gali būti, kad ilgainiui viskas turės 
nusigręžti nuo tokio kūniškais jus
liais pagrįsto kelio atgal j dvasinį.

Ir dabar, stovėdami ant naujų 
1971 m. slenksčio, staiga pastebėjo
me, kad stovime kryžkelėje, vedan
čioje mus į šviesesnį ir geresnį kelią.

Nedažnai pasitaiko, kad blogos 
naujienos yra geros žinios. Tačiau 
visame krašte matome ženklų, kad 
seksu eksploatuojami teatrai priei
na liepto galą. Tokių teatrų kasos 
tuštėja, o padorus pilietis dėl to ne
nubrauks nė vienos ašaros.

Štai, Charles Champlin “Los An
geles Times” rašo, kad, vieną die
ną, važiuodamas to miesto Sunset 
Strip, pastebėjo, jog reklamų švie
somis blizgantieji pornografinių fil
mų teatrai dabar rodo eilinius pa
durtus filmus. O mažas, gražus, me
niškas teatrėlis, virtęs vienu laiku 
pornografinių, vėl sugrįžo į pirmos 
rūšies užsieninių filmų rodymą.

To teatro savininkas papasakojo, 
kad seniau rodydavo pornografinius 
filmus 10 - 15 klientų, mokėjusiems 
po 5 dol. “Dabar rodome rimtus da-

rėjo ateities kelio. Vieno pomogra-

finio teatro staigus pasisekimas už
krėtė taipgi kitus, ir jų priaugo dau
giau, kaip grybų po lietuas. Dabar- 
gi jie užsidaro, užėjus pornografinei 
depresijai.

Pradžioje nemažą rolę jųjų pasi
sekime suvaidino švedų filmas “I 
am Curious (Yellow).” Tas filmas 
virto triuškinančiu pasisekimu, žiū
rovams valandomis stovint eilėse 
prie teatrų kasos langelio visoje A- 
merikoje. Kodėl? Pirmiausia, daugu
ma buvo tikrai labai smalsūs, norė
dami pamatyti, ar tikrai visi tie 
skandalingi dalykai, girdėti apie 
“Curious”, buvo teisybė. Antra, no
rėjo taipgi pamatyti, prie ko priėjo 
naujoji laisvė ekrane ir kur baigėsi 
jos ribos. Gal ką nors ir vilioja pa-

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

La dotuviy Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

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

J

BOKITE DRAUGO ARTIMIEJI
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi įvairiais 

būda;s patarnauti jau 61-rius metus. Pirmaisiais metais jis gynė lietu 
vius nuo bedievišku puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ii 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draugijas 
ir katalikiškas parap jas. Dabar jis yra didysis informacijos centras 
visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose. Tai jo pastan
gos padėti šio krašto lietuviams.

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių, kurie ateitų jam 
i talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
kainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai bendruomenei. DRAUGAS pajėgia įsigy
ti geresnių mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t.t.

DRAUGUI būtų labai naudinga, kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais, būtent prikalbintų savo artimuosius prenu
meruotis šį dienraštį Jei nuoširdžiai vertinat mūsų dienraščio patarna 
vimus lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos kurie DRAUGO dar 
nėra užsiprenumeravę, jj užsisakyti.

DRAUGO administracija todėl siūlo: pasiųskite pavardes ir ad 
resus tokių asmenų, kurie dar neskaito DRAUGO, ir mes siusime 
jiems visą mėnesį DRAUGĄ susipažinimui. Už tokį patarnavimą 
būsime Jums nuoširdžiai dėkingi, o Jūs būsite mūsų artimi draugai 
_____________________________________________________________________Z

Partinę Paciltttee

F

6845 SOUTH WESTERN AVĖ REpublic 7-8600

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPEL5

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T t V A S IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI BE 7-9615

l$% — 20% — 30% piginu mokėsit 
už apdraudė nuo ugnies lr automo 
kilio pas

FRANK ZAPOLIS
820814 Wcst 05ih Street 

Chicago, Illinois
Tel. GA 4-8(154 ir GR 0-4380

G £ L £ S
Vestuvėms, banketams, laldnttivėm- 

lr kitokiom,, progom* 
GUŽAUSKŲ 

Beverly llllls Oėlin.včia 
W. 68 n i street. Chicago. Illinoi. 

* PR H-OA88 — PH 8-0834
1448 

TFI

Remkite tuos biznierius ku 
'Oraupo''

Perskaitę "Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti

t.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria 

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAMTCZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1218 
2314 W. 23rd Place Tel. Virginia 7-6672

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

VASAITIS - BUTKUS
J446 S. 50tb Avė.. Cicero. iii., Tel OI 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
So Litiianfim Atp T*l \ AnK Y-34O1

POVILAS J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS 
IR SŪNUS

649 E. I62ud Street, South Holland
10821 South Michigan Avenue, Chicago

TEL. — CO 4-2228

I
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KOKIOS MADOS YRA ŠIAIS 
METAIS?

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

PAŽADAS SKAITYTOJAMS

“Imsiu ateityje ir dar smar
kiau pasitempsiu — kokį nors 
smarkesnį gaidį išauginsiu, ku
ris ne gąsdintų visą apylinkę 
siautėjimu, bet giedotų nuo vi
durnakčio iki saulės patekėjimo, 
savo balsu baidydamas nuo ra
miai gyventi norinčių žmonių 
velnius.”

DR. S. ALIŪNAS

LAIKO TĖKMĖJE
Lekiu visai nepasiryžęs 
Nė trupučio keliaut senyn, 
Tiktai prakeiktos laiko vyžos 
Neša galvotrūkščiais tolyn.

Šeštadienis, 1971 m. sausio mėn. 2 d.

Mintys šiais metais sakysimų 
prakalbų pagerinimui

LAIKAS IR PINIGAI

Kazys Barėnas

PO BALIAUS
Kai po pusiaunakčio svečiai 

baigė skirstytis, prie vieno ba- 
liauninko priėjo patarnautojas 
ir pasakė;

— Gerbiamas pone, eikite tie
siai šiuo koridoriumi, ten išėji
mas. Kai prieisite laptus, jums 
akyse pasirodys dvi atramos. 
Laikykitės už dešiniosios, nes 
kairiosios atramos visai nerta.

HAPpy ,A t j * .Ja?’ **”*

Anot poeto, krinta metai, nak
tys ir dienos, o dabar jau štai 
visi kalba, kad krinta doleris. 
Taigi anasai žinomas teigimas, 
kad laikas pinigai, dar kartą 
pasitvirtina. Metai krinta, nuo 
kėdžių baruose diedai nukrinta 
Naujų Metų proga, bet tas dole
ris, nors ir krisdamas, vis laikosi 
ir laikosi. Ir vis dėl jo kritimo 
vyksta kautynės, nes kiekvienas 
nori, kad jis krisdamas į tavo 
kasą kristų. Dėl šito kritimo 
tarp LB ir Altos kasmet iškasa
mas karo kirvis. Tiesiog gaila, 
kad doleris krinta, gi kai pakiši 
kepurę, aukų nelabai į ją tekrin
ta.

Žinoma, kitas reikalas su lai
ku. Laikas taip bėga, kad net ne
bežinai, kurių metų šampaną ge
ri, pernykštį, šįmetinį ar būsimų 
metų. Šiaip jau komunistiniuose 
kraštuose skelbiama, kad šime- 
tiniai metai bus geresni už bu
vusiuosius, bet aiškiai bus blo

kų, o dabar ima ir parašo, kad 
ten labai rojiška.

Tačiau kaip bebūtų, kaip lai
kas ir pinigai mus verstų iš kojų, 
iš esmės niekas nepasikeitė ir 
šiais metais. Bus daugiausia 
trepsima vietoje ir todėl tegali
me pakartoti:
Ir vėl bus metai, kaip kas metai 
Ir vėl lazdos bus du galai, 
Žmogus eis priekin, o jo batai 
Žiūrės ir neš jį atbulai.

P. J.

Geras šampanas 
kaip ir dalgis kerta.

“Kokio ilgio drabužius dėvės 
moterys? “Mini” jau ne madoj, 
“maxi” nepraktiška, o “midi” 
beveik niekam nepatinka.”

“Tačiau yra ir čia išimčių: 
pvz. Amerikos prezidentui Ri
chardui Nixonui ir Prancūzijos 
prezidentui* George Pompidou 
patinka nauja mada, nes “midi” 
suknelėse moterys paslaptinges
nės.” ’

M. Reinienė,
“Moterų Gyvenimas”

Malkų reikšmė
Medis išdygsta ir auga pa

saulyje. Pasaulyje jis nukerta
mas ir ka p malkos sudegina
mas. Degdamas jis šildo išties
tas prieš jį sušalusias rankas, 
pr.pildo pirkią jaukumu ir už
virina mėsą ir sriubą aprūku- 
s'ame ka ile.”

"Aidai” nr. 9.

— Niekas nešaudo į blusą iš 
patrankų.

Edv. Cinzas

Ir taip leki net dulkės kyla, 
Vis paskubom, vis taip bėgte, 
Neši ant savo kupros vilą 
Į amžinąsias padangtes.
Nurieda laikas pantiakais, 
Nuplaukia dolerių maišu 
Ir per liežuvį skaičiui tekant, 
Pypkelę amžiną nešu.
Todėl išgerk ir nepražūsi 
Tarp knygų, lyrų ir šapų, 
Pakeiki stiklą ir už mūšį 
Švento Kazimiero kapų.
O skubant vis linksmai šėtonas. 
Patylomis ausin kikens:
Kad tiktai žemėj niekad ponios 
Ir Razmos fondas nepasens.

AUTOMOBILIO NUMERIS I.

— šiandien beveik tūtų goli- 
l mo mokėti penkių dolerių pre
miją už kiekvieną surastą liau
dies masių žmogų, kuris dar bi
jo vadų.

Br. Raila

gesni už busimuosius. Taip žen
giama artyn prie galutinio pa
saulio palaidojimo, apie ką mūsų 
draugas Chruščiovas seniai kal
bėjo, o dabar jau ir jį patį laido 
ja. O jei jam dar kokią Nobelio 
premiją paskirs už atsiminimus, 
paskelbtus kapitalistiniam pa
sauly, tai laidotuvės bus aiškios.

Metams bėgant, svarbu kons
tatuoti, kad laikas yra labai 
brangus, kad laikas pinigai. Bet 
laiką, taip sakant, visi mėto ir 
risi sako, atsiprašau, neturiu lai
ko, gi, kad pinigų kas neturi ne
labai giriasi ir iš viso nematyti, 
kad kas juos labai mėtytų. Vis 
mes taip gražiai skelbiame: eik 
parink aukų! Atsiprašau, netu
riu laiko. Gal gali ateiti į minė
jimą? Atsiprašau, neturiu laiko. 
Gal gali perskaityti knygą? At
siprašau, neturiu laiko. Gal gali 
parašyti? Atsiprašau, neturiu 
laiko...

Malonu konstatuoti, kad, kai 
visi ašaroja, jog neturi laiko ar
ba ir pinigų, nė vienas, taip sa
kant, neapsiverkė ir nepasiskun
dė, kad jis neturi galvoj. Čia bai
giasi mūsų išmintis apie laiką ir I 
pinigus, nors, jeigu ir visi turi 
stiprias galvas, kaip jie gali ne
sukombinuoti pinigų ir laiko.

Tenka pasakyti, kad laikas ne
keičia žmogų. Ir dažniausiai šen-' 
damas žmogus jaunėja. Va, vai
kas, gyvena senaisiais amžiais, 
jis temoka tik šiaip taip daugy- ■ 
bos .lentelę, gi senas mokslinki-Į 
kas gyvena jau šių laikų jaunys- j 
te, nes jis moka apskaičiuoti ke
lionę į mėnulį. Taigi senas jau
nesnis už jauną. Na, žinoma, 
laikas ir kitaip keičia žmogų. Va, 
koks nors skubėjo nuo bolševi-

NAUJAMETINĖM TEMOM
Rimta priežastis

— Na. dabar tai iau viskas! 
Ne's’u š'ąnakt namo!

— Kas atsitiko?
— Pamiršau žmonos vardą...

Mažas apsirikimas
— ®:’stck! Gana! Einam ge- 

tau pasėdėsim kur nors ant 
oliuko!
— Jau visa valanda, kaip ant 

o sėdim!
— Tai mes ne sūpynėse?

Nosies raudonumo priežastis

Moteris užklausė miestelyje ži- 
I nomą girtuoklį, kodėl jo nosis vi- 
I suomet paraudonavusi.

— Žydi, žydi iš džiaugsmo, 
gerbiamoji, kad aš jos nekišu į 
kitų asmeninius reikalus.

Nelaimė
Škotias sako savo draugui:
— Šiandien 20 laipsnių šai

pomoji pagalba.

čio. Kodėl tu neužsileidi ant au
sų kepurės ausinių,

— Niekados! Net ir didžiau
siam spe:gui esan*-. 'Dėl tų ausi
nių jau kartą man atsitiko ne
laimė.

— Kckia rebimė,
— Vieną šaltą žiemos dieną 

užleidau ant ausų ausikes ir 
kaip tyčia sut’kau MacPearsen. 
Jis man pasiūlė išgerti stikliuką 
škotiškos degtinės, o aš neiš
girdau.

Pasiaukojinfas

Girtas jūreivis įkrito į van
denį prie fontano. Kuomet poli
cininkas ji traukė lauk, jis pra
dėjo šaukti:

— Gelbėkit pradžioj moteris 
ir vaikus, aš moku plaukti!

Pagrįstas spėjimas
— Tėveli, kas išvertė tuos 

medžius?
— Vėjas.
— Tai ką, jis buvo girtas?

, Sunki kelionė

— Sustok! Neguliu daugiau 
eiti!

— Kas atsitiko?
— Delnus jau Skauda...

“The Telegram” kolumnistas 
Wessely Hicks, sakosi, jog da
bar galėsiąs nors viską pamiršti, 
tačiau stengsiąsis įsidėmėti ir at
siminti savo automobilio nume
rį.

Kai jis nusipirkęs savo naujutė
lį automobilį, lyg susitarė ir kiti 
ūkstančiai žmonių nusipirko ly

giai tokio paties modelio ir net 
tokios pat spalvos mašinas. Na, 
ir ką padarysi, juk nesi moteris, 
o mašina ne skrybėlaitė. Negi 
bėgsi kito, pirkti. Reikėję susitai
kinti su esama padėtimi ir su 

i mašinos dvynukais, esančiais pas 
kitus žmones — reikėję koegzis- 

I tuoti, bet toji koegzistencija — 
daugiau bėdos jam pridariusi, 
negu Sovietų koegzistencija Ame
rikai.

Kartą Wesseley atbėgęs į aikš
tę, greitai įsisėdęs į mašiną ir 
pradėjęs taikinti raktus. Deja, 
greitai prisistatęs kitas žmogus, 
pakėlęs triukšmą, ėmęs šaukti 
policiją, lyg būtų sugavęs vagį. 
Reikėję aiškintis, ir ieškoti po
pierių, nes atmintinai — savo 
mašinos numerio nežinojęs.

O kitą kartą — jis radęs sveti
mą žmogų už savo mašinos vai
ro. Tai vis tų dvynukų aukos — 
jų savininkai. O su dvynukais 

i ir taip būna.
Motina, kuri turėjo dvynukus 

|— Jonuką ir Vytuką, ruošė juos 
gulti. Vakarinius poterėlius kal- 

' bant, Vytukas pradėjęs kone bal
su juoktis.

Motina jį ėmusi barti, kad prie 
maldos netinka juoktis, o ir iš vi
so, kokia priežastis čia tokių juo
kų?

— Mamyte, — sako Vytukas,

— Visi reikalauja sakyti tiesą 
ir tačiau niekas nenori jos girdėti.

— Pikčiausiai šuo loja iš tolo.

— Žodžiais dangstomės daž
niau, nei drabužiais.

— Geriau persūdyti sriubą, ne 
gu kalbą.

— Iš to, kokį advokatą žmo
gus samdo, galima suprasti jo 
kaltės didumą.

— Krentant stačia galva į be
dugnę, belieka viena paguoda: 
galvoti, kad ji neturi dugno.

— Kai Brisiaus kaimynystėje 
duodama katėms lakti, šuo badu 
nesiskundžia.

— Jei varlė atsisako sparnų, ta 
tai nereiškia, kad ji kukli.
—Metus kaulą, šunų lenkty
nių skatinti nereikia.

— Viena klaida — ne bėda. 
Blogiausia, kad ją taisydamas pa
darai dvi.

— Turtingo žmogaus pasako
jami anekdotai visada juokingi.

— Mylėk savo priešą, nes jis

— tu Jonuką šį vakarą du kartus 
išmaudei.

Tai prisiminęs, pasakotojas 
Wesseley sakčosi ėmęs, stengtis 
prisiminti licensinės lentelės nu
merius. Numeris iš šešių skait-, 
menų, su trimis aštuoniukėmis
ir trimis kitais skaičiais. O tos tau pasako tavo klaidas, 
aštuoniukės taip šokinėja.

Jis buvo metęs žvilgsnį į dvy
nukų lentas, kai kuris iš jų — 
taip pat turėjęs po tris aštuoniu
kes.

Bedarant visokias machinaci
jas dėl tų trijų aštuoniukių, sa
vo mintyse Wessely Hicks kartą 
net suabejojęs ar tos trys aštuo
niukės susidaro iš abiejų lieensi- 
nių lentelių — priekinės ir užpa
kalinės, ar iš vienos?

Tai tokių nuotykių pasitaiko 
automobilistams, kurie nežino 
numerio. P.A.

—Nori vienminčio — pirk pa- 
| P«g4-

— Skirtumas • tarp proto ir 
kvailystės yra tas, kad protas turi 
ribas, o kvailystė ne.

— Vyrams lengviau gyventi 
negu moterims — jie vėliau ve
da ir anksčiau miršta.

— Daug tokių, kurie galėtų 
valdyti minias, jeigu mokėtų su
valdyti liežuvį. — G. Prentice

— Visų minkščiausioji pagal
vė — švari sąžinė.

— Citata —lopas kiaurom^ 
mintims užlopyti.

— Kvailys du kartus gali būti 
protingas: kai tyli ir kai mus i- 
ma girti.

—Kai vyresnysis brolis (rus- 
kis) pats be kelnių vaikšto, jau
nesniajam apie kaklaraištį nėra 
ko ir galvoti.

— Kol kuklusis stovi už my
limosios durų, nedrįsdamas pasi» 
belsti, atkaklusis ją pro langą į 
pasimatymą išsigabena.

— Pamerkus ūsus į alaus boka
lą, negalima pamiršti, kad juos 
dar reikės ir namo parnešti.

— Nuomonėmis pasikeitimas 
yra tada, kad tu eini pas bosą 
su savo nuomone, o grįžti su jo.

— Žmogus be galvos nelabai 
gerai, bet jei kopūstas be galvos^ 
gali likti be pietų. ”

Koks kalinas kaltas?

— Kai kurios mergaitės suk
neles dėvi tokias trumpas, kad 
jos kai atsisėda suknelė vistiek 
stovi.

Lai avys ir jaučiai atvirsta i žmogų,
Kai dvyliktą dūžį varpai suaides.
Ir ve’nius nuo ba’to bendruomenes stog’3 
Nubaido pragydęs tėvynės gaidys!

Ant. Gustaitis

Draugiški sprendimai.

Metų įvykis
Reikšmingiausias praėjusių 

metų įvykis buvo tas, kad Juo
zas Aličhuskas, kaip skelbia 
“Karys”, buvo patrauktas į gar
bės teismą už tai, kad parašė 
knygą.

RIMTAS ĮSPĖJIMAS
Vieno pietų Prancūzijos mies

telio meras paskelbė ugniage
siam įsakymą:

“Griežtai draudžiama vartoti 
alkoholį dvi valandas prieš gais
rą”.

r.UTELT) GALVA APIE SAVE
Didžiuotis aš pilnai galiu, 
riors ir esu maža be galo. 
Žmogaus galva nusvyra po 

stalu, 
o aš išsilaikau virš stalo.

J. Mačiukevičius

■»

Patenkintas norma
“Negalėtume prisakyti, 

lietuviškose koloni :ose karčia- 
nų būtų per mažai.”

Kun. J. Prunskis

kad

Kai brendom, kai vedėm, kai 
ėmėm auginti savo vaikus — 
ada ir mes atėjome į sales.

St. B^rzdukas Infliacijos mažinimas.

Eriko, kiekvieną rytą kas nors 
iš atsakingų Zarasų autotrans
porto 'kontoros darbuotojų išei
na laukan pasižvalgy i. Jeigu 
keliu, kuris eina į Vajasiškį, 
perbėga juoda kritė, tą dieną 
autobuso neleidžia.

Sakysite — prietarai. Tiki 
jais ATK vadovai ar netiki —f 
nespręsim. Vis dėlto mes, Vaja- 
sifkio gyventojai, manome, kad 
kačkdkie kjitinai maišo trans- 
portiminkams. štai lapkričio 9, 
12, 13 dienomis nebuvo autobu
so 15 vai., o lapkričio 15 ir 16 
dienomis jis iš viso nepasirodė 
nei rytą, nei po pietų.

Pasirišo grupė Zarasų 
rajono Vajasiškio kaimo 
gyvenojų
“Valstiečių Laikraštis”

MIENAS IR KRITIKA
Vienas dail:nir.kas sutiko ka

vinėje ž’ 'Omą kritiką, kuris pik
tai iškritikavo jo paskutinį dar
bą.

— D*1 to. kad grlėtum spręs
ti apie meną, — pasakė daili- 
nirkas, — reikia mokėti pačiam 
piešti.

— Mano brangusis, — atsakė 
kritikas, — aš nepadėjau per 
gyvenimą nė vieno kiaušinio, 
tačiau, pa'ikėkite, kad galiu 
spręsti apie kiaušinienės skonį 
neblogiau už bet kurią vištą.

SPYGLININKAI GUODŽIASI
— Vienas Spyglių skaitytojas 

rašo: J. Daugailis "Drauge” ra
šydamas apie muz. Lapinsko 
vestuves parašė, kad griežė var
gonais.

"Naujienose” po to vienas pa
rašė, kad negalima griežti var
gonai, griežiama tik dantimis.

“Drauge” po to J. Daugailis, 
pasinaudodamas lituanistų žo
dynais, įrodo, kad galima griežti 
ir vargonais.

“Naujienoms” dabar nieko ne
beliko, kaip tik ir griežti danti
mis.

Grandinėlės tautinių šokių grupės padalkai, pereitais metais atsilaikę prįeš 
‘'Naujienų” ir Maskvos puolimus. Nuotr. Vyt. Maželio

UŽMIRŠTI LENINO
TAKAI

šitleji metai, 
Lenino metai 
visai baigiasi. 
Žmonija stengiasi 
Leniną pagerbti, 

jo išminties perlus paberti 
Mokslas, poezija ir menas, 
ir moderniškasis ir senas, 
Lenino idėjų palaimą kelia, 
rodo žmonijai naują kelią

Jungtinės Tautos viską nustelbė, 
— Leniną taikos čempijonu 

paskelbė.
Komjaunuoliai, 

labai uoliai 
surašė, sužymėjo 
pilniausiai, kaip galėjo, 
kur tik Leninas buvo, 
gal ir nebuvo, 
gal tik pravažiavo, 
mitingavo, 
į kailį gavo, 
pasislėpęs kur lindėjo, 
kur daboklėje sėdėjo, 
kurioj išvietėj tupėjo. 
Visas Lenino vieteles, 
visas raudonas kerteles 
pagerbimui ruošia, 
kaip šventoves puošia.

O svarbiausiojo dalyko 
komjaunuoliai neaptiko. 
Atrodo,

dar nesurado 
net ir takelio, 
viešo namelio, 
kur Leninas tapo apdovanotas, 
Veneros ordinu apvainikuotas.

Dr. P. M. Dale knygoje 
“Medical Biographie” pažymėjo, 
kad šitą ordiną Leninas 
tikrai turėjo.
Nes be tos
Veneros įtakos
Lenkias nebūtų pasiekęs tokios 
mokslų gilybės
tokios galybės. 4

Marmoro lenta prikalta 
prie to namelio privalo būt, 
negi tokia svarbi rietą 
Leninistikai turėtų žūt?

Lanibrozo
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