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XVIII studijų savaite

Okupantai visomis jėgomis sten 
giasi suniekinti nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpi, juodindami 
pasiektuosius kultūrinius, ūkinius 
laimėjimus. Norima tai išdildyti 
iš ateinančių kartų atminties. Tai 
kaip tik uždeda pareigą mums, 
esantiems laisvajame pasaulyje, 
kūrybos ir istorinių tyrinėjimų 
laisvę panaudoti ateičiai išsaugo
jant svarbiąsias žinias apie tą 
šviesųjį mūsų tėvynės laikotarpi 
ir apskritai apie lietuvių pasiek
tus atžymetinus laimėjimus ar 
paliktus pėdsakus bet kur.

Galime pasidžiaugti, kad jau 
spaudoj monografija, nušviečian 
ti Lietuvos universiteto — to mū
sų kultūros židinio — darbuotę. 
Dėka Lietuvių profesorių drau
gijos iniciatyvos, dėka vysk. V. 
Brizgiu talkos, dėka redaktoriaus 
Pr. Čepėno pastangų šis suma
nymas jau Įkūnytas. Kaip gi bū
tų gražu, jeigu buvusieji profeso
riai, buvusieji auklėtiniai sukrus
tų ką nors panašaus duoti ir a- 
pie Žemės ūkio akademiją, ir a- 
pie Prekybos Institutą Klaipėdo
je, ir apie mūsų Meno mokyk
lą bei kitas aukštąsias švietimo 
Įstaigas. K

¥
V. Liulevičius davė turininga 

monografiją apie tremties mokyk 
las Europoje. Įvairių gimnazijų 
auklėtiniai šventė auksines ir ki
tokias savo mokyklų sukaktis. 
Kaip gi būtų gerai jas atžymėti 
atitinkamomis monografijomis.

Prof. Kučas rūpestingai surin
kęs medžiaga davė Liet. R.K. su
sivienijimo knygą. Labai turinin
gas leidinys. L. Šimutis jau ati
davė spaudai knygą apie Altą. 
Turime atsiminimų formoje prel. 
Končiaus knygą apie Balfą. Bet 
juk didelių darbų yra nuveikęs ir 
Vlikas, ir Lietuviu Bendruome

nė. Nereikėtų pamiršti ir šias ver
tingas mūsų institucijas Įamžin
ti atski romis monografijomis.

Yra ir kitų stiprių vienetų, ku
rie savo gyvenimą istorijos lapuo
se gali Įprasminti atskira mono
grafija. juk pvz. tokie paštininkai 
išleido savo monografiją. Turi
me stiprius inžinierių, gydytojų, 
mokytojų vienetus. Būtų galima 
svajoti ką nors pnašaus iš jų pa
saulio.

Panevėžys pagerbtas J. Masi- 
lionio paruošta monografija. Bet 
turime ir kitų svarbių miestų, su 
juose buvusiomis stipriomis gim
nazijomis. Būtų garbės verti kiti, 
pasekę panevėžiečius. Ir čia gali
me turėti galvoje ne vien Lietu
vos miestus, bet ir išeivių lietu
vių kolonijas vakaruose. Pvz. sa
vu laiku Ambrose davė knygą a- 
pie Chicagos lietuvius. Vilainis— 
Šidlauskas davė Chicagos lietu
vių metraštį. Ir tuose leidiniuo
se buvo galima aptikti reikšmingų 
istorinių duomenų. Kolonijų is
torijos gali būti kuriamos drauge 

su jubiliejais parapijų, apie ku
rias kolonijos yra išaugusios. Pa
rapijų istorinių monografijų turi
me bene, daugiausia, bet dar ne 
visų. O būtų gerai, kad neliktų 
nei vienos neaprašytos.

Marąuette Parko lietuviai būtų 
pajėgūs savo monografiją išleis
ti.

¥
Monografijos gali būtų naudin 

gos ir apie kitas lietuvių vieto
ves. Pvz. A. Kezys yra nufoto
grafavęs Lietuvių Šv. Kazimiero 
kapinių gražiuosius paminklus. 
L. Šimutis ruošia atitinkamą is
torinį tekstą. Jau susidarys gra
ži, meniškai ir istoriškai vertin
ga monografija. Galėtų ir kitų 
vietų lietuvių kapinės atitinkamo

(Nukelia į 2 psl.)

Saulėtą, bet nekarštą liepos mė
nesio dieną (1971.VII. 19) gra
žiuose ir patogiuose Katalikų a- 
kademijos namuose Stuttgaite 
(Vokietijoj) XVIII-ją Lietuviškų 
studijų savaitę atidarė jos mode
ratorius dr. K. J. Čeginskas (iš 
Švedijos Uppsalos), primindmas 
savaitės tikslus: palaikyti gyvą 
mosklinę mintį išeivijoj, nukreip
tą į Lietuvą; studijuoti visas prob
lemas, iškylančias lietuviams jų 
Tėvynėj ir pasauly; pratinti lie
tuvių visuomeninkus jų uždavi
niams ruoštis studijiniu būdu; 
stengtis, kad Lietuviškųjų studijų 
savaitės taptų pusiaukelės židi
niu, kuriame susitiktų lietuvių 
šviesuoliai iš Vakarų ir Lietuvos 
(nors tai tebėra viltis). Pastebė
jęs, kad ši savaitė nenagrinės 
(kaip buvo klaidingai parašyta 
laikraščiuose) 1941 metų Lietu
vos sukilimo, bet jam ji dedikuo
jama, moderatorius žodį davė 
pirmajam paskaitininkui kun. 
Br. Liubinui.

Kadangi šis užėmė vietą, kuri 
pagal programą būtų turėjusi tek
ti sukliudytam dr. V. Vardžiui, 
tai ir šį straipsnį rašąs korespon
dentas taip pat pasiima laisvę 
paskaitų santraukas čia sugrupuo
ti kitokia eile, negu jos buvo skai
tytos.

Lietuvos sovietinitnas ir 
rusinimas

Bene arčiausiai prie Lietuvos

dabartinių vargų savo paskaitoj 
buvo priėjęs dr. A. Gerutis (iš 
Šveicarijos Berno), kalbėdamas 
apie mūsų tėvynės sovietinimą ir 
rusinimą. Savo ilgoką paskaitą 
prelegentas pradėjo nuo griovi
mo tezės, būk Sovietų Sąjunga 
buvusi palanki Lietuvai. Iš tikrų
jų 1920 metais pasirašydama su 
Lietuva palankią taikos sutartį, 
Sov. Rusija tikėjosi greit susigrą
žinti Lietuvą kaip sau priklauso
mą respubliką. Išėjo kitaip: Lie
tuva gražiai išgyveno 20 metų, 
nepaisydama to, kad Sov. S-gos 
remiama kompartija mėgino su
griauti mūsų tėvynę iš vidaus.Lie- 
tuva ir toliau būtų gyvavusi, jei 
ne Hitlerio ir Stalino sąmoksli- 
nis paktas, kuris leido rusams o- 
kupuoti Lietuvą. Su okupacija 
prasidėjo sovietizacija, vykusi 
dviem bangom.

Sovietizacija d r. Gerutis va
dino panaikinimą visų Lietuvos 
įstatymų bei institucijų ir įvedi
mą komunistinio režimo, koks 
jau buvo kitose sovietinėse res
publikose, pradedant stambesnio
sios nuosavybės atėmimu ir bai
giant nekaltų piliečių deportaci
jomis. Bet sovietizacija neatskiria
ma nuo rusifikacijos. Nors Sov. 
S-goj nėra įstatymų, nukreiptų 
prieš mažąsias tautas, bet okupa
cija rusus Lietuvoj pastatė į pri
vilegijuotą stovį, o karo pergalė 
pakėlė rusų šovinizmą. Lietuvos

kompartija tapo rusiškos kompar
tijos padaliniu, kurio nariai tu
ri rusiškas korteles. Rusų kalba 
Lietuvoj mokama nuo antrojo 
pradžios mokyklos skyriaus, o vi
durinėj mokykloj sudarytas toks 
stovis, kad lietuvis moksleivis jau 
gali atsisakyti savo gimtosios kal
bos. Lietuvoj, kur tik atsiranda 
didesnis skaičius rusų, įsteigiama 
ir rusiška mokykla, bet nėra jo
kių lietuviškų mokyklų Sov. S- 
goj, kur yra didesnis skaičius iš
tremtų ar ten apsigyvenusių lie
tuvių. Jei Latvijoj, kur jau yra ar
ti 45 proc. rusų, jų skaičius ten 
dar padidėtų, Lietuva iš visų pu
sių taptų apsupta tiesiog apžio
ta J. Paleckio giriamo “vyresnio
jo brolio”. Surusinimo pavojus 
Lietuvai ir kitaip didėja: jį stip
rina jaunų lietuvių vyrų tarnyba 
rusų kariuomenėj ir Lietuvos in
dustrializacija, kurios pretekstu 
atvyksta rusai, ieškodami geresnio 
pragyvenimo kaip aukštesnės ci
vilizacijos krašte.

Prelegento išvada buvo, kad 
rusinimas Lietuvai sudaro dides
nį pavojų negu sovietinimas. Dis 
kusijose kai kurie dalyviai dėl šios 
tezės abejojo, manydami, kad. Lie 
tuvai pavojingesnis sovietinimas. 

Laisvės viltis Lietuvai
Stasys Lozoraitis jnr. (Lietuvos 

atstovas prie Šventojo Sosto) sa
vo paskaitoj apie “Lietuvos stovį 

(Nukelta į 2 psl.)

• Sol. Lilija šukytė, tarptau
tinių operos solistų sąrašuose fi
gūruojanti dainininkė, šiuo metu 
debiutuoja Vokietijos Frankfurte 
Paminos partijoje, Mozarto žais
mingojoje “Zauberfloete” opero
je.

Rugsėjy ji dainuos Berlyno o- 
peros spekatkliuose ir to miesto 
televizijos pasirodymuose. Spalio 
ir lapkričio mėnesiuose solistė 
Muenchene atliks “Bohemos” o- 
peroje Mimi rolę ir ten vėl dai
nuos Paminą; “Carmen’ 'operoje 
dainuos Micaelos partiją ir “Tu- 
randot” operoje Liu partiją. Tuo 
pačiu metu solistė bus ir dažnas 
svečias Frankfurto operoje. Ji tu
rės daug keliauti. Gruodžio mė
nesį L. Šukytė atskris į New Yor- 
ką ir Metropolitan operoje dainuo 
Neddos partiją “Pajacų" operoje. 
Čia, kajp atrodo, praleis šven
tes ir tik vasario mėnesį grįš į 
Vokietiją, kur Muenchene dai
nuos pirmaeiles partijas ir vokie
čių firmai rekorduos įdainavi- 
mus.

įdomu, kad kovo mėnesį L. 
Šukytė su Muencheno opera, ku
ri vyksta gastrolėms į Londoną, 
dainuos Covent Garden operoje. 
Ten ji atliks Strausso “Capriccio” 
operoje Grovienės rolę.

Balandžio mėnesį ji vėl Frank
furte atliks Mimi partiją, o gegu
žės ir birželio mėnesiais Muenche
ne ir Berlyne dainuos įvairiose 
operose. Vasaros metu dainuos 
Muencheno festivalio pastaty
muose, kurie tęsis ilgesnį laiką, 
nes tuo metu Muenchene vyks 
garsioji olimpiada. Lietuviai, ku
rie ruošiasi gausiai dalyvauti o- 
limpiadoje ir jau yra užsisakę bi
lietus, turės retą progą išgirsti mū
sų mieląją sol. Liliją Šukytę.

Šis gausus repertuaras ir įtemp
tas bei dažnas dainavimas rodo, 
kad ji yra labai mėgiama Euro
pos kontinente, kur ją lydi pasi
sekimas ir įvertinimas Parnase.

• Dail. K. Varnelis rengiasi 
savo individualiai parodai, kurią 
suruoš šią žiemą. Toliau kuria sa
vo geometrines abstrakcijas. Jau 
ketveri metai kaip dėsto tapybą 
ir figūrinį piešimą Chicagos mies
to kolegijoje, ten pasiekęs profe
soriaus laipsnį.

• Kan. F. Kapočiaus archy
vas laikinai bus saugomas dail. 
K. Varnelio namuose. Velionio 
giminaitis Juozas Kapočius svars
to galimybes išleisti monografiją 
apie garbingąjį velionį.

• Dail. Dalė Rėklytė-Aleknie- 
j nė, šį pavasarį Chicagos meno in- 
I stitute gavusi meno magistro
laipsnį, išvyko į Graikiją meno 

] stebėjimo tikslais.
• Peiinsylvanijos universiteto 

i biblioteka turi apsčiai surinkusi 
1 Galvanausko, Savickio, Krupavi- 
I čiaus, Balučio, Baltrušaitienės
(poeto B. žmonos). Žemaitės, Kir- 
šos, St. Šalkauskio, A. Smetonos, 
Stulginskio ir kitų žymiųjų asme
nų laiškų ar jų fotostatinių kopi
jų. Vien Krėvės laiškų turi apie

pusketvirto šimto. Biblioteka taip 
pat pasirūpino nusifotografuoti 
ir “Aušros” puslapius. Visas tas- 
svarbus mūsų kultūrinis turtas 
ten yra atsiradęs daugiausia dr. 
V. Maciūno rūpesčiu.

• Čiurlionio galerijoje Kau
ne jau išstatyta 30 paveikslų, ku
riuos neseniai aptiko užmūrytus 
Kauno bazilikoje. Sakoma, jog 
karo metu, kad nepatektų naciam 
į rankas, jie buvo slaptai išgaben
ti iš muziejaus ir paslėpti. Tarp 
tų paveikslų yra ir Rubenso “Nu
kryžiavimas”. Kas buvo tie, kurie 
tai sugebėjo padaryti, buvo hero
jais, nežinoma.

• Dr. Vaclovas Paprockas, Pa 
šaulio lietuvių gydytojų sąjungos 
pirmininkas, skelbia, kad laisva
jame pasaulyje yra per 1000 lietu
vių gydytojų; iš jų arti 500 pri
klauso Pas. liet, gydytojų sąjun
gai. PLG s-ga (pačiam pirminin
kui finansuojant) išleido 400,000 
spalvotų, ant vokų lipdomų, ženk
lelių, primenančių, kad Lietuva 
yra Sovietų Sąjungos okupuota.

• Maironio baladė “Jūratė ir 
Kastytis” išspausdinta Estijos 
rašytojų žurnale “Looming’’ nr. 
7; iš lietuvių kalbos išvertė M. 
Lodus.

• A. a. areli. P. Kiautelio su
projektuotas gyvenamasis namas 
JAV-se bei arch. J. Muloko lietu
vių bažnyčia Maspethe aprašyti 
ir nuotraukomis pavaizduoti ne
seniai Vilniuje išleistoje J. Min
kevičiaus knygoje “Architektūros 
kryptys užsienyje”. Kiaulėno pro
jektas apibūdinamas kaip orga
niškos architektūros pavyzdys, 
vykdant erdvių ir formų derinį 
su gamta. Muloko projektas vadi
namas liaudiško kluono stogo ir 
koplytstulpio motyvų stilizacija.

• Klaipėdos dramos teatras 
pradėjo 25-jį sezoną pastatymais 
“Mindaugo", “Kriminalinio tan
go". Kiekvieną vakarą geriausius 
paskutiniųjų metų spektaklius ro
do Nidos ir Palangos gyvento
jams ir vasarotojams. Vyksta pa
skutinės repetic jos ruošiamo pa
statyti Binkio “Atžalyno”. Reži
suoja B. Gražys. Vyriausias teat
ro režisierius — Pov. Gaidys. 
Rugsėjo mėnesį teatro sidabrinės 
sukakties proga bus surengta kū
rybinė ataskaita žiūrovams. Ruo
šiamasi ir išvykai j Vilnių. Mini
ma 25 m. sukaktis yra po II Pa
saulinio karo atkurto teatro. Ne
priklausomybės laikais jau nuo 
1935 m. Klaipėdoje veikė lietuvių 
valstybinis teatras, kurio branduo 
lį sudarė iš Šiaulių nukeltasis 
valst. teatro skyrius.

• Bronius Buišas, teatrų dar
buotojas, mirė Lietuvoje, turėda
mas 67 m. amžiaus. Buišas nuo 
1940 m. dirbo Šiaulių teatre, di
rektoriaus pavaduotoju ir direkto
rium. nuo 1948 m. dirbo Kaune, 
muzikiniame teatre, nuo 1951 m. 
iki pensijos amžiaus dirbo Klai
pėdos teatre direktoriaus pava
duotoju. (ELTA)
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naujojo dešimtmečio pradžioje” 
pažymėjo du dalyku: 1. Lietuva 
yra tauta, kuri šiame amžiuje yra 
daugiausia kovojusi dėl savo lais
vės; 2. Lietuva nėra vien prie 
Nemuno, bet visur pasauly, kur 
gyvena didesnis skaičius lietuvių. 
Tačiau prelegento žvilgsnis vis 
dėlto labiau krypo j Lietuvą prie 
Nemuno. Ją kietoj rankoj laiko 
diktatūrinė Maskva, kuri nelei
džia jokių diskusijų net savo tau
tos piliečiams. Jos dešimtmečiais 
nepatenkintos ir nusivylusios ma
sės murma, bet jos tiek ir tega
li, nes kiekvienas priverstas rū
pintis savo nelinksma kasdieny
be.

Tik intelektualų sluogsniuose 
atsiranda opozicijos daigai prieš 
išniekintą socializmą be žmogaus 
veido. Jų slaptoji “samizdat” 
spauda formuoja rusų intelektu
alų sąmonę. Šitaip atsiranda So- 
vietijoj nauji kelrodžiai, kurie pa
deda išryškėti trims šviesuomenės 
srovėms — marksistiškai, libera
liškai, krikščioniškai. Šalia opozi
cijos užuomazgos yra didelis tech
nokratų ir biurokratų sluogsnis. 
Jame vyrauja oportunizmas ir ci
nizmas dėl akivaizdaus komunis
tinės propagandos susikirtimo su 
sovietinio gyvenimo tikrove, kur 
vienas dirba, o trys žiūri. Tech
nokratai gerai pastebi Sovietijos

MONOGRAFIJOS
(Atkelta iš 1 psl.) 

mis monografijomis būti atžymė
tos.

A. a. prof. St. Kolupaila davė 
Nemuno monografiją. Jis tebuvo 
vienintelis hidrologas, bet geogra
fų turime, ir jų kūrybai dar yra 
platūs laukai. Br. Kviklys pats 
vienas atliko milžinišką darbą, 
suredaguodamas 4 tomus apie įr 
vairias Lietuvos vietoves. Tai pa
rodo, ką gali žmogaus ryžtas, 
bet kartu pasako, kad ir kitų ryž
tui dar yra plačių galimybių iš
silieti išsamesnėmis monografijo
mis apie jiems artimas ir bran
gias vietas.

*
Prof. Eretas davė ypatingos 

reikšmės turinčius veikalus apie 
prof. St. Šalkauskį, prof. Pakštą, 
Dr. Girnius ruošia prof. Dovy
daičio monografiją. Dr. Gimbu
tas redaguoja monografiją apie 
prof. Kolupailą. Mes turime dar 
visą eilę savo kultūros galiūnų, 
kurių atminimas galėtų būti pa
gerbtas atskiromis monografijo
mis.

Ypač būtų gyvas reikalas net 
kelių tomų leidinio apie mūsų 
tremtinius į Sibirą, į darbo ver
gų stovyklas. Dabar dar įmano
ma gauti jų gyvų ir kai kurių 
mirusių nuotraukas, jų laiškus, at
siminimus. O ta medžiaga nyks
ta. Su senstančiais į kapines nti- 
grimsta. J. Karvelis buvo pažadė
jęs knygą apie Sibiro tremtinius 
išleisti, o reikia ryžtingo žmogaus, 
kuri Imtųsi medžiagą rinkti, reda
guoti. Kruvina jų kančia to nu
sipelno. Ir būtų susidomėjimas, 
kaip buvo susidomėjimas Dau
manto knyga apie partizanus.Tie 
sa, jau yra paruošta knyga apie 
kankinius kunigus, vadovaujan
čius katalikus, ir ji netrukus bus 
spaudoje, bet reikalingi leidiniai 
daug platesnės apimties.

Taigi, mūsų kultūrinėse pas
tangose monografijoms dar yra 
daug vietos. įvairiems jaunesnie
siems pensininkams tai gali būti 
gera pagunda panaudoti savo lai 
svalaikį, o įvairiems doleriais ap- 
siplūksnojusiems mūsiškiams bū
tų gera proga tapti mecenatais 
amžiais išliekančių veikalų.

Jeigu kuris dalykas ir negalė
tų išeiti atskiru leidiniu, o būtų 
išspausdintas žurnale ar metraš
ty, kaip kad Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metrašty pa
sirodė dr. Girniaus studija apie 
kryžius, dr. A. Skėrio apie lietu- 
vos miškus ar anksčiau kun. J. Rei 
telaičio apie Kalvariją — vistiek 

tai labai didelis laimėjlmn". J.Pr. 

atsilikimą, bet jie prieš komunis
tines dogmas bejėgiai.

Rusų visuomenės nuotaikos 
pavergtuose kraštuose dar ryškes
nės, nepasitenkinimas sovietine 
nelaisve didėja. Tarp gausių pa
vergtų tautų Sovietijoj opiausia 
vieta — Lietuva. Ji tautiškai stip
riausia, bet jai ir pavojų dau
giau. 1941 m. sukilimas paruošė 
Lietuvą naujai rezistencijai, įjun
gė jaunąsias lietuvių kartas į vi
sos tautos reikalus. Todėl galėjo 
būti suboikotuotas vokiečių SS le
gionas, o paskui išsivystė pasiprie
šinimas prieš sovietinę okupaciją 
tokiu mastu, kokio kitur Pabalty 
nebuvo. Ta rezistencija nėra už
miršta Lietuvoj, nors oficialiai ji 
plūstama.

Komunizmas ir rusiškumas y- 
ra susipynę: komunizmas prave
ria duris, pro kurias ateina ru
sai. Taip yra ir Lietuvoj. Prieš 
juos lietuviai, kiek įmanoma ty
liai spiriasi, kad apgintų savo tei
ses. Lietuviai už tėvynės sienų tu
ri įvairiai padėti savo broliams 
Lietuvoj. Lietuviai laisvėje turi 
surasti bendrą kalbą su mažu
momis ir kitomis komunistų pa
vergtomis tautomis. Reikia, kad 
lietuviai laisvėje dirbtų sutarti
nai, nors jie turėtų ir skirtingus 
idealus. Svarbu ne viena nuomo
nė, bet sugebėjimas tas nuomo
nes suderinti ir bendrai veikti 
Lietuvos laisvei atgauti. Medis 
negali klestėti be šakų. Mes, lais
vieji lietuviai, esame ta šaka, ku
ri reikalinga medžiui — Lietu
vai. Ji niekada nėra turėjusi iš
eivijoj tokios šviesios ir aktyvios 
visuomenės. Tai daug reiškia. Tie 
jos tūkstančiai yra savotiška ar
mija, kuri daug gali padėti Lietu
vai atgauti savo laisvės teises.

Diskusijose, St. Lozoraitis ne
buvo toks optimistas kaip paskai
toj. Jis pripažino, kad šių dienų 
tarptautinių santykių stovis nu
teikia liūdnokai: Maskvos užgro
biamoji jėga yra padidėjusi, o 
Vakarų dvasinis potencialas yra 
susilpnėjęs. Bet tarptautiniuose 
santykiuose visko numatyti ir ap
skaičiuoti negalima. Ar ne stai
ga iškilo prez. Nixono būsima ke
lionė į Kiniją? Ką ji duos, neži
nia. Svarbus veiksnys yra taip 
pat tai, kad didžiosios valstybės 

Kennebunkporto koplyčios varpinė (Arch. Kulpavičiaus) 
Nuotrauka V. Maželio

Lietuvos sovietinės okupacijos ne
pripažįsta.

Ką gali duoti Lietuvai išeivija?

Prof. dr. V. Vardys (iš Okla- 
homos un-to, JAV) savo paskai
toj apie “Lietuvą ir išeiviją” pa
lietė eilę tų pačių klausimų, apie 
kuriuos vėliau kalbėjo St. Lozo
raitis jnr. Tik į juos dr. Vardys 
žvelgė skeptiškiau ir neigiamiau 
vertino išeiviją. Ji jam atrodė be
sivaduojanti emocijomis, todėl 
suskilusi, savo ekstremistines nuo
mones nekartą dogmatizuojanti, 
todėl nepajėgianti šaltai įvertin
ti Lietuvos stovio. Tur būt supo
nuodamas, kad ekstremistinių 
karštakošių yra tarp studijų sa
vaitės dalyvių, prelegentas sten
gėsi jiems užpilti šalto vandens, 
bent pats mėgindamas atsisakyti 
savo jausmų.

Sustojęs prie Sov. Sąjungos,nuo 
kurios dabar pareina Lietuva, dr. 
Vardys, nemato jos sistemoj jo
kių pakitėjimų. Vakaruose spėtas 
Sovietijos liberalėjimas nedidėja; 
rutininių biurokratų ir techno
kratų diktatūra taip pat nepasi
rodė. Sovietų kompartija savo į- 
taką sustiprino, jos kolektyvinė 
vadovybė pasirodė darni ir pasie
kė imperialistinių prasiveržimų 
užsienio politikoj. Kompartijos 
tautybių politika Sov. S-gos vidu
je buvo ir tebėra asimiliacinė, sie
kianti ne rusų tautas surusinti. 
Bet, sulaikydama liberalėjimą, 
kompartija respublikose kaip 
kompensaciją iššaukė tautinio sa
vitumo pabrėžimą. Tačiau rusai 
pasilieka vis tiek pagrindinė asi
miliacinė jėga.

Charakterizuodamas dabarti
nės Lietuvos stovį, dr. V. Vardys 
pabrėžė krašto industrializaciją 
pagal komunistinį šabloną. Bet 
šitaip sukurta pramonė pirmiau
sia tarnauja Sov. Rusijai. Lietu
voj jau pakeisti kaimo ir miesto 
santykiai. Buvusi sėsli Lietuva ta
po keliaujanti Lietuva. Kaimie
tiškas gyvenimo būdas nyksta, už
leisdamas vietą miestietiškam.Da
bar žemės darbas nebe romanti
kos versmė, bet gamybinis šalti
nis. Tai palietė lietuvio sielą. Bet 
pakito ir į kompartiją orientuo
ti žmonės. Šitokiu būdu Lietuvoj 
yra išaugę naujo psichinio veido 
lietuviai. Tai mokyti žmonės su

Gen. St. Raštikiui 75 m. 
amžiaus

Gen. Stasys Raštikis, buvęs Lie 
tuvos kariuomenės vadas, auto
rius atskirų leidinių: Lietuvos ka
ro istorijos paskaitos, Tarpinin
kų tarnyba, Kovose dėl Lietuvos 
laisvės (2 t. atsminimų), penkių 
karinių vadovėlių ir daugybės vi
sokių straipsnių, rugsėjo 13 d. su
lauks 75 m. amžiaus. Yra gimęs 
1896 m. rūgs. 13 d. Kuršėnuose, 
Šiaulių apskr. Laisvės kovų sa
vanoris. Baigęs Zarasų progimn., 
Tifliso karo mokyklą, Vokietijos 
generalinio štabo akademiją. Au 
kštųjų karininkų kursų ir Karo 
mokyklos lektorius. Su karinėmis 
misijomis lankęsis Latvijoje, Len
kijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. 
Buvo krašto apsaugos ministe- 
ris. Veiklus Alte ir Balfe, dėstė 
svetimas kalbas Syracuse univer
sitete, nuo 1955 m. pakviestas 
dėstyti JAV kariuomenės kalbų 
mokykloje. Daugelio žurnalų ir 
laikraščių bendradarbis.

žymiais technikiniais sugebėji
mais, kuriems kompartijos ideo
logija mažai ką bereiškia. Jos kai 
kuriuos elementus jie priima kaip 
būtinybę, bet, nebenorėdami to
liau laukti jos pažadėto rojaus ry
toj, jie stengiasi naudotis gyveni
mu tuojau. Jie pripažįsta kolek
tyvinę nuosavybę ir draugiškus 
santykius su Rusija, nors ir pa
geidaudami Lietuvai savarankiš
ko sprendimo ir tvarkymosi, tu
rint galvoj pirmiausia savo tėvy
nės labą.

Šitų lietuvių ideologija esanti 
iš esmės sekuliarizuotos pramoni
nės visuomenės ideologija. Joj vie
tos katalikybei nedaug. Bet ir 
karingo ateizmo žmonės nemėgs
ta. Katalikų religijai silpnėjant, 
tautinis patriotizmas lietuviuose 
nesilpnėja, bet greičiau stiprėja. 
Tik jis yra kitoks, negu buvo prieš 
karą. Lietuviuose galima pastebė
ti ir vergavimo žymių; tai linki
mas į uniformizmą, neplačios pa
žiūros bei interesai, nesipiktini- 
mas dėl prievartos, kai trypiamos 
kitų žmogiškos teisės, pačių susi
rūpinimas asmeniniais interesais, 
o iniciatyva ir kūrybinė mintis 
paliekama kompartijai. Turint 
prieš akis šitokio tipo žmones, ga
lima manyti, kad ateity, kompar
tija Lietuvoj bus sudėta iš sava
naudiškų oportunistų, kuriems 
pirmiausia rūpės išlaikyti savo 
privilegijas.

Po nupieštos sovietinės Lietu
vos charakteristikos, grįždamas 
prie, lietuvių išeivijos, prelegen
tas nebedaug ką turėjo nurody
ti, kuo išeivija galėtų padėti sa
vo tėvynei. Sakysim, jis siūlė lie
tuviams Vakaruose atsisakyti al
ternatyvos “valstybininkai” — 
“tautininkai”, nes vieni ir kiti tu
ri racijos. Taip pat siūlė atsisa
kyti grynai politinio žvilgsnio, 
vertinant mokslinę ir kitokią lie
tuvių kultūrinę kūrybą. Pageida
vo, kad jaunieji lietuviai laisvėj 
siektų aukštų kvalifikacijų savo 
profesijose, tuo išgarsėtų Vaka
ruose,. nes tuo Lietuvoj daug kas 
domisi.
Lietuvos žydų istorija ir tragedija

Kadangi šiemt susėjo 30 metų, 
kai su Hitlerio armijų invazija 
prasidėjo žydų didžioji tragedi
ja Lietuvoje, prof. dr. Z. Ivinskis 
(Bonnos universiteto) savo pas- 
kaitoj“Lietuva ir žydai istorijos 
šviesoje” davė Lietuvos izraelitų 
istorinę apžvalgą. Nors prelegen

tas ją suskirstė įvairiais laikotar
piais (pradedant Vytautu didž. 
ir baigiant šia diena), tačiau bu
vo galima padaryti išvadą, kad 
santykiai tarp lietuvių ir žydų 
mažumos beveik visada buvo vie
nodi, išskyrus hitlerinės okupaci
jos ketvertą genocidinių metų. Iš 
pat vidurinių amžių žydai nuo 
lietuvių skyrėsi religija, kalba, raš 
tu, o tas tautybes t c jungė tiktai 
bendri ūkiniai interesai. Didžio
joj Lietuvos kunigaikštijoj nieka
da nėra buvę vad. “pogromų”, 
kokių pasitaikydavo Ukrainoj ir 
net Lenkijoj. Nors izraelitai bu
vo priešingi vyskupo M. Valan
čiaus blaivybės akcijai, prieš žy
dus nebuvo ekscesų nei tada, nei 
vėliau, kai rusai 1911-13 metais 
buvo išvystę smarkią propagandą 
prieš žydus dėl Beilio tariamojo 
vaiko nužudymo ritualiniais su
metimais.

Nepriklausomybės laikotarpiu 
žydai buvo nepatenkinti lietuvių 
ekonominių bendrovių augimu ir 
pavienių prekybininkų gausėji- 
mumu, tačiau tai buvo natūrali 
atgimusios tautos raida be jokių 
teisių siaurinimų žydams. Tuos 
normalius santykius sugadino 
Stalino-Hitlerio pakto padėkos: 
į Lietuvą žygiuojant sovietinėms 
armijoms ir lietuviams skęstant 
nevilty, žydų jaunimas džiūgau
damas ir su gėlėmis sutiko sovie
tinius okupantus, o paskui prisi
dėjo prie pirmųjų sovietinių de
portacijų į Sibirą. Tai labai ap
kartino lietuvių ir žydų santy
kius. Tai paaiškina, kodėl, Hit
lerio armijoms okupavus Lietuvą, 
kai kurie lietuviai, čia iš keršto 
(nes buvo deportuoti jų giminės), 
čia vokiečių agitacijos paveikti, 
prisidėjo prie nacių vykdomo žy
dų naikinimo, nors didžioji lie
tuvių tautos dauguma tuo šlykš
tėjosi, o kai kurie (iš įvairių vi
suomenės sluogsnių) stengėsi žy
dus galbėti, rizikuodami užsi
traukti nacių represijas.

Izraelito Jobo drama palyginta 
su romanu.

Nors kun. dr. J. Jūraičio (iš 
Sitteno, Šveicarijoj) paskaita bu
vo religinio pasaulėžiūrinio pu- 
būdžio, bet ji taip pat buvo susie
ta su senąja žydų kultūra bei re
ligija ir su naujausiais lietuvių 
poetais (A. Venclova, A. Miški
niu). Jos tema: “Meilės proble
ma Jobo knygoje ir A. Camus 
“Maro” romane, arba, kaip gali
ma laimė ir meilė, kai žmogus 
yra ašarų padaras? Tačiau pas
kaitos eigoje atrodė, kad Jobo kny 
gą (kurią prieš 20 metų yra es
miškai nagrinėjęs dr. A. Macei
na) su A. Camus “Maru” sieja 
ne tiek meilė, kiek blogis, onto
loginis piktas. Pirmame (bibli- 
niame) kūriny velnias sunaikina 
visus Jobo turtus, šeimą ir net jo 
sveikatą iki tokio laipsnio, kad 
ištikimasis tarnas Jobas pradeda 
burnoti prieš Dievą, o Camus ro
mane nenugalimu blogiu pasi
rodo maras, iš pasalų žudąs Ora- 
no miesto gyventojus. Jobo situ
acijoj jam meilė tėra viltyje, nes 
jis prisipažįsta Dievo kūriniu. 
Tuo tarpu gydytojui Rieux, svar
biausiam “Maro” veikėjui, meilė 
tėra draugiškumo ir švelnumo a- 
kimirkos tarp maro siaubo. Pre
legentas savo išvadose priminė,

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitariu 

Ofiso telefonas: PR 8-322B 
Rez, telef. tt’Albrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 
0449 So. Pulaski Road (Crawford 

ledcal Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimų, 
jei neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. V L, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W«l 63rd Street 
Kampas 68-člos ir Callfornta 

Valandos pagal ausi tarimų: 
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 

6 Iki 7:30 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 2 Iki 2:30 vai.

Trečlad. Ir penktad. uždaryta.
Ofiso telef. 470-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 0-3048

kad tarp Jobo, kuris prisipažįsta 
Dievo kūriniu, nors blogio ka
muojamas maištauja, ir tarp dr. 
Rieux, atsisakančio ieškoti pras
mės mare ir tenorinčio gydyti bei 
gelbėti, turėtų būti ir krikščioniš
ka išvada.

(Bus daugiau) '

Susekė naują uoslės ligą
Kaip praneša “The Joumal of 

American Medical Association”, 
keturi JAV sveikatos instituto gy
dytojai susekė naują uoslės ligą, 
kuri sumažina kvapų pajautimą 
ar būna priežastimi nemalonių 
kvapų. Liga pavadinta “idiopatic 
hypogeusia”. Jau rasta 3,000 tos 
ligos paveiktų žmonių.

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTRU 
860 Summit Street 

Kolite 58 — Ilgiu, IlUnols
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 888-2233

DR. PETER T, BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest lįst Street
Vai. pirm., ketv.. 1 iki ? popiet 
antr., penkt 1-5. treč tr *eėt tV 
susitarus

Dr Ant Rudoko kabinetą peram*

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6.2400

Vai pagal susitarimų.: pirmad. ir 
ketv. 1—4 Ir 7—9; antrad. Ir penk 
tad. 10—-4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų

Rezzld. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM . EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
>132 So. Kedzie Avė.. VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimų. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso Tel. PR 8-2220 
Varnų — rezid. — PRospeet 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt 

nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
i,’AL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir p 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

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

Zal. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad. ir 
eštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ ir KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimų 

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikta 24 vaL

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. P. 11 
•rečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 vai iki 1 vai. p. p. ir nuo 
«—8 vai. vakare. Trečlad. nuo
11 vai. ryto lk 1 vai. p. p., šeštad 

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

Rez. tel. 239-2919

reL ofiso ir buto OLympio 3-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avė., Cicero

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Perskaitę '‘Draugą", duo
kite kitiems pasiskaityti.

Kaip prailginti gyvenimą?

Tarptautiniame imunologijos 
kongrese Califomijos universite
to profesorius dr. R. Walford pra
nešė, jog bandymai su pelėmis pa
rodė, kad gyvenimas gali būti 
gerokai pratęstas ir gali sumažėti 
vėžio pavojus, jeigu bus žymiai 
sumažintas maisto kiekis. Dr. 
Walford aiškina, jog tai rodo, 
kad maisto kiekio sumažinimas 
gali padėti ir žmogui prailginti 
amžių ir sumažinti pavojus su
sirgti vėžiu, tik geresni rezultatai 
bus pasiekti, jeigu tai bus pradė
ta nuo jaunystės.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

281? VVest ?lst Streei
l'elef. HEmlock 6-3541 
(Ofiso ir rezidencijos)

• iRndn* ohath’ etMritarttn*

Ofiso HE 4-1818 Re*. PR B-98O’

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS Ll&OS 
“454 VVest 71st Street 

(7 Įsi ir CampbeU Avė. kampas) 
Ofisai laikinai uždarytas, apie at> 

darymų bus pranešta valiau

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTA- 
Kalba lietuviškai 

2618 VV 71st St. — Tel. 737-514b 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“eontoet lensee”.
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Nenuj 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimų.

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDiJOS LIGOS 

2745 VVest 6»th Street 
Tel. 787-2290: ofiso ir rezidencljor 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolnunent)

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IK PKUbTAiO 

CHIRURGIJA
2656 VVest 63rd Street 

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas: 4255 VV: 63rd Street
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. GRovehlU 6-0617
Valandos: pirm, ir ket nuo 12 va), 
iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p p 
Ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisu- 2750 W. 7 Įsi Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v penktad. 10—13 
ryto. 2 iki 8 vai. vak. šeštad. 1 Iki 
4 vai. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoi
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. lt 

penkt nuo 2 iki 4 vai Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kito 
laiku pagal susitarimų.

Of. Tel. HE 4-2128. Namų GI 8-8198
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

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

Trečlad. ir šeštad. užždaryta

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaJL 
vak.. penkt Ir šeštad. 2—4 ropet 

ir kitu laiku pagal susitarimų.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet
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PRABILO UŽBURTOS
“Užburtos kanklės’’, Vanda 

Frankinč - Vaitkevičinė, išleido 
“Laiškai Lietuviams”, spaudė Im- 
maculata Press, Putnam, Conn'., 
iliustracijos ir viršelis sesers M. 
Mercedes, S.S.C., kaina 3 dol., kie
tais viršeliais — 4 dol.

•

Vanda Frankienė - Vaitkevi
čienė nėra naujokė mūsų litera
tūrinėj kūryboj. Jos noveles ir 
straipsnelius dažnai galima aptik
ti “Moteryje”, “L. Lietuviams”, 
“Švietimo gairėse”, “Skautų Ai
de” ir kt. 1965 m. išleista vaidi
nimų knygelė jaunesniam -ir pa- 
auglesniam jaunimui, o maždaug 
prieš metus — “Šokoladinis kiš
kelis” visai mažiems. Tačiau, ga
lima sakyti, kad naujoji V. Vait
kevičienės knyga “Užburtos kank 
lės”, tik išėjusi iš spaudos, bus 
maloni staigmena visiems, paži- 
nusiems autorės ankstyvesnius 
raštus. Knyga skiriama mokykli
nio amžiaus jaunimui (8-13 me
tų) ir Švietimo tarybos rekomen
duojama kaip tinkama skaityti li
tuanistinėse mokyklose. Joje tel
pa septyniolika trumpesnių ir il
gesnių pasakojimų - padavimų a- 
pie žiliausią Lietuvos senovę, pa
pročius, lietuvių gyvenimo būdą, 
tikėjimus.

Senoviškumas ir modernizmas

Kyla klausimas, ar šiandieni
nis paauglys lietuviukas, augin
tas televizijos programomis, krei
pęs akis į erdvių nugalėjimą ir į 
paskutinius, žaibiškai pro šalį bė
gančius, istorijos vaizdus, prisės 
prie lietuviškos knygos apie seno
vės laikus, ypač ir dėl to, kad V. 
V. rašomoji kalba nepataikauja 
modernaus lietuviuko nė žody
nui, nė skoniui. Autorė pasakoja 
su visomis tradicinėmis pasakoto
jos savybėmis — ilgais, vaiz- 
džiais, žodingais sakiniais, su 
gamtos apybraižomis ir daugybe 
detalių. Tačiau pasakojimų turi
nys yra toks, kad modemus, sau
sas žodžių sudėstymas nesukeltų 
tinkamo vaizdo ir nuotaikos. Juk 
laikai ir žmonės, apie kuriuos pa
sakojama, buvo visai skirtingi: 
žmonės kitaip gyveno, kitokius 
darbus dirbo, kitus dievus garbi
no.

Fantazija ar faktai?
“Užburtųjų kanklių” turinį su

daro tarytum skersinis piūvis per 
pagoniškąją Lietuvą iki krikščio
nybės laikų. Kai kurie pasakoji
mai surišti su vietovardžių atsi
radimu (Medvėgalis ir Šatrija, 
Nemunas, Neris ir Vilnelė, Kl
iūčių ežeras ir kt.). Iš šių ypač 
pavykusi istorija apie Kilučių e- 
žerą. Autorė papasakoja, kad se

DANUTĖ BINDOKIENĖ

niai, kai ežerai tebevaikščiodavo 
ir nusileisdavo netikėtose vietose, 
vienas toks klajoklis ežeras užpy
lęs žemdirbio Kilučio laukus ir 
nuskandinęs jo arklius. Žemdir
bio skundą išgirdusi likimo deivė 
Laima ir prisėjusi į naują ežerą 
vandens riešutų - agarų, prilei
dus) daug žuvų. Tolimesni Kliū
čių šeimos nuotykiai su naujuo
ju ežeru ir nematytais skanumy
nais-—vandens riešutais, tikrai už 
intriguos jauną skaitytoją.

Labai įdomūs pasakojimai, su-

Vanida Frankienė-Vaitkevičienė

nsti su senovės pagoniškąja reli
gija (Žemyna, Deivės Medeinės 
giria, Barzdukai, Aitvaras ir kt.), 
nes juose gausu papročių, ryškus 
ano meto lietuvių gyvenimo bū
das, pačių žmonių charkteris. Aiš 
ku, autorė pasistengia, kad visi 
lietuviai būtų labai geri, bet pasa
kose tas priimtina. Pati padavi
mo - pasakojimo idėja pagrįsta ži
nomais senovės tikėjimų ir pa
pročių faktais, todėl jaunuolis 
skaitydamas geriau supras ir pa
žins savo tėvų žemės praeitį.

Drebių raštai ir tėvo sodintas 
beržas

Kiekviena jauna lietuvaitė, net 
ir šiame margų madų krašte, pir
mą kartą užsivilkdama ilgus, tau
tinius drabužius pergyvena tam 
tikrą dvasios pakilimą ir nuotai
ką, kad gražesnio drabužio visa
me pasaulyje nėra. Vieną pasa
kojimą V.. Vaitkevičienė, skiria 
kaip tik tų nuostabių, tautinių raš 
tų atsiradimo istorijai (Linelė au
dėja). Tas pasakojimas tikrai pa
tiks mergaitėms, kurios puošiasi 
tautiniais rūbais ir gal pačios mė
gina austi margąsias juostas. Juk 
ta senovės laikų Linelė, kuriai 
net laumės - audėjos pavydėjo 
rankdarbių gražumo, paliko 
mums tokį kraitį, kuriuo ir šian-

KANKLES
dien plačiai domisi kitataučiai, 
negailėdami pagyros žodžių lietu
vaičių audiniams.

Nemažiau didžiuojamės ir liau 
dies instrumentų karaliene - kan
klėmis. Skambinti jomis mokosi 
ne vienas mūsų atžalyno atsto
vas, ir to užsiėmimo imasi su ma
lonumu. V. Vaitkevičienės kank
lių atsiradimo aiškinimas yra sa
vitas ir įdomus. Ar taip atsirado 
;anklės, ar kitaip — nesvarbu, 
tačiau užburtųjų kanklių, išdrož
tų iš beržo, nukirsto tėvo laido
tuvių dieną, atsiradimas įdomus.

Dievai nepasipriešino Kristaus 
tiesai

Pabaigoje dedami trys pasako
jimai, susiję su krikščionybės į- 
vedimu Lietuvoje (Dievai nepa
sipriešino, Šventais karalaitis, Bai 
tosioš lelijos). Tai pereinamasis 
laikotarpis tarp senojo ir naujojo 
amžiaus su skirtingomis pažiūro
mis į gyvenimo apraiškas. Ka
dangi V. V. vaizduojam Lietuvos 
žmonės buvo tokie kilnūs ir geri 
net būdami pagonimis, jie leng
vai persiima krikščionybės tie
som, o senieji dievai, neturėda
mi kito pasirinkimo, nusilenkia, 
nepasipriešina naujai religijai. 
Pasakojimai apie karalaitį Kazi
mierą daugiau tradiciniai, gal dėl 
to, kad tai istorinis asmuo ir, nors 
apie jj daug žinių neturime, auto
rė jaučia pareigą prisilaikyti tam 
tikrų, įprastinių rėmų, neleisda
ma savo fantazijai nuskristi į 
dausas, kaip kituose pasakojimuo
se.

Trys knygos jaunimui 
būtinybės

Baigiant būtų galima pridurti, 
kad sudominti šių dienų jauną 
lietuviuką kuria nors jam skirta 

Tautinis muziejus Amsterdame

knyga yra trys galimybės: L kny
gos turinys turi sugauti jo dėmesį 
jau pirmaisiais puslapiais, ir ne
paleisti iki pabaigos; 2. knygos kai 
ba turi būti aiški, sklandi, su
prantama, neperkrauta nereika
lingais žodžiais ir sakiniais; 3. (ne 
visuomet būtina) knygos iliustra
cijos turi atitikti turinį, jį paryš- 
kindamos. Ypač tai svarbu, jeigu 
leidinys taikomas vaikui jaunes
niam kaip 10 metų.

“Užburtos kanklės” gauna pliu 
są už du punktus ir tai nėra jau 
taip blogai. Knygos turinys įdo
mus, patrauks jauną skaitytoją, 
ypač tą, kuris jau nors kiek susi
pažinęs ar girdėjęs apie Lietuvos 
senovę, papročius, dievus. Seselės
M. Mercedes S. S. C. iliustracijos 
grakščios, patrauklios, gausios 
ir tikrai pasakiško pobūdžio. Jos 
padės sukurti tą fantastiškąjį pa
saulį, į kurį knygos autorė nori 
skaitytoją nusivesti. Dėl V. Vait
kevičienės kalbos tektų pasakyti, 
kad, jeigu knyga būtų apie mo
dernius žmones ir šiuolaikinius į- 
vykius, jos sakiniai būtų per sun
kūs', per ilgi ir žodingi. Tačiau 
turiniui, kuris sudaro “Užburtų
jų kanklių” pasakojimus, ta kal
ba, tas ramus pasakojimo būdas 
neabejotinai tinka, ir ši knyga y- 
ra labai tvirtas autorės žingsnis 
šviesesnės kūrybos keliu.

—o-

Krikščioniškoji tradicija
Chicagos universitetas išleido 

pirmą tomą stambios studijos 
“The Christion Tradition”. Kny 
ga turi 394 psl., kainuoja 15 dol. 
Jos autorius Jaroslav Pelikan yra 
Bažnyčios istorijos profesorius Ya- 
le universitete.
Labiausiai skaitomi Prancūzijoje

“The New York Times Book 
Review” skelbia laišką iš Pary
žiaus, kur pranešama, kad ten 
labiausiai skaitytojų susidomėji
mą kelia Goncourt premiją lai-

L A ŪKIMAS

SKAITYDAMAS kryžkelėj ženklus, 
Randi išmintį:
Tavo pėdos įgauna sparnus
Ir kryptį —

Vėjarodžių strėlės perverto sauTę, 
Keliai plazda, lyg siūlai vėjuje, 
Dienų traukiniai užsnūsta
Valandų pusnynuose —

Žingsniai akmenėja.
Pakelių stotelės
Užmerkia paraudusias akis — 
Dangus nuleidžia juodą užuolaidą.

Atsiremiu į šaltą laukimo stulpą —: 
Ar sužaliuos jis vilties atžalom?

Kas supras žvilgsnį —
Žydrą vėliavą —
Įbestą erdvėn?-----------

MIRTINGASIS
IR. .
AMŽINYBĖ

Aš netu rhi
Medžio gyvašaknės
Gajumo,
Nei kalnų
Žilos amžinatvės,
Bet akyse man
Plasta
Amžių sparnai —
Jose įpėdinystės

mėjęs veikalas “The Erl King”, 
parašytas Michel Toumier; čia 
aprašoma nacių Vokietija. Ant
ras veikalas, kuriuo itin domima
si, yra “L’Autre” (Antroji), para 
šytas Julien Green. tai meilės is
torija.

Sėkla, 
Gimusi 
Iš grumsto: —

Aš amžinas

Svajonių metūgėm — 
Ir mano žemiško 
Voratinklio 
Trapumą 
Pamilo
Dievų sesuo
Saulė:
— Imk už rankos 
Mane — ji kužda — 
Ir eime
Į šimtmečių tyrumą. 
Kad laikąs
Neužvertų durų,

Ir keliai
Neužželtų žole-------

Kai iš kauburių
Rudenėjančio dobilo 
žvaigždės
Pina vestuvių 
Vainiką, 
Aš guliu —
Lyg pabirusi kopa — 
Nors su saule
Keliu,
Jos šaukimą girdžiu,

O nueiti toli 
Negaliu:

Mano pėdos
Iš trupančio
Smėlio-----------

Dabarties moralė

Moralinės teologijos profeso-. Gimimų kontrolės klausimu 
rius Mundelein seminarijoje kun. jis pagarbiai dėsto “Humanae 
dr. John F. Dedek parašė naują j Vitae” dėsnius, pažymi* kad jie 
knygą: “Contemporary Sexual yra kriškčionio elgesio normos,
Morality” (išleido Sheed and 
Ward, New Yorke. 1971 m. 170 
psl. Kaina 5,95 dol.). Autorius 
nuoširdus, pažangus, kalba atvi
rai, yra palankus naujumams, 
bet stengiasi būti ištikimas ir 
tradiciniams nuostatams.

Šioje knygoje jis aptaria žmo
gaus seksualinę patirtį, priešve- 
dybinius intymumus, onanizmą, 
celibatą, gimimų kontrolę, encik
liką “Humanae Vitae” ir vado- 
vavimąsi sava sąžine, skyrybas ir 
naujas vedybas. Įžangoje JAV ka
talikų teologų sąjungos pirmi
ninkas jėzuitas R.A. McCormick 
pažymi, kad autorius gerbia tra
dicinę kryptį, bet nesiduoda jos 
pavergiamas. Seksualinės mora
lės klausimus svarsto Kristaus 
mokslo šviesoje, įvesdamas ir 
naujuosius medicinos bei gam
tamokslio patyrimus.

kurių reikia laikytis, bet drauge 
pabrėžia, kad tai nėra popiežiaus 
paskelbimas kaip neklaidingos 
dogmos ir, jeigu sveika žmogaus 
sąžinė žmogui sako, kad jis tam 
tikru metu turi pagrindo kitaip 
pasielgti, jis gali klausyti savo 
sąžinės balso.

/,. Pr.

• J. Daužvardicnės knyga 
“Popular Lithuanian Recipes” pir 
mauja tarp labiausiai perkamų 
knygų: dabar leidžiama jos penk
ta, peržiūrėta ir papildyta, laida, 
tiražu — 7,000. Leidžia “Drau
gas”.

• Rašytojas Balys Rukša, iš
tiktas pakartotino širdies priepuo
lio, grįžo iš ligoninės ir sveiksta 
namuose, Toronte, Kanadoje.

REMBRANDTO AMŽIAUS ŠEŠĖLYJE
VALERIJONAS JAKAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Amsterdamo namai puošnūs. Amster
damo architektai ieškojo naujų stilių. Ypač 
skirtingi stogai. Stoguose nėra jokios teutoniš
kos įtakos. Kraigai yra paslėpti plytose, akme
nyje ar plasteryje. Todėl namų fasadai atrodo 
kaip senųjų laivų galai. Visur žaliai dažytos 
durys, laiptai ir jų atramos. Languose baltos 
užuolaidos. Kurį laiką Amsterdamo architek
tūrą kopijavo ir Anglija. Architektūros istori
joje ji yra vadinama neoklasine. Dabar, sto
kojant sklypų, Olandijos lėktuvų linija jau pa
statė naują plūduriuojantį viešbutį “Undinę”, 
kuris jau yra pritvirtintas kanale prie geležin
kelio stoties.

Kai Venecijoje jau yra sunku pamatyti ža
liuojantį medį, o Amsterdamo visos promena
dos prie kanalų apsodintos žaliuojančiomis 
guobomis. Ypatingai įspūdingas žalumas prie 
keturių pagrindinių kanalų.

Prie didžiulio uosto dokų gyvas laivų ir 
baržų judėjimas, bet rezidenciniame ir įvairių 
įstaigų rajone baržų judėjimas mažesnis. Jau 
čia tik retkarčiais pro žalius, kupruotus tiltus 

praplaukia ilgi, chromu blizgą, plastikiniais 
stogais degti turistiniai laivai. Visus siaurus 
kanalus jungia keli šimtai tokių kuprotų til-

Rembrandtas Autoportretas, vaizduojąs šv. 
Paulių 

tų, patogių laivams pravažiuoti.
Olandų sielos gelmėse, atrodo, yra nema

žai didžiadvasiško kilnumo. Patys olandai su
prato laisvės vertę, pabuvę Ispanijos hegemo
nijos replėse, o išsivadavę iš tų replių, užjau
tė ir kitus persekiojamuosius. Kai reikėjo, o- 
landai suteikė prieglaudą hugenotam, žydam 
ir flamams. Amsterdame sustodavo ir iš Ang
lijos į Naująjį Pasaulį bėgą piligrimai. Jau 
olandiškos demokratijos užuomazgoje Amster
dame, ispaniškajai inkvizicijai siaučiant, prie
glaudą surado Portugalijos žydai. Taip pat bu
vo atvykusių žydų ir iš Lenkijos. Žydų pėdsa
kai Amsterdame gana ryškūs. Prieš nacių oku
paciją mieste gyveno keliolika tūkstančių žy
dų. Karui pasibaigus iš koncentracijos stovyk
lų gyvi sugrįžę jau ne visi liko gyventi Ams
terdame. Žydai per kelis šimtmečius Amsterda
me yra pagyvinę amatus ir prekybą, įsteigę 
deimantų šlifavimo įmones. Ir dabar įmonėse 
senuoju kruopštumu yra atliekamas tų brang
akmenių šlifavimas. Tik anglai yra paveržę 
deimantų pardavimą, ir Londonas dar vis yra 
centras.

Žydiškame kvartale visur matyti senienų 
parduotuvėse daugybė žydiškų žvakidžių. Di
džiulėje sinagogoje, Saliamono šventyklos sti
liaus, penktadienų vakarais dar žydų likučiai 
atvyksta melstis. Turistams rodoma nacių 
kankinės Anne Frank šeimos slapstymosi vie
ta. Jau dabar dėmesys A. Frank dienoraščiui 

ir jos pergyvenimams, laikui bėgant, mažė
ja. Kankinės atminimui jos fondo pinigais y- 
ra pastatytas praktiškas paminklas — tarptau
tinis studentų bendrabutis. 1941 m. žiemą dėl 
žydų naikinimo dokų darbininkai buvo pa
skelbę streiką, atsisakydami naciams dirbti. 
Tam įvykiui atminti uoste yra pastatyta strei
kuojančio skulptūra.

Amsterdamo žydų kolonija 17 amž. yra pa
garsėjusi filosofu B. Spinoza, kuris dėl savo pa
žiūrų buvo sinagogos ekskumunikuotas ir iš
tremtas iš Amsterdamo. Ištrėmime yra para
šęs veikalą “Etika”, kuris ir šiandien dar 
skiriamas prie svarbiausių tos rūšies kūrinių. 
Taip pat Spinoza turėjo didelės įtakos vokie
čių rašytojui Goethei.

Kai kalvinistai ir katalikai ginčijosi dėl sa
vo konfesninių pranašumų, Pilypui II palai
kant katalikus, tai Ispanijos hegemonijai žlu
gus, jau katalikams kurį laiką reikėjo eiti į 
pogrindį. Net pamaldas reikėjo laikyti pusiau 
slaptai kur nors privačių namų pastogėse. Vie
na iš tokių pastogės bažnyčių, talpinusių apie 
200 slaptai klausančių mišių, rodoma šiandien 
turistams.

Miesto centras — Dam aikštė svarbesnių 
gatvių sankryža ir judėjimo arterija. Čia pra
eitis dar kalba, ir niekas nėra pasikeitę nuo 
Rembrandto laikų. Tik kaskart daugiau prie 
dviratininkų jau jungiasi gerovės simboliai —

automobiliai. Pagrindinėje apsipirkimo gatvė-
(Nukelta j 4 pusi.)
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Nervinė įtampa
Gyvenamoje aplinkoje vis dau

giau ir daugiau atsiranda įvai
rių. mus erzinančių faktorių - fi
zinių ir nervinių jaudiklių. Tie 
jaudikliai dažnai erzina mūsų or
ganizmą, o jis siekimas nuo jų 
apsiginti, reaguoja į jų erzinimą 
ir tos reakcijos poveikyje susida
ro nervinė ir fizinė įtampa. Kai 
ši įtampa pasidaro tokia dide
lė, kad normalios organizmo reak 
cijos pasidaro per mažos nuo jos 
apsiginti, žmogus suserga. Jis ga
li susirgti fiziniai arba psichi
niai.

Įtampa ir vidurių žaizdos

Antro Pasaulinio karo metu, 
1940 m. gegužės mėnesio pabai
goje, vokiečių kariuomenė apsu
po anglų iškeltus ant kranto prie 
Dunkerąueno miesto karius. 
Kautynių metu daug anglų ir 
prancūzų žuvo, gi pasprukę iš 
apsupimo kareiviai anglų laivais 
buvo evakuoti į Anglijos užnu
garį. Poilsio metu daugelis tų ka
rių pradėjo skųstis vidurių krau
javimais. Tyrimai parodė, kad jie 
turėjo skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos žaizdas. Karo metu Ang
lijoje tokias kraujuojančias virš
kinamojo trakto žaizdas gaudavo 
ir civiliniai gyventojai, ypač po 
didesnių bombardavimų. Beveik 
po kiekvieno naktinio orinio lėk
tuvų antpuolio, ligoninėse pasiro
dydavo didesnis skaičius ligonių 
su kraujuojančiom skrandžio žaiz 
dom. Gydytojai ir normaliais lai 
kais tokias žaizdas mato tų ligo
nių tarpe, kurie išgyvena dide
lį fizinį skausmą arba nervinę į- 
tampą, pavyzdžiui, po didesnių 
operacijų arba po didesnių kūno 
nudegimų.

Organizmo reakcija baimės, 
. kančios, ligos bei skausmo atve
jais yra vienoda visų gyvių, ne
žiūrint ar tai būtų žmogus ar 
maža pelytė. Darant bandymus 

' su žiurkėmis, pelėmis, beždžionė
mis ir kitais gyviais, buvo pa
stebėta, kad jeigu jie mirdavo dirb 
tinio šoko metu, visi prieš mirtį 
gaudavo skrandžio ir dvylikapirš
tės žarnos žaizdas. Tolių žaizdų 
atsiradimo eiga yra maždaug to
kia. Kenksmingam jaudikliui pa
veikus organizmą, organizmas iš
gyvena aliarmo reakciją, kurios 
metu jis suteikia visas jėgas apsi
ginti nuo jaudiklio. Šios rakcijos 
metu smegenyse esanti pituitari- 
nė liaukia paleidžia į kraują pa
didintą kiekį ACTH hormono. 
Šis hormonas veikia adrenalįpi- 
mes liaukas ir to poveikyje adre-

DR. D. DEGĖSYS

natinės liaukos pagamina eilę 
cheminių junginių, corticoidais 
vadinamų. Dar nėra tiksliai žino
ma, kokiu būdu corticoidai pade
da organizmui kovoti prieš jį 
erzinantį jaudiklį, bet yra žino
ma, kad jie padidina organizmo 
medžiagų apykaitą. Corticoidai y- 
ra skirstomi pagal jų fizines sa
vybes į dvi pagrindines grupes: 
1. Glucocorticoidai — uždegi
mą mažinantieji ir 2. Mineralo- 
corticoidai — uždegimą didinan
tieji.

Įtampos metu atsiradęs 
Kortizonas

Uždegimą mažinančių corticoi- 
dų grupei priklauso ir mums ži
nomas kortizonas. Todėl įtampos 
metu kortizono organizme būna 
daug, bet kortizonas turi vieną 
blogą savybę, būtent, jis sukelia 
kraujuojančias skilvio ir dvylika- 
piršės žarnos žaizdas. Pavyz
džiui, tie pacientai, kurie varto
ja šį vaistą dideliais kiekiais la
bai dažnai gauna tokias kraujuo
jančias žaizdas.

Jeigu organizmas neišlaiko a- 
liarmo reakcijos, tai jis miršta jos 
metu, taip vadinamo šoko mir
timi. Gi, jeigu organizmas atlai
ko šią reakciją, tai tolimesnė jo 
kova su kenksmingu jaudikliu 
pereina į apsigynimo reakciją. Ap 
sigynimo reakcija tęsiasi ilgiau ir 
jos metu organizme pasigamina 
didesnis kiekis uždegimą kelian
čių cheminių medžiagų — mine- 
ralocorticoidų. Iš šių medžiagų 
veiklaiusia yra Deoxycorticostero- 
nas, sutrumpintai vadinamas D- 
OC.

Tyrimai su gyvuliais

Kas gi atsitiktų su sveiku or
ganizmu, jeigu jame visą laiką 
būtų DOC hormono padidintas 
kiekis? Atsakymui į tokį klausi
mą dr. Selye, plačiai žinomas me 
dicinos pasaulyje eksperi
mentinės medicinos profesorius 
McGill universitete, nutarė pra
vesti bandymą su jaunais, vos 3- 
jų dienų viščiukais. Dvidešimt- 
ceturis viščiukus padalino į dvi 
grupes. Vienai viščiukų grupei į- 
švirkšdavo kas dieną tam tikrą 
rieki DOC hormono, o kitai gru 
pei jokių hormonų nedavė. Abi
dvi viščiukų grupes šėrė vie
nodu maistu.

Po 10-ties dienų viščiukai, ku
rie buvo gavę DOC įšvirškimus, |

pradėjo sirguliuoti. Po 20 dienų 
dr. Selye padarė visų viščiukų 
skrodimą. Skordimas parodė, kad 
viščiukai, kurie gavo DOC hor
mono, dvidešimties dienų laiko 
tarpe gavo širdies, kraujo indų ir 
•inkstų pakitimus lygiai tokius, ko
kie yra randami senų žmonių ar
ba senų gyvulių tarpe. Taigi, per 
20 dienų jauni viščiukai DOC 
hormono įtakoje paseno.

Vėliau tokius bandymus dr. Se
lye pravedė su pelėm, žiurkėm ir 
beždžionėm. Šie gyvuliai buvo at
sparesni DOC junginiui. Jie gavo 
tokius pat senilinius organų pa
kitimus tik tada, kai į jų maistą 
buvo pridėta padidintas valgo
mos druskos kiekis, ir jų vienas 
inkstas buvo pašalintas. Tolimes
ni tyrimai parodė, kad duodant 
gyvuliui fosfatų druskų užtekda
vo visai mažo kiekio DOC, kad 
gyvulys mirtų nuo širdies sutri
kimo. Tuo tarpu kitos druskos, 
kaip magnezijaus ir kalijaus, gy
vulį apsaugodavo nuo širdies su
trikimų.

Tokie bandymai rodo, kad mi- 
neralocorticoidas DOC, būdamas 
ilgesnį laiką organizme, sukelia 
jame kai kurių organų degenera- 
tyvinius pakitimus ir, kad šiuos 
pakitimus galima padidinti arba 
sumažinti duodant kai kurias 
druskas. Todėl kiekvienas dides
nis nervinis arba fizinis pergy
venimas palieką mūsų kūno au
diniuose tokius pat degeneratyvi- 
nius pakitimus. Tie pakitimai 
nepranyksta, bet laikui bėgant a- 
kumuliuojasi ir tokiu būdu sendi
na mūsų kūną.

Rūpesčių padariniai

Šių dienų gyvenimo tempas, e- 
konominės sąlygos, karas ir bend 
rai įtemptas gyvenimas vienodai 
veikia tiek suaugusius, tiek jau
nus žmones. Kai kurie gali susirg
ti nuo mažo jaudiklio, kiti gi gali 
pakelti keletą smūgių kol gauna 
tuos pačius susirgimus, nes kiek
vienas žmogus turi skirtingą ner
vinės sistemos pajėgumą, priklau
santį nuo jo kūno struktūros, as
menybės ir charakterio privalu
mų. Gyvi ir jautrūs žmonės su
serga greičiau negu lėti ir pasy
vūs. Tie, kurie daug rūpinasi sa
vo ir kitų bėdomis, turi didelį pa
linkimą sirgti skrandžio ir dvyli 
kapirštės žarnos žaizdomis.

Susidaro užburtas ratas: žaizda 
sužadina ligoniui rūpestį, o rū
pestis stabdo žaizdos gijimą. Pa
sibaigus nervinei įtampai, gana 
dažnai tokia žaizda be gydymo 
užgyja. Bet atsiplaiduoti nuo rū
pesčio ne visi gali, nes psichinė 
įtampa gali būti žmogaus pasą
monėje jam visai to nerealizuo 
jant. Todėl yra patariama, kad no 
rint atsipalaiduoti nuo įkyrios 
minties, geriausias būdas — tai 
ją pakeisti kita, malonesne arba 
įsitraukti į daug energijos reika 
laujantį darbą.

Nuolatinis rūpestis taip pat 
prisideda ir prie kitų ligų atsira 
dimo, kaip nervinių širdies sutriki 
mų, kraujo spaudimo pakilimo, 
nemigo bei kai kurių kūno me 
džiagų apykaitos sutrikimų. Me 
dicinos pasaulyje .yra žinoma, 
kad žmonės gauna skydinės liau 
kos padidėjimą — gūžį didelio 
pergyvenimo metu. Šveicarijoj y- 
ra laukinių kiškių rūšis, kuriems 
išauga skydinės liaukos gūžys 
jiems nulatos girdint šuns lojimą. 
Moterų tarpe nervinė įtampa su 
jaukia normalų mėnesinių ciklą.

Vieni žmonės nervinės įtampos 
sukeltus sutrikimus perkelia į 
skrandį, kiti į plaučius astmos 
pavidalu, dar kiti į širdį arba 
kraujo gyslas pakeldami kraujo 
spaudimą. Kodėl vieni žmones sa 
vo negalavimus perkelia į vienus, 
kiti į kitus organus, dar nėra ži 
noma. Lygiai kaip nėra žinoma, 
kodėl žmogus, turintis alergiją 
specifinei gėlei, gali gauti tokią 
pat alegrinę reakciją prisilietęs 
arba priartėjęs prie tokios 
pat dirbtinės, iš vaško padarytos, 
gėlės replikos.

Atsparumas

Reikia pastebėti, kad tiek žmo 
nės tiek ir gyvuliai gali pripras 
ti prie vienokios arba kitokios į 
tampos. Bet organizmas, ugdyda 
mas atsparumą vienam jaudik 
liui, sumažina atsparumą kitos 
rūšies jaudikliui. Pavyzdžiui, ka 
rys įpratęs prie karo lauko žiaruu- 
mų gali nesunkiai pergyventi di 
delį mūšį, neprarasdamas nervi
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nės pusiausvyros; bet tas pats ka 
rys gali gauti nervinį sutrikimą 
gavęs blogą žinią iš namų. Pelė,, 
palaipsniui įpratinta prie šalčio, 
gali pakelti gana žemą tempera 
turą, bet ta pati pelė pasidaro ne 
atspari rentgeno spinduliams ir 
nuo jų mažo kiekio miršta. Mū 
sų jėgos apsiginti nuo įtampą su 
keliančių jaudiklių yra ribotos ir, 
jeigu jos būna sukoncentruotos 
atsispirti vienam, tai jų lieka ma 
žiau kitam. Atrodo, kad mes kiek 
vienas gimdamas atsinešame 
skirtingą, bet nustatytą energijos 

i kiekį. Tą energiją mes naudoja 
me kovoje už būvį. Juo greičiau ją 
eikvojame, juo greičiau sensta 
me. Poilsis nepadidina energijos 
kiekio, tik sulėtina jos naudoji 
mo eigą, nes poilsio metu ener 
gija atsistato tik iš dalies; rezulta 
te — pasilieka energijos deficitas.

Kai kurie kūno organai sutrin
ka anksčiau negu visas organiz
mas, tokiu būdu, tolimesnė kū
no egzistencija pasidaro negali
ma. Pavyzdžiui, kraujo gyslom 
sutrikus, jos sprogsta ir žmogus 
miršta nuo kraujo išsiliejimo sme 
genyse arba ktioje kūno dalyje. 
Širdžiai ir insktams susieikvojus 
jie nustoja dirbti ir visas orga
nizmas miršta.

Psichinė reakcija

Nemėgdami kokio nors as‘ 
mens, mes stengiamės su juo ne 
susitikti ir nebendrauti, lygiai 
kaip mes atsisakome diskutuoti 
mums nemalonias problemas. 
Mes dedame pastangas išvengti 
nervinę įtampą keliančių situaci 
jų. O kai žmogus nervinės įtam 
pos išvengti negali, jis derinasi 
prie jos ir pergyvena normalias į 
vairias psichines reakcijas, kurios 
nebūna pas visus vienodos.

Primityviausia psichinė reak
cija į nemalonų jaudiklį yra realy 
bės ignoravimas. Todėl mes daž

nai užginčijame mūsų kritiką, at 
sisakome realizuoti tikras proble 
mas, net sulaukę seno amžiaus 
mes bandome ginčytis, kad mūsų 
jėgos nėra sumažėjusios. Ligo
niai, turintieji vėžio ligą, daž
nai nenori girdėti, kad jų liga 
yra nepagydoma. Kiti žmonės 
bando save įtikinti, kad jų veiks 
mai buvo logiški tokiu ar kito 
kiu atveju, nes jiems nebuvo ki 
tos išeieties. Jie bando save apgau 
ti lygiai kaip ta lapė nepasiekda 
ma vynuogių sakė, kas vynuogės 
dar nėra prinokę.

Racionalizacija, amnezija, 
regresija

Tokis psichinis reagavimo bū 
das yra vadinamas racionalizaci 

ja. Yra ir tokių reakcijų, kurių 
metu žmogus nemalonų pergyve 
nimą išbraukia iš prisiminimų ei 
gos, jį užmiršta ir gauna tam iš 
gyvenimui amneziją, kurią tik 
hipnozės arba sodium pentaotal 
pagelba galima išklausti. Šitokia 
reakcija vadinama represija. Rei
kėtų paminėti ii taip vadinamą 
“nuodėmių atpirkimo” reakciją. 
Pavyzdžiui, turtingo sukčiaus pi 
niginės aukos vienuolynams ar 
ba labdaringom organizacijom, 
arba prasikaltusio vyro dažnas 
žmonai gėlių pirkimas.

Kartais žmogus pradeda elgtis 
taip, kaip jis elgdavosi vaikystės 
laikais kokio nors' pykčio metu. 
.Šitoks elgesys yra vadinamas re 
gresija. Gi kai žmogus bando 
kompensuoti vienos srities neda 
teklius kitos srities laimėjimais, 
yra sakoma, kad tai yra kompen 
sacinė reakcija. Dar kiti žmonės 
bando izoliuoti savo mintyse ne 
malonius pergyvenimus. Pavyz
džiui, didelės katastrofos atveju, 
vietoj jaudinimosi jie sako, kad 
tokia jau yra likimo valia. Ši re 
akcija vadinama intelektualizaci 
ja.

Psichinės ligos

Kai nervinė įtampa būna per 
stipri ir nepakeliama žmogaus 
nervinei sistemai, tada jo psichi 
nis stovis sutrinka ir jis suserga 
psichine arba nervine liga. Tyri 
mai rodo, kad protinių ligų at 
vėjais, organizme yra randamas 
žymiai padidintas corticojdų kie 
kis. Taip pat randamos cheminės 
medžiagos panašios į LSD (ly 
serginę rūgštį), ir mesaliną 
(gamtoje randamą peyote, kaktų 
so gimines augale). Sveiki žmo 
nės gali gauti subjektyvius ir ob 
jektyvius proto ligos, schizofreni 
jos simptomus, jeigu jiems yra 
duodama LSD arba mescalinas. 
Taigi, cheminės medžiagos, susi 
dariusios organizme nervinės į 
tampęs metu turi įtaiką ir į žmo

(Nukelta į 7 pusi.)

Rembrandto amžaus šešėlyje
(Atkelta iš 3 pusi.)

je automobilių judėjimas yra uždraustas. Šio
je aikštėje, fumble, daugiau kaip ant 12 tūkst. 
rąstų statyta baroko rotušė, kuri, laikams kei
čiantis, tapo karališkais rūmais, kuriuose ret
karčiais apsigyvena ir karalienė, besilankyda
ma sostinėje. Čia pat karališka bažnyčia, ku
rioje karaliai ir karalienės karūnuojami ir 
laidojami. Iš šios bažnyčios bokšto sklinda gar
sioji varpų muzika. Keletą kartų į savaitę šio
je aikštėje vaikai žavisi lėlių teatru.

Aikštėje jau šių laikų priedas yra nacių o- 
kupacijos rezistencijos aukoms pastatytas co- 
kolo išvaizdos paminklas. Paminkle įmūrytos 
urnos su žemėmis iš 11 mažų Olandijos pro
vincijų. Taip pat 1 urna talpina iš Indonezi
jos atvežtas žemes.

Aikštėje juda minia sostinės gyventojų. 
Juos charakterizuojant, daug nesuklystant, ga
lima pasakyti, kad juos formavo daug kultū
rinių įtakų. Taip pat olandų fiziologinė iš
vaizda daug kuo skiriasi nuo kitų europiečių. 
Flegmatiški, plačių pečių, muskulingi, stam
bių dantų, didelių lūpų, mažų akių, cigarus 
rūkantieji olandai atrodo kaip tikri jūros sū
nūs. Šmonių psichologijoje ir socialinėje pri
gimtyje pėdsakus yra palikusi germaniškoji jų 
kilmė. Be to, visą laiką Reino upe plaukusi 
vokiška įtaka ugdė olanduose tvarką ir punk

tualumą. Iš anglosaksų olandai pasisavino 
meilę laisvei, jūrai ir prekybai. Iš pietų atskli
dusi įtaka išmokė olandus kulinarijos meno 
ir prisirišimo prie šeimos gyvenimo.

Kiek toliau nuo aikštės turistą stebina am-
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sterdamiečių veržimasis prie silkių kioskų, ku
riuose parduodamos sūdytos ir šviežios silkės. 
Jie negali pro šalį kiosko praeiti, neparagavę 
tik jūroje pagautų ir parvežtų, šiaurės sidab
ru blizgančių silkių. Vieni sostinės gyventojai 
jas ryte praryja, o kiti valgo užbarstydami svo
gūnais. Kur nors nuošaliau pamatysi stum
domuosius, rankomis sukamus vargonus, ku
rie yra pastelinėmis spalvomis dažyti ir at
rodo kaip vestuviniai tortai. Iš vargonų sklin
da kokia nors populiari melodija.

Taip pat, kaip ir kiti miestai, ir Amsterda
mas dalijasi į keletą rajonų, o vienas iš svar
besnių yra vadinamas Leidjeplein su didele 
aikšte, kurioje yra prisiglaudusi opera, teat
ras, riaktiniai klubai, restoranai su garsiais 
žuvies patiekalais, indoneziškais valgiais ir ki
tomis “karčiaminėmis” užeigomis. Čia vasarą 
prie nukarusių žilvičių, kai prinešama kėdžių 
ir staliukų, atsidaro šaligatvio kavinės. Tokių 
didesnių kavinių stalai užklojami ne staltiesė
mis, bet rytietiškais spalvingais kilimais. Ypa
tingai mažose kavinėse šiaurietiška aplinka 
tampa pietitiška, kai kavinės išpuošiamos nors 
ir kambarinėmis gėlėmis, bet pietietiškai atmos 
ferai šiaurinės saulės spindulių ne visuomet pa
kanka. Kartais ir net vasarą prie staliukų sė
dintieji sostinės gyventojai ar turistai iš viršaus 
pašildomi elektriniais šildytuvais.

Ne per toliausiai nuo Leidjeplein aikštės y- 
ra “rožinis” kvartalas su įvairiausiomis jūri
ninkų užeigomis, be kurių, tur būt, joks uosta
miestis negali apsieiti. Bet šis Amsterdamo ra
jonas ypatingai turi labai blogą reputaciją ir

vadinamas didžiausiu nuodėmių lizdu Vaka
rų pasaulyje.

Žemės ir dangaus sintezė Rembrandto 
kūryboje

Rembrandsplein yra kitas naktinių klubų 
ir restoranų centras. Vienoje aikštėje, gėlių 
darželyje, yra kukli meno genijaus Rembrand
to statula —paminklas. Olandų Rembrand- 
tas yra jau pasaulinis milžinas dailės horizon
te. Tai vienas iš intelektuališkiausių olandiškos 
tautinės mokyklos dailininkų. Kai kiti to įdo
maus sąjūdžio dailininkai tapė tik buitinėmis 
temomis, tai Rembrandtas panaudojo įgimtą 
talentą savo kūryboje, reikšdamas dangaus ir 
žemės sintezę. Šiame amžiuje, materializmo 
pavėsyje, nors ir vyraujant moderniai dailei su 
naujomis srovėmis, vis dėlto daug dėmesio ski
riama Rembrandto kūrybai, ir šviesioje visuo
menėje jo kūriniai nemažiau žinomi kaip ir 
Šekspyro dramos. Šiandieną Rembrandto 40 
metų kūrybos derliaus drobės yra labai bran
gios. 1961 m. jo kūrinys: “Aristotelio apmąs
tymai prie Homero biusto”, Metropolitan N. 
Yorko muziejaus iš varžytynių buvo nupirktas 
už 2 milij. ir 300 tūkst. dolerių. Iš Rembrand
to paliktų ir nesunaikintų apie 650 aliejinių 
darbų, 1400 piešinių, 280 ofortų yra nemažai 
rodoma ir Amsterdame dailininko memoriali
niame muziejuje, bet didesnė dalis jo kūrinių 
yra kitų Europos ir užjūrio muziejuose. Ypa

tingai gerą Rembrandto kūriniu rinkinį repre

zentuoja JAV Valstybinė meno galerija Wash- 
ingtone, 2 aliejiniai kūriniai yra ir Chicagos 
Meno institute.

Apsilankius Amsterdamo Valstybiniame 
muziejuje — meno šventovėje Rembrandto 
kūriniai stebina žiūrovą savo analitiniu bruo
žu, jautrumu tonams ir spalvoms. Apie Rem
brandto asmenišką, audringą ir paslaptingą 
gyvenimą yra daug mitų ir legendų.

, (Bus daugiau)



Šeštadienis, 1971 m. rugpiūčio mėn. 28 d. DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERATŪRA Nr. 202 (35) —- pust 5

Broadway teatrų žybtelėjimai ir šešėliai
Žvilgsnis į 1970-1971 m. sezono repertuarą, ypač kiekybiniu atžvilgiu

VYT. ALSEIKA, mūsų spec. koresp. Nevv Yorke

New Yorko teatrinis gyveni
mas liečia teatro pastatymus 
Broadway .teatruose ir teatruose 
anapus Broadvvay ribų arba, kaip 
tariama “off — Broadvvay”. Rep
rezentaciniu, miestui ar, iš dalies, 
kraštui, repertuaru laikytume tik 
Broadvvay teatrus. Čia stebime 
stambiuosius pastatymus, pačius 
prašmatniausius muzikinius vei
kalus, geriausius ne tik šio kraš
to, bet ir užsienio, pvz. Anglijos 
ar Prancūzijos aktorius(J. Giel- 
gud, R. Richardson, M. Reynaud, 
ir kt.), stipriausias režisūros pa
jėgas, veikalus, kurie kelia kont- 
raversiją ne tik čia, bet ir užsie
ny ir t.t. Todėl šį kartą teks pa
sitenkinti tik Broadwayaus teat
rų statistine bei kokybine apžval 
ga, kitam kartui paliksime “Off- 
Broadway” teatrų pasiekimus. 
Viena pastaba: negalima teigti, 
kad “off — Broadvvay” teatruose 
ar teatrėliuose publika stebi tik 
menkaverčius pastatymus, ar ne
žymių autorių kūrybą. Visiškai 
ne.

Kaip tik “Off — Broadvvay” re
pertuare žiūrovai, galėjo stebėti 
ir visą eilę Šekspyro dramų, ir 
šių laikų problemas gvildenan
čių spektaklių, ir Ibseno dramas 
(jo “Hedda Gabler” pernykščia
me sezone išsilaikė net 56 kartus), 
ir visą eilę kitokių įsidėmėtinų 
veikalų. Net kai kurie musicals 
(okup. Lietuvoje tariama—“miu
ziklai”) tuose teatrėliuose išsilai
ko net per 4.000 kartų (“Jacųues 
Brel” pavyzdys).

Įdomiausia, kad Broadvvay te
atrų pastatytų veikalų skaičius 
tuose aiškiai smunka: jei 1969— 
70m, sezone veikalų buvo pasta
tyta 69, tai pastarajame, 1970— 
71 m. sezone, jų tebuvo 45, atseit, 
net 24 pastatymais mažiau.

Dramos, po jų — “musicals”
Iš 45 Broadvvay premjerų, 33 

buvo dramos spektakliai, muziki
nių veikalų (musicals) buvo jau 
mažiau — 12. Palyginus su 19- 
69— 70 sezonu, vaizdas ki
toks: tuo metu dramos spektak
lių buvo 52, muzikinių spektak
lių buvo 16 ir viena reviu.

Teatrų sezonas oficialiai buvo 
baigtas šių metų birželio 30 d. 
Koks jo vaizdas teatruose? Iš dra
mos spektaklių, daugiausia kartų 
pastatyti šie veikalai, išsilaikę ir 
sezonui pasibaigus: “Sleuth”, An
thony Shaffer, dalyv. Anthony 
Quayle ir Keith Baxter (praėj. se
zone pastatytas 265 kartus), to
liau seka “Paul Sills’ Story The- 
ater” (240 spektaklių), “The 
Gingerbread Lady” (193), “Bob 
and Ray — the Tvvo and only” 
(158), “Conduct Unbecoming” 
(144), “Home” (su Londono ak
toriais J. Giclgud, R. Richardson) 
— 111 pastatymų, “And Miss 
Reardon drinks a little” (108), 
“How the other half loves” (104) 
Kiti dramos spektakliai išsilaikė 
teatruose mažiau šimto kartų, 
kai kurie po 30 ar 40 vienas tik 
vieną dieną — “Father’s Day” ir 
vienas—vos keturias—“Scratch”.

Klasika neturi sėkmės

Lincol centre veikiąs Reper- 
tory teatras puoselėja klasiką ir 
jis laikytinas vieninteliu teatru, 
nesibaidančiu “sunkiojo” reper
tuaro, nė graikų klasikų — neiš
skyrus. Bet... ir žiūrovų jis turi ne- 
perdaugiausia ir veikalai scenoje 
išsilaiko nedaugiau 30 — 40 kar
tų. Neįmanoma lyginti su muzi
kiniais spektakliais, publikos dė
mesį traukiančiais ne tik metus, 
porą, bet ir šešerius ir daugiau.

Vis dėlto, jei Nevv Yorke Ibse
no “Visuomenės priešas” tarne 
teatre išsilaiko 54 dienas, o “An- 
tigona” — 46, reikia sutikti: dar 
ne taip blogai su klasika, esama 
jos gerbėjų. Bet, kita vertus, ar 
jų daug 8 mil. (12 mil. su prie
miesčiais) mieste? Tas pats teat
ras praėj. sezone statė ir Strind

bergą — šis publikos dėmesį pa
traukė 32 dienas.

Šių dienų temos jau patraukles
nės šių dienų žiūrovui.. Pavyz
dys —pjesė apie kaltinamus ku
nigus Berriganus, “The Trial of 
the Catonsville Nine”, praėj. me
tų sezone turėjo 159 spektaklius,' 
o tai reiškia jau vidutinę sėkmę. 
Tarp Rotšildų ir Nojaus "laivo”

Jau aišku, kad muzikiniai vei
kalai turėtų turėti daugiau sėk
mės, kaip dramos. Tačiau bū
na ir netikėtumų. Štai, praėjusį 
pavasarį muzikinių veikalų ga
mintojai pastatė veikalą apie šio 
krašto istorinę asmenybę, “Frank 
Merrivvell” ir... veikalas scenoje 
teišsilaikė vos vieną kartą. 100. 
000 ar kiek mažiau dolerių nuė
jo vėjais/.

Tačiau jei muzikinis veikalas 
liečia žydus, atrodytų, jis priva
lėtų ilgiau išsilaikyti. Dėl to toks 
“The Rothschilds” pereitame se
zone turėjo 292 pastatymus ir, 
galimas dalykas, pasieks ir tūks
tantį. Pavaizduotas žydų, iš Vo
kietijos Frankfurto, kilimas į fi
nansinio pasaulio viršūnes ir, kas 
stebino, sugebėta nenuobodžia 
forma linksmai nuteikti žiūrovus, 
vaizduojant, atrodytų, sunkiai 
scenon perkeliamas finansines 
transakcijas ar biržose naudoja
mas machinacijas.

R. Rogers, kompozitorius, Bro- 
advvayaus teatrams jau ne pir
mas dešimtmetis teikiąs "musi
cals”' (pakanka prisiminti kad ir 
jo “Oklahomą” ar “South Paci- 
fic”), praėj. sezoną siekė links
minti niujorkiečius ar turistus su 
mažiau pavykusiu veikalu “Tvvo 
hy tvvo”. Tačiau sugalvota svar
biajam vaidmeniui pakviesti ypa
čiai vietos publikos itin garbina
mą komiškų rolių puikų atlikė
ją (jis geras ir dramose) Dan- 
ny Kaye ir...

Nojaus laikų “kartų skirtumo” 
(gap) istorija riedėjo sėkmingai 
pastarąjį seznoną ir rugsėjo vidu
ry jau baigs dienas, nepasiekusi 
400 spektaklių.

Senų laikų prisiminimai, 
nostalgija...

Ne tik prezidentas Nixonas sku

bėjo žiūrėti “No, no Nanette”, 
su lengvomis melodijomis ir... 
senomis, su jau savo karjerą se
nokai baigusia Ruby Keeler. Nos
talgija vilioja tūkstančius. Tad ir 
šio veikalo sėkmė užtikrinta. Be 
to, publika mielai žiūri ir šiaip 
ne taip dažnai matomus reviu 
spektaklius, kaip “Folies” ar “70 
Girls, 70” ir panašius.

Prašmatnus pastatymas, kiek 
apnuogintos šokėjos, jų dešimtys, 
triukšminga muzika, reikalas ne
kvaršinti sau galvos, bet... mai
tintis lengva pramoga. Tai pat
rauklu visais laikais.

Muzikiniai veikalai traukia 
mases, išsilaiko metų metais

Broadvvay teatrų pasauly tai 
jokia naujiena: muzikiniai veika
lai traukia mases, jie repertuare 
sugeba išsilaikyti ne tik metus ar 
porą, bet žymiai ilgiau. Tik pora 
pavyzdžių: “Heilo, Dolly!” 1970 
m. baigiantis scenoje išsilaikė 2, 
844 kartus ir tik šių metų lie
pos mėn. tą Dolly nurungė “Fid- 
dler on the Roof”, vieną to mė
nesio dieną scenoje pasirodęs jau 
2,845-tą kartą. Šioji pjesė, iš Uk
rainos prieškarinių laikų gyveni
mo pagal Aleichem pasakojimus, 
sėkmingai tebestatoma, ir niekas 
neabejoja, kad jos spektaklių skai. 
čius pasieks 3.000 ir daugiau. Mu
zika, dainos, humoras, kartais tur 
tingas pastatymas publiką vilioja 
žymiai labiau už gilesnio turinio 
dramas, jau visiškai nekalbant a- 
pie klasikinius veikalus.

Šalia “Hair” ir JAV istorijos 
herojai

Šiuo metu, kai 1970 m. pabai
goje savo kelerių metų triumfą 
baigė “Heilo, Dolly!”, po "Fid- 
dlerio”, (Smuikininko), ilgiausia 
repertuare, muzikinių spektaklių 
srity, išsilaiko rock muzikos vei
kalas “Hair” (praėj. metų sezo
ne statytas net 1,321 kartą). To
liau seka šie “musicals”: “Pro- 
mises, promises”( 1,069 spekt. pr. 
sezone), toliau veikalas iš JAV 
istorijos, su visa eile krašto is
torinių asmenybių — “1776” 
(956 pastatymai 1970-71 m. se
zone), ir dabar seka vienas po-

Danny Kaye

Programą stebint Nuotrauka V. Maželio

puliariausių veikalų ne tik Ame
rikoje, tai nuogybes iškelianti 
“Oh, Calcutta!” — veikalas, pra
džioje statytas Nevv Yorko žemu
tinėje daly, jau keli mėnesiai įsi
brovęs į pačią Broadvvay širdį, 
Belasco garbingą teatrą... Tiktai 
praėj. sezone jo spektaklių skai
čius buvo pasiekęs 847 ir netru
kus pasieks 1000...

Dar pora “musicals”, vis tebe
statomų su nemaža sėkme, tai gry 
nai negrų aktorių “Purlie” (per
nai statytas 541 kartą), “Applau- 
se” (525) ir “Company” (494).
Dar keli veikalai, su tūkstančiais 

pastatymų

Beje, kalbant apie didžiulės sėk 
mės veikalus, sulaukusius iki 2. 
000 pastatymų ar kiek mažiau, 
būtų neteisinga nepaminėti dar 
kelių, dabar jau nebevaidinamų.

Šalia “Fiddler on the Roof” ir 
“Heilo, Dolly!”, trečiasis muzi
kinis veikalas, pagal lankytojų 
skaičių, tai — Don Kichoto ir 
jo nuotykių temos “Man of La 
Mancha” (beje, pastatytas ir Vil
niaus teatre). Jo spektaklių pr. 
metų sezone buvo 2,328.

Iš dramų ypatingai išsiskyrė, 
kelerius metus vaidinta komedi
ja “Plaza Suite” (neseniai nufil
muota, su Walter Mathau'svarb. 
vaidmeny). Jos pastatymų skai
čius pasiekė net 1,098^— atseit, 
pjesė buvo iš eilės vadinama tre
jus metus su viršum. Ji — persun 
kta juoko...

Dar kiti praėj. sezono dramos 
ar muzikiniai pastatymai, tai dau 
giau kaip dvejus metus vaidin
tas “Forty Carais” (781 pastaty
mas) “Child’s Play” (343), pje
sė apie Coco Chane! “Coco” 
(333)“Borstal Boy” (143) ir 
“The Boy Friend” (III).

Netrūko ir ledo spektaklių

1970-71 m. sezone Nevv Yor
kas turėjo ir keturis ledo spektak
lius, ir visi jie — kaip ir žymesni 
sporto įvykiai — žiūrovus trau
kė į Madison Siuare Garden di
džiąją ar mažesniąją (Forum) sa
les.

Praėj. sezono niujorkiečiai susi
pažino su Maskvos Ledo cirku, 
kurį, kaip mūsų skaitytojams ži
noma. piketavo lietuviai ir kitų 
tautybių gyventojai, nė pačių a- 
merikiečių neišskyrus. Tačiau, pa 
gal iš anksto nustatytą tvarką, to 
“cirko” buvo 39 spektakliai.

Pagal seną tradiciją viešėjo ir 
amerikiečių ledo spektaklis “Ice 
Capades”, turėjęs 20 spektaklių, 
be to, dar “Holiday On Ice of 
1971” (19) ir jaunųjų žiūrovų 
mėgiamas “Disney On Parade” 
(20 spektaklių).

Beje, tas “Disney”, visais atž
vilgiais švarus, šeimoms (ne tik 
vaikams) tinkamas spektaklis a- 

į pie 20 kartų pastatytas ir šie- 
i met, rugpiūčio mėn., tose pačio- 
| se Madison patalpose. Tai svei- 
j kintina, nes buvusi sėkmė liudi
ja, jog didmiesčio žmonėms jau 
įgrįsta nuogybės, tuščiavidurės ko 
medijos ir' panašūs teatriniai pa
statymai.

Kokios bendros išvados?

Spręsti, ar Nevv Yorko Broad
vvay teatrai visiškai patenkina iš- 
prususio žiūrovo skonį — nėra 

Į lengva, ypač, kai nėra įmanoma 
aplankyti visų net ir pačių ge
riausių spektaklių. Atrodo, to did 
miesčio teatrinių pastatymų ga
mintojai (deja, juos, dažniausiu 
atveju, sunkiau vadinti kūrėjais).

labiau linkę patenkinti skonį tų 
žiūrovų, kurie net ir iš teatro dau
giau reikalauja atvangos, bet ne 
rimtesnių intelektualinių pastan
gų, ar net ir pakutenimų. Dėl to, 
kaip matėme, tiek ilgai, net sep
tynerius metus, statomi muziki
niai veikalai, gal būt, maloniai 
veikią žiūrovo ausis, bet ne bū
tinai pasižymį gilesnėmis verty
bėmis.

“Oh, Calcutta!” prasiveržimas 
į miesto centrą — nėra teigia
mas reiškinys. Kitame Broadvvay 
aplinkos teatrėly dabar statomas 
“Fear of Love” veikaliukas — 
grynai nudistinis, panašiai kaip 
ir Kalkuta.

Tegalima klausti: kada gi šių 
dienų žiūrovui nusibos nudisti- 
niai, seksualinius polinkius žadi
ną veikalai?

Tie teatrai, ne vienu, atveju, 
linkę pataikauti ir žydų kilmės 
publikai (o žydai, kaip ir koncer
tuose, sudaro žymiai daugiau, ne
gu pusę publikos...), nemaža duo
klė tenka ir milijonams šio mies
to turistų. Ne tik prezidentas su 
savo šeima, bet ir eilinis krašto 
turistas, atsidūręs Nevv Yorke, aiš
ku, pirmiausia skubės pamatyti 
ką nors “prašmatnaus”, taigi mu
zikinį spektaklį, kur ir dainos, ir 
muzika, gal nostalgija ir... bent 
tuzinas ar du žavingų, grakščiai 
sudėtų merginų.

Rimtos dramos? Taip, bet jas 
nelengva rasti

Skaitytojas galėjo pastebėti, kad 
dramos spektakliai Broadvvayaus 
teatrų scenose tegali išsilaikyti ne
palyginti trumpiau už “musi
cals”.

Toks “Home”, apie nervų kli
nikos įnamius, tiesa, buvo stato

mas 111 kartų, bet tik dėl to,
kad svarb. vaidemenyse pasirodė 
dvi Londono pažibos—J. Gielgud 
ir R. Richardson. Tad čia dar 
vienas bruožas — dideli vardai 
traukia publiką.

O šiaip gerą dramos spektak
lį nelengva rasti ne tik turistui, 
bet... ir nuolatiniam šio didmies
čio gyventojui. Jam teks, išskyrus 
Lincolno centro vad. Repertory 
teatrą, dairytis kur nors toliau, 
jau nebe Broadvvay aplinkoje, gal 
apie Greenvvich Village kvarta
lą, gal dar toliau — kur jau ir 
pavojus vykti, kur gali būti su
žeistas ar subadytas ir vien dėl 
kvailų 25 centų.

(Nukelta j 7 pusi.)

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
ŠVIETIMO TARYBOJE

GAUNAMOS MOKSLO PRIEMONES IR KNYGOS JAUNIMUI

A. MOKSLO PRIEMONĖS
Prlešmokykl.

Ig. Matėnas, A-ŽU (ABC spal
votomis lllustr.)........................ $1.00

i skyriui
E. Ruzgienė, Gintarėliai, ele
mentorius ................................ 4.50
E. Ruzgienė, Lietuvių Kalbos
Pratimai 1.75
P. Maldeikls ir V. Milavldkie- 
nė, Mokymas skaityti šeimoje 
(naudojantis E. R. "Gintarė
liais’’) ........................................
Ig. Malėnas, Elementorius E 
A. Rinktinas, Kregždute, I da
lis ............................................. 3.00

.30
2.50

II skyriui
A. Rinktinas, Kregždute, I da
lis ............................................. 3.00
G. Česienė. Lietuvių kalbos 
pratimai ....................................
G. Česienė, Rūtelė

III skyriui
J. Plačas, Tėviškes Sodyba ..
E. Narutieng, Lietuvių Kalbos
Pratimai 2.00

2.00
8.50

3.00

IV skyriui
A. Rinikūnas, Kregždutė, II 
dalis .......................   3.26
8. Jonynienč, Naujas vadovėlis 
haiglamas ruošti, išeis 1912 m. 
pradžioje.
S. Jonynienė, Lietuvių kalbos 
pratimai (nekirčiuoti) .... 2.00
S. Jonynienč, Lietuvių kalbos 
pratimai (kirčiuoti)  ............. 2.00

V skyriui
S. Jonynienė, Lietuvos laukai 3.00 
Z. Grybinas, Lietuvių kalbos 
pratimai ..................................... 1.25

VI skyriuj
A. Tyruolis, Ten, kur Nemunas 
banguoja ................................ 3.60
J. Plačas, Lietuvių kalbos pra
timai .....................  2.00

VII skyriui
S. Jonynienč, Tėvų šalis .... 3.50
J. Kreivėnas, Lietuvių kalbos
Pratimai (kirčiuoti) ............. 2.00

VHI skyriui
J. Plačas, Gintaras ............... 4.00
S. Sližys, Lietuvių kalbos pra
timai (kirčiuoti) ............'. ... 2.00
J. Plačas, Lietuvos Istorijos, 
Geografijos ir Literatūras pra
timai ......................................... 2.00

IX skyriui arba
V klasei (Aukšt. mokyki.)

V. Liulevičius, Lietuvos Istori
ja (konspektas) ........................ .76

Aukštesniems skyriams 
tr tėvams

J. Ambra&ka ir J. Žiugžda, 
Lietuvių kalbos gramatika .. 2.00
Dr. Z. Ašoklis, Lietuvos Geo
grafijos vadovėlis ...................

Visoms mokykloms
Mokyklų dienynai .......
Sųsiuvtnial (viena linija) ...
V. Frankienė, Vaidinimai ..

1.60

.60

.25
1.00

B. KNYGOS JAUNIMUI
J. Minelga, Labas rytas, vovere 

Eilėraščiai vaikams
G. I Vaškienė, Baltasis Stumbras 

Premijuota Istorinė apysaka
D. Bindokienė, Mieste nesaugu 

Premijuota apysaka
J. Švaistas, šaunus penketukas 

Premijuotos apysakos 
Norimas! Be namų ...... 

Premijuota apysaka

2.60

3.60

3.00

3.00

A. 3.00

Užsakymus siųsti šiuo adresu

L. Raslavičius, 7234 So. Sacramento, Chicago, III, 60629 
Tel. (312) 776 3254

IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

30% iki 50% nuolaida 

SOUTHWEST FURNITURE CO 
6200 S. Western .... Tel. GR 6-4421

PATIKRINKIT
PAS MUS!

Tel. PR 6-9102

*

*

*

*

*

*

MES TURIME VISA KAS TIK REIKALINGA MOKYKLAI. 
UŽ PRIEINAMAS KAINAS !

Visų dydžių įrišamoji medžiaga * Portfeliai. 
Tempera setai, 6—12—16 spalvų.
Post mechaniški braižymo įrankiai.
Palaidų lapų viršeliai ir įterptiniai lapai. 
Crayons * Pieštukai * Dažai * Rašalas 
Parker, Paper Mate ir kiti plunksnakočiai

“THE SHOP U-NEED”

6305-07 So. Kedzie
Dovanos, Kortelės, Raštinės Reikmenys ir Dennison Prekės.

IAMA STATIONERS
•'THE SHOP U-NEEK”

GRĮŽTANT Į MOKYKLAS, 
PIRMIAUSIAI

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

6245 SO. VVESTERN AVĖ

AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?

AR JCSę KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORETUMET KVĖPUOTI

las
namų pagerinimams.
Arba gal norite įsigyti nuosavą 
nusibodo mokėti aukštas nuomas

GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
namą, jei iki šiol jo neturite ir jums

Chicago Savings and Loan Assn
PHILOMENA D. PAKEL, Pre.s.
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MŪSŲ KALBA
RED. D R. F R. SKARDŽIUS

BENDRINE IR LITERATŪRINE
KALBA

r o

šne- ‘ nei.
vi- ‘ Šitaip suprantamos bendrinės

Lietuvių bendrinės kalbos pa- nojimo, bet drauge ir kultūros 
vadinimas yra nesenas, mano bei civilizacijos kalba, o literatū- 
pradėtas vartoti 1927 m. Švietimo rinė (literatūros) kalba pirmoj 
Darbe, kur aš jį kaip terminą vietoj yra vaizduojamoji, ekspre- 
Šiaip apibūdinau: “Bendrinė kai i syvinė, individualinė kalba, ir to- 
ba bus ta, kuri visoj etnografinėj dėl jai nėra būdingas bendrumas, 
Lietuvoj pripažįstama, vartoja-i visuotinumas, kuris sudaro pa- 
ma arba bent stengiamasi vartoti' grindinę bendrinės kalbos ypaty- 
ikaip visuotinė bendraujama prie 'bę. Geras rašytojas literatūrinės 

monė; rašomoji kalba, bendrinęs kalbos įvairovę kūrybiškai sude- 
kalbos rūšis, bus ta, kuri dau-, rina su bendrinės kalbos vienove, 
giau raštuose vartojama, o šne-Į ir tuo būdų jo raštai pasidaro dar 
kamoji, taip pat bendrinės kai-1 įmanomesni platesnei visuome- 
bos rūšis, tą, kuriąja mes i 
kam, vaidinam, pasakojam...
siems suprantamai, įmanomai, i kalbos reikalą vienas kitas gyvai 
vaizdžiai, vieningai” (Nr. 4, p. j juto Lietuvoj pokariniu metu ir 
341>. Čia būdvardis bendrinis' sporadiškai vienur kitur ją pavar 
yra rūšinės reikšmės; plg. bend-1 todavo, bet šiaip — jau, ypač 
rinė (dviem kaimams priklau
santi arba iš vieno pjaunama) 
pieva ir kt. Šis terminas greitai 
įsigalėjo; ypač juo buvo patenkin 
tas J. Jablonskis, ir vieną kitą kar 
tą jis yra jį savo straipsniuose pa
vartojęs. Gimtoji Kalba buvo lai
koma bendrinės kalbos laikraš
čiu.

Anksčiau vartotoji rašomoji 
kalba, kaip jau pats pavadinimas 
sako, yra ta kalba, kuria rašomi 
raštai, kuri yra įsigalėjusi raštų 
kalboje, bet tuo dar aiškiai ne
pasakoma, kad ji visoj Lietuvoj 
vartojama kaip visuotinė bendra 
vimo, susižinojimo priemonė, y- 
ra bendra visai ją vartojančiai vi
suomenei. Antra vertus, rašomo
ji kalba apima tik vieną bendri
nės kalbos aspektą, o bendrinės 
šnekamosios kalbos, kuria J. Jab
lonskis nedaugiausia tesirūpino, 
visai nepabrėžia; pvz. kažkaip 
keistokai atrodytų rašomosios kai 
bos tartis, fonetika ir kt.

Dabartinėj Lietuvoj bendrinės 
kalbos vietoj vartojama literatū
rinė kalba, kuri Mažojoj liet, ta
rybinėj enciklopedijoj šiaip api
būdinama: “Literatūrinė kalba 
—- daugiau ar mažiau apdorota, 
sunorminta liaudies kalba, var
tojama kurios nors tautos bendra 
vimo, kultūros bei civilizacijos 
reikalam.”Lietuvoj leidžiamame 
Kalbos Kultūros žurnale vartoja
moji literatūrinė kalba savo reikš 
me yra visai tolygi prieškarinei 
bendrinei kalbai: jos irgi skiria
mos dvi rūšys — rašomoji ir šne 
kamoji kalba. Bet iš tikrųjų lite 
ratūrinė kalba, kaip rodo jos pa
vadinimas, savo tiesiogine reikš
me yra literatūros, literatūrinių 
raštų kalba, kuri savo pobūdžiu 
skiriasi nuo bendrinės kalbos: 
bendrinė kalba, kaip jau minėta, 
yra visuotinė visos tautos, viso 
krašto ne tik tarpusavinio susiži-

nuo 1950 m., beveik visuotinai 
buvo laikomasi literatūrinės kal
bos. Tačiau pastaruoju laiku šios, 
bendrinės, kalbos klausimas pra
dedamas ir čia daugiau aikštėn 
kelti. Štai A. Piročkinas savo 
straipsny “Literatūrinės kalbos 
terminas ir jo analogai” (Kalbos 
Kultūra, 1970, XIX, 25-32) ša
lia literatūrinės svarsto ir bendri
nės, kalbos, klausimą. "Kada, var
tojame bendrinės kalbos terminą, 
— rašo jis, — pripažįstame, kad 
tam tikromis sąlygomis susifor
muoja kalba, kuri iškyla viršum 
tarmių kaip bendravimo priemo
nė ir darosi bendra visai ją var
tojančiai visuomenei.”

O literatūrinės kalbos termi
nas, kaip jis toliau pastebi, esąs 
per siauras — literatūra nesanti 
vienintelė normuojamosios kai-

Iš demonstracijų už Kudirką. Moterys budėjo prie Sovietų misijos New
Yorke iki 5 vai. ryto. Nuotrauko V. Maželio

reikėtų laikyti bendrinės kalbos 
terminą.” Pati žurnalo redakcija 
šį pastarąjį teiginį dar laiko dis
kusiniu.

Bet A. Piročkino patariamuoju 
keliu jau nesvyruodama eina Mū 
sų Kalba, Lietuvos TSR pamink-V «»»» VV.V V V* V VVVfOl vyj *

bos sfera. Kitu atžvilgiu tas patsjiū apsaugos ir kraštotyros drau- 
terminas esąs perdaug platus — Kijos Lietuvių kalbos sekcijos lei- 
“ne visos literatūrą turinčios kai- džiamas sąsiuvinis. Pvz. šio Be
bos yra bendrinės; be to, litcra- 

j tūros kalboj vartojama tarminių, 
[žargoninių elementų.” Pagaliau, 
literatūrinės kalbos terminas “iŠ 

(esmės apima visą kalbą, užfi'ksuo

tuvių kalbos praktinio laikraštu
ko ats. redaktorius Aldonas Pup
kis 1971 m. Nr. 2 rašo: “Groži
nės literatūros kalba užima ypa
tingą vietą bendrinės kalbos sis- 

tą literatūroje, todėl, norint iš-1 temoJe- Dažnai sakcina, kad ji >— 
.:__ j tarmės pagrindu tobuliausia bendrinės kalbos iŠ-

__ ‘_______ ; _ _;raiška, labai smarkiai veikianti 
kėjo griebtis dar vieno pažymi- *r Pac'4 bendrinės kalbos raidą.

reikšti vienos 
susiformavusių nacijos kalbą, rei-

nioftokiu būdu susidarė jau trijų Tačiau su bendrine kalba tapatin 
žodžių terminas — nacionalinė 
literatūrinė kalba.”

Šitie literatūrinės kalbos termi
no trūkumai pastaruoju metu ir 
paskatinę atgaivinti bendrinės k. 
terminą — jis vėl rodosi kal
bininkų straipsniuose. Ir savo 
straipsnį jis šiaip baigia: “Lietu
vių literatūrinės kalbos termino 
ir jo analogų istorija turi apie 
šimtą metų. Per tą lajką buvo 
net 16 terminų, išreiškiančių li
teratūrinės kalbos sąvoką. Ilgiau
siai buvo vartojamas rašomosios 
kalbos terminas, o tiksliausiu

ti grožinės literatūros kalba ne
derėtų. Grožinė kalba turi sufor
mavusi savo stilių; imdama ką iš 
kitų stilių, savaip tranfromuoja 
ir įprasmina esmingiausias tų sti 
lių ypatybes. Todėl grožinė kal
ba šiuo požiūriu yra siauresnė 
už bendrinę kalbą.

IŠ kitos pusės, grožinėje kalbo
je esapia mmaža elementų, ku 
rie bendrinės kalbos požiūriu yra 
nenorminiai:. archaizmų, dialek- 
tizmų, vertinių ir pan.” Ir toliau 
jis dar pastebi: “Galima sakyti, 
kad meninio žodžio specifika yra 
jo meninis tikslingumas. Kas gro
žiniame kūritiyje meniškai tik
slinga, tas ir taisyklinga, nors 
bendrinės kalbos požiūriu tai ir 
būtų kalbos normų nepaisymas.

Tai visai teisingas galvojimas;Lie i mediją - satyrą “Volpone”. Vei- 
tuvių kalbos draugija jau 1936 Į kalas jau buvo statytas Panevė- 
m. savo gairėse yra pareiškusi, žy prieš 30 metų, 1941 m. Da- 
kad lieteratūrinei (literatūros) , bar vaidino anuomet pasirodę 
kalbai turi būti taikomas ne vien aktoriai su J. Miltiniu priešaky, 
bendrinės kalbos taisyklingumo, Panevėžiečiai su nauju veikalu 
bet ir individualinės kūrybos rei-;
kalavimas.

Pats bendrinės kalbos terminas 
iš dalies atitinka vok. Gemein- 
sprache arba ang. standar lan-

numato pasirodyti Vilniuje, Kau 
ne, Šiauliuose ir kitose vietovėse.

(E.)

• Automatiškas

■ - -t- ii j '.r ju . iiii iin. ■ imi■———
NAMŲ TAISYMO DARBAI

į Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

prietaisas,,

jo pavar- j
guage. Dabar Lietuvoj bendrinės kuris seka autobuso vairuotojo 
kalbos vietoj vartojamoji literatu- el&esL atžymėdamas 
rinė kalba veikiausiai yra versta &imo laiPsnj> sukurtas Vengri- 
iš rus. lieraturnyj jazyk, kuris sa- j°Je- Ka.i nuovargis pasiekia 
vo reikšme apima vok. Schrift- pavojingą ribą, automatiškai 
sprache ir Gemeinsprache. Ar įjungiamas įspėjimo signalas, 
ten ilgainiui bendrinė kalba ga
lės pakeisti literatūrinę kalbą, 
tuo tarpu sunku pasakyti. A. Pi
ročkinas mano, kad šis terminas 
esąs jau labai įsigalėjęs, ir jis la
bai plačiai vartojamas kitose kal
bose — “tai du reikšmingi fak
toriai, kurie gali kelti abejonių, 
ar tikslinga jo atsisakyti.” Man 
rodos, tikslingiau vartoti tokį ter
miną, kuris tiksliau išreiškia rei
kiamą sąvoką ir geriau nusako 
tos sąvokos raidą lietuvių kalboje. Irtus. Mo'tor

P.S. I "

AMCE’S RESTAURANT 
Lithuanian & American Style 

Servcd Daily
Meat or Ham Duinplings w/bacon 
w/bacon sauce. Cheesc Dumpllngs 
& Sour Creatn Kugelis & Sour Cream. 

EEATUR1NG NOW
Our Famous Cold Beet Soup 

CLOSED SUNDAYS
320(1 S. HALSTEI), 842-8813

i
PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 

( Transmisijas Starterius. Alternato- 
'* ‘"r Tune-up. Ir kitus pa

taisymus. PETRAS PlšVYS, s. 
6211 - 15 South Danien Avenue 

39K8.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MRGR.IAMS

sutaupysite pirkdami čia 
bei 
pa-

Daug 
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

33U VVest 63rd Street
Chicago, lllinois B0629

Telei. PRospect 6-8998- o
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Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

• 
a 
a
• 
B
B
•
■ 
■
B 
■ 
■
B

■
B
B
■

9 v. r. iki » v. v. 
9 v. r. iki 5 v. v.
Trečiad uždaryta

Mokamos už dviejų Me- Naujas ankštas divi
lų Orliricatų sąskaitas dendas mokamas už

Minimum S5.000.00 investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. ir KETVIRTAD.

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD. . .
ŠEŠTAD 9 v r iki U v d

PANEVEŽIECIAI VETE
RANAI VAIDINA

Panevėžio teatras gegužis 
mėn. pastatė Ben Johnsono ko-

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machlnee 

Checkwrlters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš SO m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturers

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

N u o
1914 Mėty

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000.00

Frsnk Zogat, Presklent

5^
Ali accounts com- 
pounded daily — 
Pasabook Savings 

paid ųuarterly.

6%
2 Years Savings

Ccrtificates

(MlnLmum $5,000)

VI 7-1515

AUTHORIZEO DEAtERS f CHRYSLER
MOTDRS CORKJRATION

$1915*
•$1915. Manufacturer’s suggested relall price for ■ CrtckeI 

available at seleeted Plymouth dealers'. Price excludes statė 
and local taxes, destination charges, and dealer new-car 
preparation charges. ANTROJI BANGA

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11287

Prices 
startai

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VAIJANT — SATELITE — STATION TOAGONS 

ROADRUNNER — BARRACUDA — BUSTER
Pirkite dabar, kai kainos yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 

automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel.

Muziejaus retenybė

PASKUTINIAI NEMUKIAI SO.Mos lAEl’lJVOS LAIKU PRISIMINIMAI! 
,.lhtr turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų.

5 litų — J. Basanavičius 10 litu — Vytautas Didysis, 10 litų — prez 
Smetona Ir kitos, Kainoraštis pareikalavus.

Z4IIIOCKIS 2333 Onlario Si... VnneouVer. B. O.. CANAKA

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

Apie šį romaną rašė. •

“O. Nendrė lengvu str'ūmi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tiki a tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, ,-iliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas. "970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie vii yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE" ir pas platintojus.
Kaina $3.50.



Stasė Semėnienė

Bičiuliai Nuotrauka V. Maželio

DABARTIES STUDENTŲ 
GYVENIMAS

Jack Nicholson, labai talentin 
gas aktorius, mėgina savo gabu
mus išvystyti ir režisūroje. Nors 
jo surežisuotas filmas “Drive, He 
Said” yra vietomis nesurištas, ta
čiau retkarčiais suspinksi ir tikri 
“deimančiukai”. Tai filmas apie 
dvejetą studentų ir pasaulį, kuria
me jie, ir mes, gyvename. Jų uni
versiteto vidaus gyvenimas yra 
dabartinės Amerikos daugiausia 
susirūpinimo keliančių aspektų 
mikrokosminis pasaulis. Du vy
raujantieji protiniai sutrikimai y-

tik apima. Kai žiūrovai susipažįs
ta su juo, jis jau yra žvaigždė. 
Taipgi prisiartino jo kariuome
nėn stojimo laikas. Tačiau viskas 
supliuška aplink jį. Vienas jo ne
pasisekimų yra profesoriaus žmo 
na Olive, suvaidinta Karen Blaok. 
Jie abu draugavo. Tačiau ji nu
traukia santykius kaip tik tuo lai 
ku, kai jis prieš savo paties norą 
patyrė, jog yra įsimylėjęs ją. Ta
da gi sužino, kad ji laukiasi kū
dikio. Tie realaus gyvenimo pa
tyrimai kelia jam rūpesčio ir jis

ra — dvilypė asmenybė (ypač,negaiį rimtai atsiduoti savo pa
kai. toji “antroji” įsitikinusi, kad > mėgtam krepšiniui.

Viena gražiausių vaidybų, pro
fesionališkai talentingai atliktų, 
yra krepšinio sportininkų vado-į 
vo (Bruce Dern). Jis didžiai įsiti-1 
kinęs į vertybes dvasines ir fizi-1 
nes, kurios vadovų buvo kalamos 
žaidėjams į galvą nuo neatmena-1 
mų laikų. I

Aplamai, visų vaidybos yra ge-1 
riausias dalykas filme. Nichol
son, kaip ankščiau suminėta, yra 
pats nepaprastai įdomus filmo 
aktorius. Jis ir režisuodamas pa
kreipia aktorius taip, kad išgau
tų savotiško intimiškumo ir in
tensyvumo, kas paprastai yra re
ta. Tačiau, jei Nicholson yra stip
rus niuansuose, jis yra silpnas vi
są filmą bendrai imant. Jo filmas

ją kas tai nuolatos persekioja) ir Į 
savo paties prievartinės lenkty
nės.

Abiem atvejais kenčiantieji 
nuo tų simptomų yra tiesiog per
sekiojami baimės, kad kažkas ga
lėtų juos viršyti. “Drive, He Said” 
filme vienas studentų bijo kariuo
menėn paėmimo, “sistemos” ir 
“jų”, kas jie bebūtų. Kitas stu
dentas yra krepšinio — žvaigž
dė — geriausias žaidikas. Arba, 
kaip jo draugas jam pačiam pasa
ko: “Tu pasilieki po paskaitų, 
kad bėgiotum aplink vienuos apa- 
tiniuos baltiniuos. "Šito žaidėjo 
baimė yra daugiau kažkas visuo
tinis ir neaiškus, ir todėl dar dau
giau bauginantis”. .......______________ ,_______

Filmą palydi savotiškai šol'!< yra kabantis atskirais gabalais, 
nėjantis, nerviškas ritmas, lyg, cas 
tai skubėtų. Kartais tas dit-vtinis 
greitis puikiai stuLdcrina su filmu. 
Pagaliau, tai pradeda veikti iš
blaškančiai ir virsta trukdomuo
ju elementu.

Svarbiausia gi problema yra, 
kad tų dviejų pagrindinių charak 
terių pasakojimai visai nesusirez- 
gia, nesiderina. Juodu gyvena vie 
name kambary, tas tiesa. Bet tai 
yra menkas ryšys. Ir kai pirmasis 
(Michael Margotta) pergyvena 
savo trejetą didžiųjų nuotykių— 
parodydamas išprotėjusio kapri
zus kariuomenės sveikatos tikrini 
me, užpuldamas profesoriaus 
žmoną ir paleisdamas visus gyvu
liukus biologijos laboratorijoje— 
tos scenos atrodo, kaip atskiri ga
baliukai, nieko bendro neturį su 
pačiu filmu.

Su lakonišku žavesiu William 
Tepper atvaizdavo Hektorą, ku
ris žaidžia krepšinį ne dėl to, kad 
jis būtų profesionalas sportinin
kas, bet kad jam patinka save a- 
nalizuoti. O tai žaidimas kaip

Maisto specialistės patarimai

Siame krašte pagarsėjusi mais- > ar palmių aliejaus. Tie dalykai 
to srities specialistė Adelė Davis---- J~: : ”
Išleido naujai peržiūrėtą savo 
knygą “Let Eat Right to Keep 
Fit” (Harcourt Brace Jovanovich 
leidinys, New Yorkas, 1970 m., 
334 psl., kaina 5.95.

Autorė yra studijas išėjusi Ca- 
lifornijos ir,Cųlumbijos universi
tetuose, gavusi biologijos magist
rės laipsnį medicinos mokykloje 
Los Angeles mieste ir dar gavusi 
specialų dietistės, išsilavinimą 
Bellevue ir Fordhamo ligoninėse 
bei Judsono sveikatos klinikoje. 
Eilės knygų autorė.

Ji primena, kad mes kreiptume 
reikiamą dėmesį į tokį maistą, 
kaip pienas, kuris turi visas 40

jų, reflektuodamas spindulius. 
Kiekvienu perilgu persikaitinimu 
odai padaroma neatitaisoma ža
la, tvirtina dr. Willis, Dar dides- 

! nis pavojus būna tiems, kurie i- 
I ma vaistus greitesniam parudavi 
i rpui.

šeštadienis, 1971 m. rugpjūčio mėn. 28 d. 7

BROADWAY 
TEATRAI 

(Atkelta iš 5 pusi.)
Gali būti, rimtieji dramos spek

takliai, bent Broadway teatre, 
pergyvena krizę. Taip spėti ver
čia to Lincoln centro Repertory 
centro kitam sezonui numatytas 
repertuaras. Taigi, kai pernai tas 
teatras pastatė 9 spektaklius(An- 
tigoną, Strindbergą, Ibseną ir kt.) 
tai 1971-72 m. sezonui paskelbė 
statysiąs vos keturis veikalus. Se
zonas bus pradėtas lapkričio 11 
d. Schillerio “Maria Stuart” dra
ma. Veikalas paskutinį kartą New 
Yorke buvo pastatytas 1957 m., 
taigi prieš 14 metų. Kiti trys vei
kalai: jauno britų dramaturgo 
Edward Bond “Narrotv Road to 
the Deep North”, Šekspyro “12-ji 
naktis” ir Arthur Millerio “The 
Crucible”, apie “raganas” Salėm 
vietovėje. Kiekvienas veikalas bū
siąs statomas po du mėnesius. 
Tai planas, kuris nuteikia kiek 
optimistiškai, bet kiek žmonių jį 
palaikys?

We give you 
a little 
something extra 
for your money*

Mamie gavo pirmą 
Ike dolerį

I Baltųjų Rūmų iškilmėse nese- 
; niai buvusio prez. Eisenhowerio 
našlė Mamie gavo pirmą dolerio 
monetą, nukaltą šiame krašte per 
36 m. Monetoje yra Eisenhowcrio 
atvaizdas vienoje pusėje, o Apol- 
lo 11 į mėnulį siuntimo ženklas 
kitoje.

Lavonų perteklius 
anatomikume

Aueklando universi'etas, Nau
joje Zelandijoje, jau nebepriima 
lavonų, kuriuos už miesto ribų 
gyvenantieji giminės atiduoda 
ar kuriuos tolimesnieji prieš 
mirtį palieka testamentu. Uni
versiteto anatomikumas turi la
vonų perteklių. Tai reta išimtis, 
nes daugumoje pasaulio medici
nos mokyklų trūksta lavonų 
anatomikumuose.

Kompiuteris seifo sargyboj
Australijoje pradedama gamin

ti nešiojami seifai, kuriuose yra 
elektroninis įtaisas su mažu kom
piuteriu. Jeigu į seifą įsibrautų' 
piktadariai, visus seife esančius 
dalykus apipila dažais ir plėšikai 
jais negali pasinaudoti.

• Stiklas ir aliuminijus pa
naudojamas antklodžių gamybai 
Čekoslovakijoj. Polietilenine plė
vele apvilktos antklodės, paga
mintos iš stiklo verpalų, viena 
pusė padengta plonyčiu aliumi
nio sluoksniu. Jeigu antklodė 
paklota aliuminine puse žemyn, 
ji šildo, nes metalinė danga su
laiko iki 90 procentų šilumos. 
Jeigu metalinė antklodės pusė 
yra viršuje, tai tuomet po ja ga
lima miegoti net karštyje, nes 
aliumininis paviršius atspindi 
šilumos spindulius. Aliumininė 
antklodė sveria tik 55 gramus ir 
susilanksto į futliarą, kuris yra 
ne didesnis už paprastą portsi
garą.

• Archeologai po Jugoslavi
jos miesto Sremska Mitrovica 
prekyviete rado liekanas romė
nų miesto Sirmium, kurį impe
ratorius Konstantinas net buvo 
planavęs paversti administraci
niu imperijos centru.

• Mirė is’orikė dr. Adrienne 
Koch. Dėstė istoriją, filosofiją, 
politinius mokslus keliuose uni
versitetuose.

• Einšteino gyvenimas. Iš spau 
dos išėjo stambi Einšteino biogra
fija: “Einstein: The Life and Ti- 
mes”. Parašė R.W. Clark. Išlei
do World. 718 psl., 15 dol.

likę the 
highest rates

STANDARDFEDERALH
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4605*07 South Hermitage Avenue
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.naudojami ir dirbtiniam “piene”, 
užsibaltinti kavai. Kokoso palmės 
riešutas turi prisotintų riebalų. 
Kasdien pataria panaudoti nuo 
vieno iki trijų šaukštelių augalų 
aliejaus.

Ragina daugiau naudoti me
daus vieton cukraus), daugiau 
šviežių vaisių. A. Davis yra šali
ninkė gausesnio vitaminų varto
jimo ir savo knygoje plačiai nu- 

■ sako kuo koks vitaminas naudin
gas ir kame jo yra. Ypač ji skati
na vartoti pilnų grūdų maistą.

Pataria saugotis cholesterolio, 
dėl to skatina vengti kiaulienos, 
riebių padažų, kietų taukų ir pa
didinti naudojimą skystų riebalų 

i— aliejų. Ypač ji peikia Ameriko
je paplitusią baltąją, baltintų 
miltų duoną. Skatina daugiau 

'vartoti žalių daržovių, vaisių sul- 
. čių.

Savo knygoje S. Davis aptaria

nesuvienytas darbas.
Galima spėlioti, kad jis pamėg

džiodamas stengėsi išgauti tas 
pačias išdavas, panašias iš jo 
paties neseniai vaidintų trijų fil
mų. (“Easy Rider,” “Five Easy 
Pieces” ir “Carnal Knowledge”). 
Tačiau anie buvo tyčia epizodi
niai ir priklausė nuo tų epizodų 
susikraunančio veikimo, kad su
kurtų vientisą vienetą, kuris atsis 
kleidŽia tik palaipsniui. Tačiau maitinimuisi reikalingas medžia

gas, kai tuo tarpu toks rafinuo
tas cukrus teturi vieną. Ji ragina 
per daug neprisivalgyti vakarais, 
tardama: ryte valgyk kaip kara
lius, pietų — kaip princas, o va
kare kaip neturtėlis. Pataria dau- ir kokie mineralai yra mūsų or- 
giau naudot safflower aliejų, ku- ganizmui reikalingi bei kur jie 
ris turi naudingų vadinamų Ii-! gaunami. Gausų cukraus vartoji- 
noleinių rūgščių nuo 85 iki 90jmą ji net laiko širdžiai daugiau 
procentų, daugiau negu kukurū
zų, sojos pupų ar vatos sėklų alie
jai.

Ji pataria saugotis vadinamų 
hidrogenuotų riebalų, kaip sukie
tintas riešutinis sviestas (peanut 
butter), riebių sūrių, kietų viri
mo riebalų, prancūziškai kepto 
(French fried) maisto tuose kie
tuose riebaluose; pataria apribo
ti valgymą jautienos ir avienos, 
kurios turi prisotintų riebalų, 
ragina daugiau naudoti žuvų, 
paukštienos; perspėja nenaudoti 
maisto, turinčio kokoso riešutų

šiame filme epizodai atsisako su
siklijuoti. Ir žiūrovams tepalieka 
keletas labai gerų scenų, beieš
kančių vieno lizdo nutūpti. Tik
tai suaugusiems ir tai su rezervu.

BERIBES 
ATOSTOGOS

(Atkelta iš 8 psl.)

Patarimas vyresniems

Giliai tikintys žmonės daug 
lengviau pajėgia balansuoti savo 
gyvenimo ciklus. Daug studijavu
si pensininkų psichologiją vienuo 
lė D. M. Henkel parašė puikų 
straipsnį “Grovving Older Grace- 
fully — Youth Is Only Half”, 
kuris tilpo “Liguorian” vol. 59, 
No. 8. Optimistiškai nuteikdama 
kiekvieną tuo suinteresuotą skai
tytoją ji praktiškai siūlo šio 
žiaus žmogui:

Turėti malonų užsiėmimą.
Kasdien skaityti Sv. Raštą. 
Reguliariai tikrinti 

dantis, akis, ausis.
Rengtis tinkamais 

higieniškais rūbais.
Lankyti Bažnyčią,

susirinkimus bei visus galimus pa 
rengimus bei viešojo gyvenimo 
atrakcijas.

Sekti spaudą ir literatūrą. 
Reguliariai eiti pasivaikščioti. 
Sugebėti gyventi iš pensijos. 
Rašyti artimiesiems laiškus. 
Vartoti telefoną.
Nevengti praktiškų darbų. 
Nevengti kaimynų.
Draugauti su vaikais ir vaikai

čiais.
Mokėti dovanas duoti, kaip ir 

jas gauti.

pavojingu, kaip riebalus.
Pataria vengti visų tų vadina

mų “soft drinks”, “fruit juice 
drinks” saldainių, įvairių saldžių 
pyragaičių ir sausainių, chemika
lais gaminamų aliejų, “potato 
chips”.

Knyga turi daug praktiškų pa
tarimų, tik atrodo, kad autorė 
tuos vitaminus gal net per daug 
perša. Gale knygos yra lentelės, 
parodančios įvairiausių 
dalykų sudėtį.

NERVINE ĮTAMPA
‘Atkelta iš 4 psl.)

psichinių ligų

1

i
■
į

Paridiig FarllHi—
6845 SOUTH WESTERN AVĖ. HEpuhBc 74MD0

FUNERAL HOME

T H RE E 
AJR-CONDITIONED CHAPELS

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West Tist St. Telef. GRovehilI 6*2345 6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

am-

sveikatą,

amžiui ir

koncertus,

Laikytis dietos.
Poilsio valandomis pasvajoti 

prie atviro lango. .
Gyventi optimistiškoj nuotai

koj ir
Ramiai miegoti naktimis.

Atsivėrimas naujam gyvenimui

Perspėja apie saulės 
pavojus

Dermatologas dr. I. Willis pers 
pėja, kad reikia atsargiai saulin- 
tis. Netik galima nusideginti, bet 
ilgai saulinantis gali atsirasti vė
žys. Didžiosios rizikos valandos 
yra tarp 10 vai. ryto ir 3 vai. p.p. 
Baltas smėlis gali padidinti pavo-

gaus psichiką bei
atsiradimą. Nervus raminantys 
vaistai kai kuriais atvejais nura
mina tokių ligonių įjaudintą nėr 
vinę sistemą ir grąžina juos į re

maisto alų gyvenimą. Bet didelis šiame 
J. Daugi, krašte susirgimų protinėm ligom 

skaičius, ypač jaunimo tarpe, ro 
j do, kad meį dar nemokame tų Ii 
■ gų kontroliuoti ir, kad ši sritis 
Į dar nėra pilnai ištirta.

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
OU2AUSKŲ 

Beverly HUls Gėlinyčia 
2443 W. «3rd Street, Chicago, lllinois 

TEL. PR 8-0833 — PR 8-0834

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672
2424 W. 69tb STREET Tel. REpubllc 7-1213

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

PETRAS BIELIŪNAS ,
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAIayette 3-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Beribėms atostogoms reikia ra
miai ruoštis. Nuolatinis vysty
mas savo fizinių, protinių bei 
kūrybiniu galių, platinimas savo 
akiračio — prailgina ir įprasmina 
kiekvieną gyvenimo dieną. To
dėl ir šio amžiaus, stadijoj — iki 
paskutinės minutės nereikia gal
voti apie užsidarymą, bet apie at
sivėrimą į tą nuostabų Aukščiau
sio mums padovanotą gyvenimą, 
kurio — visų dienų gerumas pa- 

i reina nuo mūsų pačių ryžto!

B R I G H T O N
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED 
SAVINGS
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BERIBES ATOSTOGOS
(Tema bendra moterims ir vyrams)

Dail. Br. Jameikienė 
išvyksta į Havajus

Trumpai pasirodžiusi Chicago-dūs, paprasti, mandagūs, vaišingi.

Greta vyrų, didžioji šių dienų
moterų dalis dirba ir už namų 
ribų įvairius profesinius, įstaigų, 
fabrikų ir p. darbus. Pastovus at
lyginimas garantuoja moteriai so
cialinį saugumą, o vedusi mo
ters uždarbis padeda šeimai ge
riau, turtingiau gyventi materia
liniai. Kiekvienas dirbantis žmo
gus gauna kasmet trumpas atos
togas, kurių jis nekantriai laukia, 
iš anksto planuodamas, kaip ir 
kur jas praleisti, kad fiziniai ir dva 
siniai atsigaivinęs vėl grįžtų savo 
darbovietėn. Metai po metų — 
atsirita ir 60-65 amžiaus metai
— ir pagal šalies įstatymus — 
dirbantis turi pats išeiti į prino
kusio gyvenimo beribes atostogas. 
Pasaulio leksikone jos vadinamos
— pensija. Tai reiškia — eini be
ribiai ilsėtis, o pragyvenimo lė
šas iki mirties parūpins sociali
nės globos ar pensijų fondai, pa
gal buvusį uždarbį, atitinkamu 
procentu.

Nevienodai pasitinka

Labai nevienodai ir moterys, 
ir vyrai pasitinka tokias savo be
ribes atostogas. Pasiturintys, dir
bantys nepatinkamą darbą, silp
nos sveikatos žmonės net laukia 
tokių atostogų, tačiau kai kurių 
problemos, kylančios iš beviltiš
kai slenkančių likusių gyventi die
nų, pasidaro bendros su tais, ku
rie tokių atostogų ne tik kad ne
laukia, bet ii- nenori. Toki daž
niausiai yra i pakankamai stiprūs 
fiziniai, jaučiasi labai reikšmin
gais specialistais, savo geriausias 
gyvenimo dienas praleidę vienos 
rūšies darbe, turį net savo auto
matišką dienotvarkę, kurią pakei
tus, rodos, neįmanoma pasitikti 
kitaip likimo patvarkytos dienos 
ar kitų pareigų.

Juos labai tragiškai nuteikia 
staiga sumažėjusios pajamos, ne
tekimas darboviečių draugų ir pa
sikeitimas daugybės faktų, kurie 
davė jam asmenišką vertę bei gy
venimo prasmę. Tokie asmenys 
savo beribes atostogas priima pa- 
lūždami moraliniai ir fiziniai. 
Šios kategroijos žmonėms labai

FloridOB kampelis ir viena iš vasarotojų Nuotrauka A. Gulbinsko
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padėtų nejausti šio tragiško lū
žio, jei jie sugebėtų į visą žmo
gaus amžių žvelgti kaip į jam 
skirtą natūralų gyvenimo ciklo 
riedėjimą, kurio kiekviena dekada 
Kūrėjo apdovanota vertybėmis, 
tik reikia pačiam jas atrasti ir pri
imti, su optimistišku nusiteikimu, 
pryšakyj kiekvienos dienos.

Laikas pakeist nuomonę apie 
pensininkus

O gal, kaip tik dabar, po, tiek 
įvairiausių išgyvenimų, ateina ge
riausios gyvenimo dienos, ir gali
mybės, jei tik esi atviras tam pri
imti! Gal būt jos bus ne vien lai
mingiausios, bet net vaisingiaus- 
sios, ką yra įrodžiusios nepalūžu
sių šio amžiaus žmonių gyveni
mo istorijos. Pvz. pianistų kara
lius Rubinšteinas turėdamas per 
80 metų amžiaus koncertuoja pa
saulio scenose dar geriau, nei jau
nystėj. Operų karalius Verdi pa
rašė savo geriausias operas 70-80 
m. amžiaus, ir.t. t. Tik paseki
me amžių — rašytojų, valstybi
ninkų, gydytojų, amatininkų, mo 
kytojų, dailininkų, inžinierių, 
profesorių, senelių ar močiučių, 
be kurių talkos negali apsieiti jau
na šeima ir t. t. — pasekime jų 
darbo vaisius jų beribėse atostogo
se ir matysime, kad seniai jau pri
brendęs laikas mūsų visuomenei 
pakeisti opiniją apie šio amžiaus 
žmones, pensininkus, nurašant1 
juos nuo aktyvaus gyvenimo. . 
Dauguma šioji opinija labai vei
kia ir uždaro duris nuo viso pa- 1 
šaulio.

Iš anksto rengtis

Natalie Cabot tvirtina, kad 
pensijos amžius yra tiek potencia
li gyvenimo dalis, kad ji gali mus 
arba nužudyti, arba “padaryti” 
(žinoma, asmens produktingo gy 
vybingumo atžvilgiu). Ji ragina 
išmokti pasirengti ir ramiai pri

imti šį normalų savo gyvenimo 
laikotarpį. Atsipalaidavimas nuo 
vergiškai praleistų valandų dar
bovietėse duoda progos atsiduoti 
seniai svajotam užsiėmimui. To 
dėl reikia labai iš anksto, taip, 
kaip būdavo rengtasi pastoviai 
bedirbant metipėm, trumputėm 
atostogom, taip — tik propor
cingai daug ilgiau iš anksto rei
kia rengtis savo beribėm atosto
gom.

Jei bijomasi išėjus iš ilgo savo 
gyvenimo tarnybinio darbo netek 
ti savo asmenybės dalies, tai vie
toj to, besiruošiant pensijos die- 
doms, galima atrasti savyj nuo
stabių, neišvystytų galių, kurias 
produktyviai puoselėjant, galima 
paversti ilgus metus labai produk 
tingais. Be abejo, tai pareina nuo 
sveikatos ir pasiruošimo laipsnio.

Ne raukšlės nustato tikrą 
amžių

Ne išoriniai regimi, neišven
giami šio amžiaus ženklai — 
raukšlės, žili plaukai, lėtesni 
žingsniai bei judesiai, neištesėji- 
mas ilgų darbo valandų ir k. nu
stato tikrąjį žmogaus amžių, bet 
vidinis “AŠ”, sveikas protas ir 
troškimas bei ištesėjimas gyven
ti pilnu gyvenimu. Yra nuomo
nė, kad vyresniam amžiuje sun
ku ką nors naujo išmokti. Tai ne
tiesa. Kaip žmogaus kūną, taip 
ir jo protines galias tobulina 
mankšta, judesys. Jei protas yra 
atpratintas nuo imlumo — proti
nio darbo pradžioj būna kiek sun
kiau, tačiau proto galios greit at
sako entuziastiškai valiai fiziniai 
ir psichiniai aktyvaus asmens. To
dėl spaudoje yra korespondenci
jų, kad vaikaitis-ė, kartu su sene- 
liu-e, gauna tą pačią dieną moks
lo baigimo diplomą.

Planavimas iš anksto

Rengiantis pensijos laikotar
piui reikia subrendėlio žvilgsniu 
studijuoti savo palinkimus, gali
mybes savo mėgiamam užsiėmi
mui ar bet kuriai profesiniai sri
čiai, ne pajamų matu, bet nau-

Bronė Jameikienė Veronikos skara (skaldytas stiklas)

dingu laiko praleidimo tikslu. 
Kas iš anksto ras savyj gyveni
mo užmigdytų talentų, praktiškų 
sugebėjimų ir p. ir pasiruoš tai 
panaudoti savo beribėse atosto
gose, tas tikrai gali būti laimin
gesnis, nei parduodamas savo ge
riausią gyvenimo dalį už pastovų 
atlyginimą darbovietėj. Ir kuo 
anksčiau kiekvienas rinks, idėjas 
ar planuos, kaip gyventi išėjus iš 
įprasto darbo, tuo pilnesnį ir tur
tingesnį gyvenimą susikurs vė
liau, net nejausdamas amžiaus 
posūkio skausmo, ar tragedijos.

Neišsemiamos naujos 
galimybės

Aktyvus visuomenininkas vi
suomet jausis nenutraukiamoj 
dienų grandyj su savo bendruo
mene, specifinių profesijų žino
vai — iki darbščių, protingų se
nelių visuomet yra būtinai reika
lingi ir vertingi asmenys, kaip bū
tinoji socialinės visuomenės da
lis. Jei dėl aplinkybių tenka atsi
žadėti įprasto užsiėmimo ar net 
profesinio darbo, tad, norint, ga
lima rasti pasaulyje neišsemiamą 
daugybę įvairių, tinkamų, naujai 
išmokti sričių kiekvienam am
žiuj. Jei pačiam neįmanoma pa
žinti ar atrasti savęs — yra spe
cialistų psichologų — patarėj-. 
jų, kurie, padarę tinkamą anali
zę, gali patarti. Be tinkamo en
tuziazmo ir valios pastangų — 
viskas nueitų niekais. Reikia ište
sėjimo savo ryžtui, kurs yra vie
ninteliu raktu į laimę.

Mėgiamas darbas laisvalaiky

J. Buckley tvirtina, kad kiekvie 
no vyresnio amžiaus asmens ne
laimingumo priežastim yra praei
tyj tingus laisvo laiko praleidi
mas, nes net reguliariai drįbant— 
laisvalaikiais ųžsiiminėjimas spe
cifiniai mėgiamu darbu — atpa- 

I laiduoja dienos nervų — proto! 
bei jausmų įtampas. Nesvarbu, i
kaip pavadintume savo užsiėmi-1 
mą idabro dinose — laikinu, j 
antrosios karjeros, antrasto nau- j 
jo atlcnto ar tęstinumo buvusioj 
profesijoj ir t. t. — reikia esamo
se galimybėse siekti konkrečių, pa 
teisinančių įdėtas pastangas, re
zultatų. Aplamai visai beribių a- 
tostogų veiklai diriguoja trys ne
meluojantys gyvenimo dėsniai — 
eiti su laiko dvasia, nenutraukti 
ryšių su kitais asmenimis ir nau
dingai praleisti laiką.

(Nukelta į 7 pusi.)

Iš moterų pasaulio
— Dail. Bronei jameikienei 

buvo surengtos labai šaunios iš 
leistuvės, kurios buvo tikra staig 
mena išvykstančiai j Havajus pa 
čiai kaltininkei. Pas Žemaičius 
Willow Springs susirinko daili 
ninkės draugai :L. inž. A. Braz 
džiai, B. Briedienė, dail. j, Dau 

gvila su ponia M. krauchunie 
nė, p.p. Mildažiai iš Beverly Sho 
res, Br. Shotas, dr. O. Vaškevi 
čiūtė (dail. pusseserė), p. Grigą 
liūnienė (dail. sesuo) su sūnumi 
Raimondu ir dukterimi Sigute Že 
maitiene (vaišių šeimininke) ir 
kit. Visų vardu buvo įteikta gra 
ži dovana — brangi auksinė a 
pyrankė. Tostas buvo keliamas 
linkint geros sėkmės dailininkei 
profesoriaujant Havajų universi 
tete (nuo rugsėjo 1 d, prasideda 
jos paskaitos ten). Bronė, sujau 
dinta, prilygino graikų legendą, 
kąd esi laimingas, jei turi pusant 
ro draugo.

• Jau išėjo “Who's Who, 1971 
— 1972”. Išleido St. Martin’s 
Press. Kaina 37 dol. 50 et.

Princesė apie motinas
Princesė Grace, mažosios Mo- 

naco valdytojo žmona, lankyda
masi Chicagoje, stipriai pasisakė 
už motinystę. Ji pati turi trejetą 
vaikų. Ji kalbėjo konvencijoje La 
Lecke lygos, moterų grupės, susi
organizavusios paskatinti motinas 
maitinti kūdikius pačioms, ne 
dirbtinu būdu. Ji ragino visas mo
tinas pratintis “būti laimingomis 
savo pareigose ir suprasti jų svar 
bumą.” Ji pati maitino kiekvie 
ną savo vaikų pora mėnesių, pra 
dedant princese Caroline, gimu 
šia 1957 m. “Aš nenorėčiau nė 
pagalvoti turėti kūdikį ir nemai 
tinti jo pati”, pasakė ji.

Princesė taipgi patarė natūra 
lų maitinimą kaipo priemonę pa 
dėti “kovoti su dabartine viešojo 
nepadorumo banga. Nieko nebe 
ra švento,” pasakė ji, “viskas at 
vira. Stebėkite reklamas televizi 
ioje ar pasiklausykite dainų. Vis 
kas nuvertinta, nupiginta. Ta 
čiau šeimoje, jei motina pati mai 
tina kūdikį natūraliu būdu, kiti 
vaikai stebėdami tai, m'ato sekso 
visapusiškumą, jo paskirtį ir na 
tūralumą. Ir tai padeda pasiruoš 

jiems, ką jie pamatys už na 
mų sienų.”
ti

Būdama katalikė, ji labai tvir 
tai nusistačiusi prieš abortą —

je po rytų-vakarų kultūrų semi
naro Havajų universitete, dail. 
Bronė Jameikienė vėl išvyksta į 
Havajų salas. Ji ten yra baigusi 
universitetą antruoju meno ma
gistru. Ten yra dėsčiusi. Ten y- 
ra asistavusi garsiajam profeso
riui dr. Gustav Ecke, savo buvu
siam mokytojui ir Honolulu Me
no akademijos kuratoriui.

Kai dail. Jameikienė pirmą kar
tą įsikūrė Havajuose, vietos laik
raščiai —“Honolulu Advertiser” 
ir “Honolulu Star - Bulletin” — 
ją išsamiai aprašė kaip meninin
kę, straipsnius pavadindami: “Re
ta dovana iš Europos Havajų me
nui” ir “Lietuvaitės Odisėja”.

Ji ten dalyvavo akademiniame 
gyvenime, aktyviai reiškėsi meno 
pasaulyje, dalyvavo parodose, lai 
mėjo kelias premijas.

Patyręs apie dailininkės kelio
nę į tolimąsias Pacifiko salas, pa
norau daugiau sužinoti apie jos 
planus.

— Kodėl vėl išvykstate į Ha- 
vajus?

— Atsakymas labai trumpas,— 
pradėjo dail. Jameikienė. — Už 
savo krašto ribų niekur taip ne
sijaučiu ‘namie’ kaip Havajų sa
lose.

— Įdomu, kokios buvo tos geros 
savijautos priežastys?

— Pirmiausia, žmonės. Nuošir-

Bronė Jameikienė kūrybos darbe

“bet kurios rūšies, legalų ar ne 
legalų”. Ji vengė klausimų apie 
moterų išvadavimą, bet neturėjo 
gero žodžio viešiems tiems cent
rams, kur paliekami vaikai die
nos metu. “Tiesiog gaila”, kalbė 
jo ji, “kad norima nusikratyti vai 
kais. Net tos motinos, kurios ne 
dirba, praktikuoja tai”.

Princesė Grace pasisakė prieš 
vyrų padėjimą auginti vaikus. 
“Kodėl jie turi padėti?” klausė ji. 
“Tai eina prieš gamtą. Stebėki 
te gyvulius. Nematysite vyriškos 
giminės rūpinantis jaunikliais. 
Tai moters pirmenybė ir pareiga, 
ir net privilegija.” Šį moterišką 
išskirtinumą ji perkėlė dar toliau. 
Iš savo pačios praktikos, ji prasi 
tarė, gimdant paprašė princo Rai 
nier nedalyvauti, ką šiais laikais 
labai dažnai moterys daro. “Aš 
jo nenorėjau tame kambary,” pa 
sisakė ji, “Aš turėjau susikoncen 
truoti savo pareigomis.”

Toliau — puikus klimatas. Ter
mometras retai pakyla virš 85, o 
vandenyno vėjeliai nuolat vėsina. 
Daug saulės. Naktys gi maloniai 
vėsios. Be to, žavinga gamta: kal
nai, slėniai, ugniakalnių krate
riai, o svarbiausia — jūra. Labai 
mėgstu didžią, nuolat judančią 
vandens masę.”

— Kas skatina Jus dabar vyk
ti į Havajus?

— Gavau kvietimą darbui Ho 
nolulu Meno Akademijoje, kuri, 
kaip Chicagos meno institutas, tu 
ri muziejų ir meno mokyklą. Su 
šia įstaiga jau anksčiau esu turė
jusi reikalų. Ten esu dalyvavusi 
keletoje parodų. Si akademija da
bar yra sparčiai išaugusi ir pratur
tėjusi naujais eksponatais ir sky
riais.

— Koks bus Jūsų darbas?
— Esu pakviesta vadovauti 

vaizdinių ir garsinių meno prie
monių skyriui. Jis, palyginti, nau
jas. Mano uždavinys bus jį išvys
tyti ir praplėsti. Jau seniai norė-
jau dirbti panašioje institucijoje, 
nes patinka tokia atmosfera, ypač 
Havajuose, kur susitinka rytai ir 
vakarai, kur akademijoje dažnai 
lankosi meno atstovai iš abiejų 
pasaulių ir paskaitomis bei paro
domis praturina menininko akira
ti.

— Jūs esate žinome ne tik lie
tuvių, bet ir amerikiečių tarpe. 
Kokiuose leidiniuose esate apra
šyta?

— Esu įtraukta į “Who’s Who 
in American Art”. Paskiau, “Quar 
terly Design 50.” Taip pat, “De- 
signs for Craftsmen.” Be to,“Tarp 
tautinė menininkų enciklopedija 
1970-71”, leidžiama Italijoje ke
turiomis kalbomis (itališkai, pran 
cūziškai, angliškai ir vokiškai), 
man paskyrė visą puslapį, iliust
ruotą mano darbais. Tai liuksu
sinis, didelid'tormato leidinys, ku
ris yra siuntinėjamas didžiosioms 
meno galerijoms.

— Kiek parodų esate dalyva
vusi?

— Iki šiol esu dalyvavusi per 
60 parodų. Didžioji dauguma bu
vo amerikiečių tarpe. Kai kurios, 
kaip “Signs in Cloth”, yra ap
keliavusios visą Ameriką. Kadan 
gi per eilę metų daugiausia ryš
kiausi vitražo srityje, tai dažnas 
dalyvavimas parodose sudaryda
vo nemažą problemų ir išlaidų. 
Man gerokai blogiau negu arfis- 
tei ar kontrabasistei simfoninia
me orkestre. Visa eilė mano vit
ražų sveria per šimtą svarų. Juos 
transportuoti iš vietos į vietą, y- 
pač tolimesnę distanciją, reikia ir 
fizinės pagalbos, ir kartais specia
lių transporto priemonių. Be to, 
vitražams reikia tamsesnės vietos 
parodos salėje. Kartais tokių sąly
gų nėra. Tada ir labiausiai nusi
sekęs vitražas atrodo blankiai ir 
nepatraukliai. Kartais būna gai
la ir laiko, ir pastangų, ir išlai
dų. Vitražistui šia prasme yra 
daug sunkiau negu tapytojui, y- 
patingai grafikui. Pastarasis su 
grafikos pluoštu parankėje gali ke
liauti iš parodos į parodą, net my
lių tūkstančius. Vitražistas to ne
padarys. Net dviejų, trijų darbų 
nugabenimas kad ir keletą my
lių, jau reiškia problemą. Be to, 
vitražo padarymas yra daug bran 
gesnis, išlaidesnis dalykas negu ta
pybos ar grafikos darbas. Už tai 
vitražą parduoti nėra taip jau 
lengvas dalykas. Jo dydis ir pro- 
procinga kaina dažnam meno 
mylėtojui sukelia neišrišamų pro 
blemų.

— Kokie jūsų kūrybiniai pla
nai?

— Kartais vietos pakeitimas y- 
ra naudingas stipresniam kūry
bingumui. Ne retai naujos sąly
gos menininką verčia reikštis, ki
tose medžiagose, ieškoti naujų ke
lių, naujų stilių ir idėjų. Tad ti
kiuos, kad ir man šis žingsnis gal 
suteiks naujų galimybių pasi
reikšti pamėgtoje srityje.”

Koresp,..
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