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MASKVA IŠMETA LIETUVA IS ISTORIJOS
Istorinė Lietuva Maskvai ne

maloniausias reikalas, nes dide
lė š and eninės Maskvos impe- 

” rijos žemių dalis yra priklau
siusi Lietuvai, kuri įspaudė 
šimtmečiais per gilias pėdas j 
tas žemes. Anksčiau Maskvos 
istorikai tą senąją Lietuvos is
toriją bandydavo savaip nuaiš- 
kinti, bet nevengdavo nei mo
kyklose, nei mokykliniuose va
dovėliuose bei atlasuose jos 
vardo suminėti. Paskutiniu me
tu Maskvos “istorikai” jau dau
giau “pažangūs” ir istorinę Lie
tuvą vis dažniau ir dažniau nu
tyli.

> l'J
Mano rankose dabar nauia-

A-----------------------
J. DŽIUGELIS

pe linksmybių daugiau. Jis skir
tas Kijevo kunigaikštijos že
mėms (du žemėlapiai). Mažes- 
nys;s skirtas VIII—IX a. Ten 
vakariniai slavai kairiniame 
Vyslos krante, o kur prūsai, 
lietuviai, latviai ir lybių ir šian- 
d eninių estų žemės, jokio už
rašo. To paties lapo didysis — 
IX—XI a. jau daug įdomesnis 
sovietiškuoju panslavizmu. Ki- 
jevui priskirtas Gardinas ir ry
tinė lietuvių ir slavų siena pra-

kuriuos mini ano meto šalti- 
n aį goliad vardu, kuriuos pa- 
tv rtino ir pačių sovietų moks
lų akademijos išleisti įvairūs 
leidiniai ir upių vardų tyrinėji
mai.

Lietuva teutonams
3 lapas skirtas XIII a. Čia 

Polockui priklauso jau Gardi
nas, Lyda, Druskininkai ir t. t., 
o Lietuvos vardo visai nėra, tik 
užrašyta per Lietuvos vakari
nę dalį Teutonų ordinas (Tev- 
tonski Orden), žodžiu Maskvai 
geriau patinka anuo metu ten 
visur matyti vad. vokiečius gro
bikus, bet ne lietuvius, prie ku-
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MINTYS APIE GYVUOSIUS 
VĖLINIŲ PROGA

. . k > . : L
Visais laikais ir visur, kur 

lietuvis begyventų, jis stengia
si, kaip sakoma, “iš paskutinių
jų’’ puošniau ir iškilmingiau 
namuose, bažnyčioje ir kapinė
se pagerbti savo mirusius ar
timuosius, ir ne vien Vėlinių, 
ne tik kapų puošimo dienos 
proga, bet visuomet, kai kuris 
šeimos narių pasitraukia iš 
gyvenimo į Anapus.

met, kai galėjo (ir privalėjo) 
pasidairyti velionies varganoje 
pastogėje, kur dažnai gal bū
davo sunkių ir nepakeliamų 
dienų, kai laiku vienas kitas 
sutelktas centas būtų galėjęs 
jo skurdžias gyvenimo dienas 
bent vienu šviesesniu spindu
liu praskaidrinti ir atpalaiduo
ti jj tiesioginiam jo kūrybos 
darbui.

Ši užuomina, aišku, nėra ko-



"Reikalas eina apie žmogų"
(Atkelta iš 1 psl.) 

kos bei komunikacijos priemo
nėmis, kurios žmonėm atsiveria 
ir kuriomis nesibaigia atsiverti 
visokioms laisvėms erdvė. Pa
skiri žmonės ir grupės laisvina- 
si iš gamtos ir vargo varžtų. Ta
čiau ką su laisvėmis pradėti? 
Žmogus ne kartą pasijunta lyg 
nuo virvės nutrukusio šuns vie
toje. Ir j tokį naivų laisvės vai
ką tiesa nagus: tuščiaviduris 
gerbūvis, religinis pasimetimas 
ir atsimetimas, spragos asmens 
brendime, veržimasis į praban
gą ir ydas, primityvus nervin
gumas, proto pasidavimas su
gestijai bei reklamai, manymas, 
jog dirbtinis matomasis pasau
lis tai viskas, žmogauj religinio 
poreikio dusinimas.

Profesorius neatvyko tik gąs
dinti ar verkšlenti. Ne. Jo nuo
mone krikščionys privalo pasi
naudoti ir išnaudoti šio pasaulio 
trampliną. Pirmiausia, laikas 
pribrendęs gyvenimui artimai 
teologijai. Ji privalanti brandin
ti atsakingas sąžines, kad žmo
gus sugebėtų tvarkytis pasauly
je ir nepasimestų jo gėrybėse. 
Jei jan niekas kitas nesupran
ta, tai Bažnyčia privalo supras
ti, kad “susilaikymas nuo pa
saulio” gyvenimui nėra kokia 
svetimybė. Priešingai — tai at
gaila, vertybė ir žmogaus lais
vės bei pasaulio solidarumo eg
zaminas.

Moderniojo pasaulio sąranga 
išgąstingai komplikuota, nes gy
venimas nuolat iškelia dorovi
nių, dorybinių, visuomeninių 
klausimų, kurių nebežinome, 
kaip spręsti, nes čia dar nėra 
jokios patirties ir nelengva ras
ti atramos religijos šaltiniuose. 
Patys esminiai principai esą 
aiškūs, betgi kasdieninis žmo
gus, įsitempęs keliose pareigo
se, ne visada sugeba vien tik 
autoritetui paklusti. Reikia, kad 
krikščionis žmogus subręstų są
žinėje ir iš paprasto paklusnu
mo persiorientuotų į asmeninį

N. Martinaitytės ir J. Kelečiaus Chicagoje statomų 
vienaveiksmių dramų proga

Samuel Beckett yra airis, gi- 
męš 1906 m. Dubline. Baigęs 
Trinity kolegiją ir kurį laiką 
tėn dėstęs prancūzų ir italų kal
bas, jis prieš Antrąjį pasaulinį 
karą persikėlė Prancūzijon. Po 
kelerių metų bastymosi, apsi
stojo Beckett Paryžiuje, kur ir 
ligi šiol tebegyvena.

S. Beckett į save patraukė 
plačios publikos dėmesį 1953 
m., kai Paryžiuje buvo pastaty
tas jo “VVaiting for Godot”, su
silaukęs entuziastiško sutikimo. 
Be sceninių veikalų (“Endga- 
me”, “Krapp’s Lašt Tapė”, 
“Embers”, “Ali That Fall”), S. 
Beckett reiškiasi ir romane. Tri-, 
logija “Mollog”, “Malone Dies” 
ir “The Unnamable”, parašyta 
po Antrojo pasauk karo, jo var
dą iškėlė tarp žymesnių prancū
zų rašytojų. (S. Beckett savo 
veikalus rašo prancūzų kalba, 
po to juos versdamas į anglų 
kalbą).

S. Beckett kūrybos dėmesio 
centre yra kraštutiniai apnuo
gintas žmogus. Tai dažniausiai 
vienišas, šimtinės siekiąs valka
ta, dalinai arba visiškai prara
dęs savo kūno funkcijų kontro
lę. Ši žmogysta sąmonės pagal
ba bando suvokti savo buvimo 
reikšmę jį supančio nebylaus 
daiktų pasaulio aplinkoje.

* S. Beckett žmogaus sąmonėje 
praeitis ir laikas užima labai 
svarbią vietą. Jeigu Marcei 
Proust kūryboje praeities prisi
minimai padeda suvokti dabar
tį, tai Beckett ‘“prarašto gyveni 
mo” atgavimas prilygsta savęs 
apgaudinėjimui, bandant nu
stumti dabarties dilemas.

S. Beckett kūryboje vyrau
janti problema yra dekartiškas 
žmogaus kūno ir sąmonės dvily 

meilės paklusnumą Dievo vedi
mui, suprantamam bažnytinės 
parapijos gyvenime.

Kitos dienos paskaitininkas 
dr. P. Roth nagrinėjo žmogų 
komunizme. Kaip atrodo komu
nistinis žmogus? Jei Stalinas 
žudė milijonus, bevalydamas 
Sovietiją, tai komunistams joks 
nusikaltimas, priešingai — do
rybė, nes buvo apvalyta žmoni
ja nuo nevykėlių. Sovietijoje 
žmogaus nėra, tenai tik žmoni
ja. Svarbu išlaikyti žmonijos 
kolektyvą, nors ir skaudžiomis 
paskirų žmonių sąskaitomis. Ko
dėl? Visai paprastai, nes žmo
gus joks Dievo kūrinys, o isto
rijos dėsniuose tik mažas ratu
kas, kurio darbą dar kliudo pri
vati nuosavybė. Kas istoriją su
pranta, tas negalįs Stalino 
smerkti. O istorija aiškiai ro
danti, kad nuosavybės visuome
nė anksčiau ar vėliau žūsianti. 
Tad ko gaišti, reikia tik pasku
binti tai, kas vis tiek kada nors 
įvyks. Kas neįstengia ar nespė
ja šio istorijos dėsnio suvokti, 
tą “ratuką” reikia išmesti, ar 
kitu pakeisti, nes žmonijos ko
lektyvo mašina privalo suktis.

Sovietų ideologai tikėjosi iš
auginti naują “homo sovieti- 
cus”. Ar pavyko? Anaiptol! Ide
ologai pigiai tvirtino, kad užteks 
žmones apiplėšti (alias — atim
ti nuosavybę), užtrenkti bažny
čių duris, dvasiškius išsiųsti 
anglių kasti, ir likusi žmonija 
be šių “blogio šaltinių” auto
matiškai pagerės. Ar ligonis gi 
nesveiksta, kai piktos bakteri
jos jo daugiau nepuola? Bet 
gyvenimas yra gyvenimas. Pats 
Leninas skundėsi, kad sovieti
nis žmogus neaugąs ir gana. 
Šiandieniniai sovietijos vadai 
nenoromis prisipažįsta, jog ne
užteko valstybinės pedagogikos 
lauktiems vaisiams išnokinti. 
Bucharinas ir Stalinas skelbė, 
kad, sunaikinus valstybės prie
šus, nebereikės nė pačios vals
tybės. Kas išėjo? Priešai beveik

Samuel Beckett

pumas. Griūvantis žmogaus kū
nas yra pastatomas prieš jo ak
tyvią ir nepailstančią sąmonę. 
Supamas inertiško daiktų pašau 
lio ir silpnėjančio savo kūno 
akivaizdoje S. Beckett žmogus' 
žvelgia į save. Jis nesitenkina 
vien tiktai savo funkcionuojan-1 
ia sąmone, bet dažnai stengia-| 

si pajusti, kad jis taip pat ir 
žmogiškai egzistuoja.

*
Parašius šią trumpą apybrai

žą, ją rašančiam teko perskai
tyti A. Kairio literatūrinį ere-1 
do “Gyvenimas yra didesnis už 
absurdą”., pasirodžiusį “Drau 
go” kultūriniame priede spalio 
9 d. Be kitų temų, A. Kairys 
čia taip pat palietė S. Beckett 
ir absurdo teatrą.

Nesigilinant į 
premijos laureato 
tenka suabejoti
liečiant čia minėtus du dalykus. 
Pasirodęs prieš maždaug dvide
šimt metų, turįs sau pastovią

skautininkų 
kitas mintis, 
jų tikslumu, 

sunaikinti: nuosavybės nėr, baž
nyčios iškoneveikiamos, bet nie
kas ta p neįsigalėjo kaip pati 
valstybė. Ji smelkiasi į meilės 
gyvenimą, į smegenis, į sąžinę 
ir į žmogaus'mirtį.

Komunistinėje literatūroj vel
tui ieškosi veikalo, sprendžian
čio klaus mą — kas yra žmo
gus? Tokio veikalo ten nėra. Va 
karuose suprantami dalykai, 
kaip žmogaus laisvės, tei
sės, pagarba, kilnumas, pri
gimtis, sovietams yra svetim
žodžiai. Tenai ir dabar galioja 
šūkis: “Tu esi niekas, tavo liau
dis viskas”. Vienas kitas nau
jųjų rašytojų, net visokių pa
vojų grasinami, vis dėlto jau 
drįsta ir ten piešti kitokio žmo
gaus paveikslą, ne sovietinio. 
Ir kur tokie atsiduria? Gi be
protnamy, kaip įvyko su V. Tar
siu. Kaip anksčiau Pasternako 
“Dr. Živago”, taip ir Tarsio 
“Žinios iš beprotnamio” jau at
spausdintos, bet tik ne Sovie
tuose. ' ■

Vakaruose dažnai žmogaus 
paveikslas suterštas, neryškus, 
karta-s irgi sunkiai atskiriamas 
nuo sovietinio žmogaus paveiks
lo. Ar jau taip blogai su Vaka
rais? Anaiptol. Vakaruose dar 
nestoka galimybių ir priemonių 
ieškoti pirmykščio žmogaus ori
ginalo! Tik čia įmanoma res
tauruoti karų sužalotą, retu
šuoti ideologijų išblėsintą žmo
gaus paveikslą. Sovietuose žmo
gus pasmerktas valstybės ma
lonei. Tiesos ieškoti, žengti do
rybėse, pajusti asmeninę atsa
komybę, nuolat atsinaujinti lem
ta tik Vakarams.

O krikščionių vaidmuo? Kiek
vieno krikščionio pareiga savo, 
visuomenės ir valstybės rėmuo
se žmogaus pagarbą, laisvę ir 
teisę visokeriopai įgyvendinti. 
Įgyvendinti pilnai, ne laikinai, 
nelaukiant bažnytinių autorite
tų įsako. Brandus krikščionis 
įpareigotas protestuoti visur, 
kur tik žmogaus paveikslas ko-

vietą dabartinių teatrų reper
tuaruose, išanalizuotas eilėje 
veikalų bei įtrauktas į univer
sitetuose dėstomų kursų progra 
mas, absurdo teatras nėra nei 
eksperimentinis, nei avangar- 
diškas. Norint kalbėti apie avan 
gardą, reiktų atkreipti dėmesį į 
dabartinėje Lenkijoje egzistuo
jantį Jerzy Grotowskio “ritua
lo teatrą”, dar taip neseniai ste
binusį rinktinę Vakarų Europos 
publiką.

A. Kairys negailestingai puo
la absurdo teatrą, imdamas kaip 
pavyzdį S. Beckett “VVaiting for situaciją.*)* Esminė žmogaus si- 
Godot”. Be kitų kalčių, šiam 
veikalui yra primetama skelbi
mas nihilizmo ir gyvenimo be
prasmiškumo. A. Kairys taip 
pat teigia, kad Godot "... žino
ma, neateina, nes jo iš viso nė
ra ir niekada nebuvo — viskas 
tėra jų, tai yra laukiančiųjų, 
iliuzija”. “Tokiu būdu”, tęsia 
toliau A. Kairys, “žmogaus 
veiksmai, viltys ir tikėjimas į 
•atėjimo išsipildymą yra apgau
lė, niekis, absurdas”. Perskai-

Jonas Kelerius Samuel Beckett 
“Krappo paskutiniame įrašyme”. 

Nuotr. A. Kezio, SJ

tuacija sukurta ‘“VVaiting for Go 
dot ’ yra laukimas. Šio veikalo 
pasisekimas scenoje bei kritikų 
teigiami įvertinimai rodo, jog S. 
Beckett pavyko atsiekti šį tikslą 
(L y. sukurti tragikomišką žmo
gaus laukimo situaciją).

Reikia pastebėti, kad ne vi
siems žmonėms “VVaiting for Go
dot” paliko tokį įspūdį kaip A. 
Kairiui. Ne visiems jis dvelkė ni
hilizmu bei gyvenimo beprasmiš
kumu. Šį veikalą pirmą kartą pa 
stačius New York’e, nemažas 
skaičius įvairių tikybų dvasiškių, 
dalyvavusių premjeroje, pastebė 
jo, kad priešingai — šis veikalas 
yra pilnas optimizmo ir grožio. 
Ištrauka iš “London Times”, ku
ri turėtų būti pažįstama A. Kai
riui ir kitiems, skaičiusiems 
“VVaiting for Godot”, sako (čia 
pakartoju angliškai, nes sunku 
būtų tiksliai išversti šio tarps
nio prasmę): “... one of the most 
noble and moving plays of our 
generation, a threnody of hope 
deceived and deferred būt never 
extinguished; a play suffused 
with tenderness for the whole 
human perplexity; with phrases 
that come likę a sharp stab of 
beauty and pain”.

L. Mockūnas

*) Pats pavadinimas “Absurdo 
teatras” yra žurnalisto Martin Ess- 
lin sukurtas, nevisiškai tikęs, bet 
publikoje prigijęs vardas. Tiksliau 
būtų — “Situacijos teatras”.

Marija Ambrozaitienė Ruduo (litografija. 1965)

neveikiamas. Jeigu jau Dievas 
atskubėjo žmonių gelbėti, tai 
krikščionys, toji pasaulio švie
sa, negi gaištų?

Žymaus “St. Augustin” ka
talikų laikraščio redaktorius 
Pater W. Kesting paskaitoje 
“Ir Dievas jį sutvėrė” bandė 
atrasti žmogaus kilmės šalti
nius. O jie esą: mitai, Senasis 
ir Naujasis Testamentai.

Tėvas Kesting, žymus vokie
čių misionierius ir keliauninkas, 
ištyręs eilę tautų, atrado jose 
bendrą supratimą, kad žmogų 
sutvėręs D’eVfts- Iš kur tai jos 
ž.no? Patę Dievas apsireiškęs 
visiems žmonėms, ir tiems, ku- 

čius kyla klausimas, kuo pasi
remdamas A. Kairys daro šiuos 
teigimus? Veikalo gale juk pa
siuntinys — berniukas klounams 
(Vladimir ir Estragon) tvirtina, 
kad Godot tikrai ateis. Pagaliau 
pats klausimas, ar iš tikrųjų Go
dot ateis ar ne, veikale nėra es
minis. Absurdo teatras, tai ne 
idėjiniai angažuotas teatras, ku
riam svarbu ką nors įrodyti ar 
atskleisti kokias nors idėjines 
tendencijas. Jo veikalų pagrindi
nis tikslas yra sukurti universa
lią (visų atpažįstamą), žmogišką 

rie sandorą su juo sudarė (iz
raelitai) ir visiems kitiems. Die
vas savo kūrinio neapleido ir 
neapleidžia, jis apsireiškia ir 
neatpirktiems. Visų senovinių 
tautų ir net dabartinių Afrikos 
ir Azijos tautų žmogaus kilmės 
mitai yra dieviškos kilmės: 
žmogus sukurtas Dievo.

Senajame Testamente Dievas 
jau triumfuojantis ir kalbantis 
asmuo, padedąs žmogaus silp
nybėse ir vadovaująs jo neži
niose. Naujame Testamente 
Kristus paliko žmonėms pasau
lį kaip “tešlos kubilą”, kur teš
lą krikščionys privalą savo mei
le ir šviesa skaniai suraugint!.

Kokie persekiojimai siaustų, 
kiek komunizmas pasaulio pa
grobtų, kokią iškreiptą dorovę 
kas skelbtų, krikščionių uždavi
nys liekąs nepamainomas: sau
goti ir rodyti pasauliui žmo-
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Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir motoru ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė kampas) 
Vai: kasdien 1—3 ir 6-8 vai. vak. 

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 VVest 63rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. Ir nuo 4 iki 7 v. v 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą, Išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytofas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Olympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 poipet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. p. p. ,

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 VVest 63 str.
Valandos: pirmad. ketvirt 5—8 

antrad., penkt. 1—4 
PrllmlnSja tik susitarus

MINTYS APIE GYVUOSIUS 
VĖLINIŲ PROGA

(Atkelta ’š 1 psl.)
Tiktai vieno dalyko mes daž

nai stokojam — tai ryžto ir 
pasišventėlių kiekvienai kilnes
nei minčiai vykdyti. Pagaliau, 
jei ryžomės kultūros reika
lams sutelkti milijoninį lėšų 
fondą, tai paieškokime ir kito 
daktaro Razmos, kuris pasi
rūpintų laiku paremti dar te
begyvus kultūrininkus, mūsų 
paramos reikalingus, kurių kū
rybiniai atsiekimai lietuvių 
tautai liudys visų mūsų čia bu
vimą ir tada, kai puošnūs ant
kapiai net vaikų vaikaičių jau 
bus nebelankomi. P. Mis.

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 7 Ist Street 
Specialybč — vidaus ligos 

171-os Ir Canipbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v 
šešt 9 v. r. — 2 v p p■■•oAin rltv'-sln !«•

DR. JULIJA MONSTAVIČlUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Nainy: BEverly 8-3946

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v. v. šešt 
1-2 p. p. ir treč. uždaryta

Tel. oriso PR 6-7800; Namu 925-7607

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 p. p.
■ Išskyrus trečiadieni

TEL. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Va!.: pirmad. antrad., ketvirtad. n 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir

Šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEC. ORTHOPF.DINĖS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

iAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
Kitu laiku Nusitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290.

Dr. Anf. Rudokas, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir remtis
4455 S. California Avė., YA 7-7381 

v?’ p- ”• ,kl 8 v- v- kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.

Rez. tel. PR 0-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 West 
7Ist St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 778.3880,

Valandos pagal tAj s įtari mą

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. tel. GRoveliilI 6-0617

Valandos pirm, ir ketv. nuo 13 iki 
2 v. p. p. ir nuo 7 tki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susltarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Marųuettc l’arko ofisas: 2750 W. 
71 Street, telefonas 025-8206. 

Res. tel. WA 5-3000.
Valandos: 10—12 r. ir 7—8 v. vak., 

šešt. 10—12 v. ryte.
Kttas ofisas: 4644 So. Ashland 

Avė.. tel. CL 4-2806
Valandoj: 2—6 p. pietų kasdien. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofithi uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 Iki 8 v. V.

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta 

Tel. PRospect 6- 9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 6-8

Tik svarbiais atsitikimais cusitams

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. ▼. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti



BERŽELIS
VYTAUTAS VOLEKTAS

ISPAN1ZM0 ŠVENTĖ SARAGOSOJ

Cijūniškės girios pabaigos 
žmogus nematė. Medis stoja 
prie medžio, liemuo prie liemens. 
Rikiuotis ima jau Seirijų paeže
rėje, ir, smėlynų neaplenkda
mas, miškas lipa kalneliais, ka
riasi aukštumėlėmis. Samaną 
pasidriekęs, mėlynių krūmelius 
pasidraikęs, aplenkia Leipalin
gį, ateina prie Nemuno ir, jį 
perkopęs, žygiuoja Vilniaus ša
lin.

Kiekviena pušis dangų plėšo 
ir, debesį praskleidusi, skujas 
pačiam Dievui po kojomis tie
sia. Viršūnės mėlynėn susminga, 
rūke pasislepia, ir kas rietė gal
vą jų pažiūrėti, aukštielninkas 
virto.

Gruzdys, rankomis veidą už
sidengęs, kasasi pirmyn. Naktį 
miške pavojinga. šaka duos 
akin, brauks veidu — žymė liks 
ilgam.

Čia du rėžiai. Tai Bilius su 
Matuku guli. Čia septyni. Sei- 
liūnų kaimo jaunimas, matai, 
sukritęs. Vienon duobėn visi su
lipo. Kartu augo, kartu daina
vo, kartu išsitiesė.

Senis glosto pušis, skaičiuoja 
įpjovimus jų liemenyse. Akis 
tamsoje nemato, bet grūdų nu- 
šiūruota ranka jaučia lengvai. 
Pirštai šias įbraižas jau ne kar
tą vedžiojo.

Va, keturios. Bet apatinė pla
ti. Taigi, ne jų. Čia Strazdų vai
kai sukloti. Tėvai plačia išpiova 
atžymėjo, kad nesuklystų.

ŽVILGSNIS

1 OPERŲ 
SEZONO 

PRADŽIA

VYTAUTAS KADŽIUS

Visame mūsų gyvenamame 
krašte su šiuo mėnesiu prasidė
jo naujas muzikinis sezonas. 
Šiemet visur pastebimas daug 
didesnis domėjimasis simfonine 
muzika, opera, dainų koncertais, 
rečitaliais. Bilietai perkami iš 
anksto, ko nebūdavo praeityje.

Operinei muzikai čia toną 
duoda Metropolitan opera New 
Yorke. Ji rugsėjo 27 d. pradėjo 
naują sezoną su Fausto opera, 
kurią statė ir prieš 82 metus, 
kai 1883 m. atidarė savo pir
mąjį sezoną. Šis sezonas jai bus 
paskutinis tose senosiose patal
pose, nes nuo sekančių rudens 
Metro persikelia į nkujas, dide
les ir pasaulyje moderniškiau
sias patalpas Lincolno centre, 
kuriame bus sukoncentruotas 
visas New Yorkū, o gal net vi
sos Amerikos ryškiausias meno 
pulsas.

Šiais metais į Metro priimta 
net 26 nauji solistai, daugiau
sia jau pasiekę tarptautinio 
garso. Čia galima pastebėti, kad 
naujai suorganizuota “Metropo
litan Opera National Co.”, į 
kurią konkurso keliu pateko 
basbaritonas Arnoldas Voketai- 
tis ir į orkestrą Herkulis Stro- 
lia, yra visai atskiras skyrius. 
Ši opera iki pat birželio vidu
rio važinės po visą kraštą su 
įvairių operų spektakliais. Jos 
tikslas — sudominti operos me
nu plačiąsias amerikiečių ma
ses. šios profesinio lygio ope-

Gruzdys atsimena: nuo čia 
reikia sukti kairėn.

Dvi, trys, šitame liemeny še
šios. Dar kairėn.

Taip, šičia bus. Keturi lygūs 
rėželiai, keturi vaikinai. Vaš
kelis, Buinys, Krutulis ir jo sū
nus.

— Dieve, atilsį jiems duok! 
Amžiną, kaip žemė ir dangus.

Pakėlė samaną. Žemė šilta, 
puri ir drėgna. Ne nuo ašarų. 
Gyvybė joje pasislėpusi, kad 
priešas nepastebėtų. Sūnus juk 
nemiręs, tik nušautas. Priešo 
kulipka gyvybės neatima, bet 
žemei ją atiduoda, kad tamsoje 
būtų iš kur jėgų pasisemti.

Jis prisižėrė maišelį. Didoką, 
vos panešti galima. O kelias to
limas. Tris kaimus prabėgti, tris 
kryžkeles pasukti.

¥
Kai Gruzdys prieš sodybą 

pradėjo kasti duobę, jau švito. 
Nors ruduo, nors greitai ant 
vieškelio suguls gruodas, seniui 
ant kaktos žvilgėjo linksmas 
prakaitas.

Duobėje, gilioje, plačioje, jis 
įstatė medį ir žengęs trobos 
vidun, smagiai pasakė:

— Augs.
— Žinoma, jei gerai įsmei

gei, — patvirtino žmona.
— Ne įsmeigiau, bet įkasiau. 

Šaknys geros, lyg skujos. Ir 
žiūrėjau, kad ant kiekvienos 
bent grumstelis Viaduko žemės 
užkristų.

Iš priemenės našlė marti at- 

Danija — Kopenhaga. Aukščiausias pastatas Skandinavijoje — Skan
dinavų oro linijos viešbutis. Priekyje dalis paminklo baudžiavos panai
kinimui atminti. Nuotrauka Vyto Valaičio

ros įsteigimas yra mirusiojo 
prez. J. F. Kennedžio nuopel
nas. Šiai operai vadovauja Met
ropolitan operos dirigentai, re
žisieriai ir garsieji solistai, pa
mažu jau besitraukią iš akty
vaus dainavimo, tačiau visi bu
vę pasaulio operos olimpe. To
kioje patyrusioje vadovybėje 
yra visas šios operos sąstatas. 
Nebuvo lengva pakliūti solis
tams į šią operą, bet kurie įėjo, 
tiems yra tikra laimė joje būti 
ir studijuoti jau praktiškai ope
rinį meną scenoje, o ne studi
joje. Balandžio mėnesio vidury
je ši opera atvyks ir į Chicagą.

Metropolitan opera turi visa
me krašte labai daug stiprių 
rėmėjų, kurie yra suorganizuoti 
į, taip vadinamą, Guildą. Ji pa- j 
čiai operai nepaprastai daug i

Nuošalioje pašlaitėje...

sivedė anūką. Ji dar vos dvi
dešimt dvejų, bet vaikas jau 
kalba.

— Žiūrėk, — tarė ji, berniu
ką prie lango pastačiusi.

— Naujas berželis auga!
— Bus beržas. Aukštas ir tie

sus, — aiškino motina. — Kaip 
tavo tėvas buvo.

Ji laikė vaiką už rankos ir 
žiūrėjo į šviežią žemę, ant me
džio šaknų naujai sužertą.

padeda: įgyja naujas dekoraci
jas toms operoms, kurioms bū
tinai reikia naujų, gamina nau
jus rūbus, rūpinasi jaunimo 
auklėjimu operai, leidžia puikų 
žurnalą “Opera News”, kurį 
siuntinėja visiems nariams ne
mokamai, renka naujas pinigi
nes aukas, o kartais rengia ir 
didžiulius balius. Ji taip pat 
transliuoja operas tiesiai iš sce
nos, kurių perdavimą finansuo
ja Texaco Co.

Metro savo transliacijas iš 
scenos šiais metais pradės gruo
džio 4 d. ir kiekvieną šeštadie
nio popietę bus galima klausy
tis per radiją 20 skirtingų ope
rų iki balandžio 16 d. imtinai. 
Pertraukų metu yra aiškinama 
įvairūs pertransliuojamos ope
ros aspektai, pravedami pasi- 

Nuotrauka B. Arūno

Drėgna, bet ne nuo ašarų. Gy
vybė joje. Beržas augs sveikai. 
Pavasarį tekės sula. Ji nes ir 
duos sūnui, nes priešas nenužu
do nei laisvės, nei gyvybės. Jos 
eina grumstan, tada medin, ta
da sulon.

Tėvas guli po keturiais rė
žiais, išplautais pušyje. Bet su
la tekės, vaikas augs. Tėvo su
la varvės sūnui, ir priešo kulip
ka gyvybės ne/veiks.

NAUJI 
LEIDINIAI
• TEIS1NINKV ŽINIOS, 1965 

m., liepos — gruodžio mėn. nr- 27- 
28. Naujasis “Teisininkų Žinių” nu
meris yra didelio formato, gausiai 
iliustruotas, 67 psl. gerame popie
riuje leidinys. Numeris skirtas pa
minėti 45 m. nuo Lietuvos teisinin
kų draugijos įsikūrimo ir 20 metų 
nuo šios draugijos atsikūrimo trem
tyje. Kaip ir lauktina tokia proga, 
leidinyje yra apsčiai straipsnių, ku
riems tiktų bendra antraštė "Žvilga 
nis praeitin”. Ir pasakytume, kad 
nėra peiktina tokią mūsų valstybi
nei, visuomeninei ir kultūrinei pra
eičiai brangią medžiagą palikti gy
vą spaudos puslapiuose, nes, pra
ėjus dar vienam kitam dešimtme
čiui, to jau nebūtų galima padary
ti. Šitokia medžiaga tačiau šiame 
leidinyje yra įdomi ne vien tik is
torikams, bet ir visiems, ypač jei
gu ji dar pateikta patrauklia, tie
siog beletristine forma, kaip, saky
sim, ir Jurgio Gliaudos straipsnis 
“Žiburiams tebežiburiuojant”, skir
tas tiems, kurie autoriui dėstė tei
sės mokslus. O pagaliau leidinyje 
netrūksta ir šiandieninės aktuali
jos: P. Stravinskas rašo apie Vliko 
teisinius klausimus, S. Baltūsis apie 
socialinės apdraudos'pensijas JAV- 
se, dr. K. Šidlauskas apie JAV-ių fe 
deralinės ir vietinės valdžios proku
ratūras,

Laikraštį redaguoja L. Šmulkš
tys, Adresas: Teisininkų Žinios. 
5611 So. Emera'd Avė., Chicago, 
III. 60621.

kalbėjimai su dirigentais, im- 
presarijais, solistinėmis garse
nybėmis ir kitais žymiais meno 
pasaulio žmonėmis.

Iš kitų operos teatrų minėti
ni yra: “San Francisco Opera”, 
pradėjusi sezoną su Andrea 
Chenier; “New York City Ope
ra”, sezono atidarymui davusi 
Prokofievo “The Flaming An- 
gel” ir “Chicagos Lyric Opera”, 
kurios atidarymas šiemet įvyko 
su Boito “Mefistofeliu”. Visos 
čia minėtos operos eina griežtu 
profesionalizmo keliu ir yra pa
laikomos aukomis.

Lietuviai operos pamėgimą 
atsivežė iš Lietuvos. Savo jėgo
mis dėl finansinių sunkumų te
gali metuose, pastatyti tik vieną 
operą, kurios lygis dėl savaime 
aiškių gyvenimo ir darbo sąlygų 
yra kiek kitoje plotmėje. Kovo 
mėnesio viduryje kaip tik ir 
mes savo kalboje girdėsime Ver
di operą “Traviatą”.

Dvyliktą spalio — viena iš di
desnių tautos švenčių Ispanijoj. 
Gi Amerikoj, kuriai ši data turi 
tokią pat reikšmę, ji vos vos te
prisimenama. šią dieną Kolum
bas pasiekė Ameriką, ir Ispani
ja tuo pačiu tapo kolonialine 
valstybe.

Saragosoj prie tautinio as
pekto prisideda dar ir religinis: 
tai “Virgen dėl Pilar” būstinė, 
o ši nuo seniai skaitoma ne tik 
visos Ispanijos, bet ir visos ka
talikiškosios Pietų Amerikos 
globėja. Vardą ji gavo nuo aukš 
tcs marmuro kolonos, ant ku
rios stovi ir kur kasdien pasiro
do apsigaubus kitu apsiaustu. 
(Ispanijoj dar labai įsišaknijęs 
paprotys “rengti” šventuosius 
ir net Nukryžiuotąjį.) Jos gar
bei pastatyta didžiulė bazilika 
ant Ebro kranto, garsi ne tik 
savo Mergele ant Kolonos, bet 
ir tuo, kad čia Goya atliko savo 
pirmuosius didesnius freskus.

Šventės prasideda jau spalio 
10 ir tęsiasi iki 14. Jų metu Sa- 
ragoson priguži tiek žmonių, 
kad užsitvenkia visos gatvės, 
o aikštė prieš baziliką pavirsta 
tikru skruzdėlynu. Kaip daug 
kur Ispanijoje, ir čia religija 
maišoma su pagoniškais papro
čiais: vienam aikštės gale bū
rys maldininkų gieda giesmes, 
o kitam tuo pačiu laiku vyks
ta tautinių šokių festivalis. 
Kiekvieną vidurdienį folkloru 
susidomėjęs ateivis gali iki so
ties prisižiūrėti bei prisiklausy
ti “jota”; Aragono tautinio šo
kio ir dainos, visiškai skirtingo 
nuo turistams daugiau pažįsta
mo “flamenco”.

Kiekvieną dieną vyksta ir bu
lių kautynės; jomis užbaigia
mas vasaros sezonas visoj Is
panijoj. Tiems, kurie labiau 
mėgsta arklius, kasdien ruošia
mos arklių lenktynės su kliūti
mis. Gi vaikams kiekvieną rytą 
organ’zuoja “Gigantes y cabe- 
zudos” procesija: milžiniškos ko 
miškos figūros ant kujokų, ku
rios penkių dienų bėgyje apke
liauja visą miestą. Dienai už
baigti dangų nušviečia didžiu
liai fejerverkai. Kasmet išren
kama švenčių karalienė, kuri 
kasdien pasipuošia kitokiu tau
tiniu kostiumu, kurių ne vie
nas paveldėtas iš kartos į kar
tą, ir dalyvauja visuose oficia
liuose aktuose.

DAUGELĮ KARTŲ LAPKRITYS BUVO GRĮŽĘS

IS “VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENOS”

Dažnai aš galvodavau: ar tai yra 
tikras metų ir Apokalipsės galas, 
rudam ir pilkam du tušti aptaisai, 
visi brangakmeniai palikę be -spalvų, 
kurios anksčiau atidžiai žiūrėjo į mus. 
Pasaulis ištirpo tuose sugedusiuose mirties 
raugaluose. Vanduo neša kalnų žemę, 
Ilgi uola palieka plika, vėjas nusineša 
lapus ligi paskntinio medžių nuogumo. 
Mum belieka laukti laiko, 
kada nieko daugiau nebebus 
galima prarasti. Štai jau 
po kūno skausmais ryškėja 
griaučiai, patvirtindami ligonio 
rūstų laukimą.

Tai yra 
galas, ne gruodis su savo padangės 
krištolu, Rytų žvaigžde 
ir beklūpančiais žmonėmis, garbinančiais 
Kūdikį. Tyloje vėl atgims viltis, 
nors ir būtų paslėpta, 
kaip grūdas po sniegu.

Tačiau dukart 
tomis dienomis, kada pati žemė 
supanašėja Paskutiniam Teismui, 
mum primena nuo altorių 
Tą, Kuris sugrįš: jau nebe kaip Kūdikis 
mūsų išganyti, o kaip suaugęs vyras teisti 
gyvus ir mirusius, nušalinti bet kokį 
naują Atpirkimą. Tada sugrįš 
niūrios ir neaprėpiamos laiko sąvaros. 
Ir stosis amžinybė. Vien tik jūs, 
o Šventieji, galėsite išdrįsti į ją žiūrėti.

M. Guidacci, italų poetė, baigusi Florencijos 
universitetą, kur studijavo anglų literatūrą, ište
kėjo už rašytojo Luca Prima ir augina tris vai
kus. Išleido tris rinkinius, iš kurių 11 giorno <iei 
Santi — pats tyriausias. P. G.

B. CIFLIJAUSKAITĖ

Pati svarbiausia diena: spa
lio 12 priešpietis, kada visas 
miestas suplaukia bazilikos aikš 
tėn, taip vadinamai, “gėlių au
kai”: nuo pat ryto visi, kas tik 
turi tautinius rūbus ir noro, su
sirenka miesto centre, ir iš ten 
slenka lėta eisena link bazilikos, 
prie kurios sienos aikštėj supi
nama iš kiekvieno atnešamos 
gėlių puokštės didžiulė Merge
lės ant Kolonos statula. Kadan
gi eisenoj dalyvauja ir visų kitų 
Ispanijos provincijų atstovai, 
žiūrovai gauna progos pamatyti 
pilną folklorą ir įvairiausius 
kostiumus. Tuo pačiu laiku at
skiros grupės išpildo regionali
nes dainas. Pabaigoj, kai į pa
veikslą supintos jau visos gė
lės, iš bazilikos išnešama tikro
ji statula, ir tada vietoj susi
kaupimo ar maldos pasigirsta 
plojimas bei “komplimentai” 
miesto globėjai.

Sekančią dieną, spalio 13, visi 
laukia kitc d.delio įvykio: taip 
vadinamos, Rožančiaus procesi
jos, kuri susideda iš didžiulių, 
kiekvieną paslaptį atvaizduojan-

Saragosos “Virgen dėl Pilar” 
XVIII amž. graviūra

Margherita Guidacci 

čių žibintų, palydimų dešimties 
“Sveika Marija”, vieno “Tėve 
Mūsų” ir vieno “Gloria” mažes
nių žibintų formoj. Po kiekvie
no seka atskirų parapijų ar or
ganizacijų atstovai, bet taip pat 
ir provincijos gubernatorius, 
pulko vadas, burmistras bei ki
tos svarbesnės asmenybės. Tai
gi, ir čia sujungiamas religinis 
aspektas su civiliniu, ir dažnai 
matysi, kad eisenoj dalyvau
jantys ne rožančių kalba, o 
šiaip sau šnekučiuojasi.

Paskutinę dieną šventės už
baigiamos “jota” konkursu, ku
riame dalyvauja mėgėjai iš įvai
rių kaimų. Suorganizuojama dar 
viena iškilminga pusiau svietiš
ka, pusiau religinė eisena su 
apšviestom karietom, ir viskas 
vainikuojama įspūdingu fejer
verku Ebro upės viduryje.

Įdomios ir malonios šios šven
tės dar ir tuo, kad jos grynai 
ispaniškos — turistų čia visai 
nematyti. Saragosą aplamai jie 
aplenkia, nes be Pilar ji nedaug 
kuo iki šiol turėjo didžiuotis. 
Bet paskutiniu metu miestas 
daug finansų skiria restauraci
jai: atkasti ir aptvarkyti ro- 
menų sienos griuvėsiai (tai vie
nas iš svarbesnių miestų; Cae- 
saraugusta), ir po truputį ati
dengiami didžiuliai arabų ar
chitektūros rūmai — la Aljafe- 
ria, kurie kelis šimtmečius bu
vo naudojami kaip kareivinės, 
niekam nežinant, kad po jų iš- 
baltintom sienom slepiasi tokie 
meno turtai. Pagrindinė kated
ra, La Seo, turi labai vertingą 
gobelenų rinkinį, o kitos bažny
čios patraukia dėmesį ypač sa
vo bokštais, tipingais “mudėjar” 
(arabų) stiliui: iš gelsvų plytų, 
kampuoti, su geometriniais or
namentais.

Iš didesnių Aragono asmeny
bių pažymėtini Goya ir du gar
sūs medikai: Ramon y Cająl, 
gavęs Nobelio premiją, ir Mi- 
guel Servet. Visoj Ispanijoj ara- 
goniečiai pažįstami kaip užsi
spyrę, kieti, bet kartu ir labai 
tiesūs žmonės, ir šitai atsispin
di jų dainose ir šokiuose, kurių 
beklausant, kiekvienas pajunta 
džiaugsmą ir jaučiasi kartu su 
jais kylantis tiesiog į viršų, lyg 
koptų į Pirenėjų viršūnes.

MOTINYSTE

Daugelį kartų lapkritys buvo grįžęs 
į mano gyvenimą, ir šis, kuris šiandieną 
prasideda, nėra blogiausias: ramus, 
nors ir nebe nemalonumų. Jis randa mane, 
palinkusią prie lopšio, kur paskutinė 
mano naujagimė miega paslaptingu, 
giliu kūdikystės miegu, vis dar 
labiau viešnia nei pilietė šito, 
jai svetimo, mūsų pasaulio. Jaučiu 
gležną vilnį pieno, prasiveržiančio 
iš krūtų: švelnumas, 
kuriuo prisipildo visos mano gyslelės, 
išplečia mano ribas. Čia išvargęs 
kraujas vėl tampa tyras ir slaptas 
šaltinis, pavirsdamas skaisčiu, gali 
užgesinti nekaltų lūpų troškulį.
Mano kūnas yra stebuklingas įrankis, 
kokiu buvo, suteikdamas gyvybę: krūtis 
— pasakiška atkalnė* teka 
gausos upės aukso amžiuje, 
kuris atžymės 
nežinančios būtybės atmintyje 
giliausios srovės vagą, į kurią ji 
vėliau sugrįš sapnuose ir skausmuose... 
Jai paveikslas yr nepaliestas, man gi, 
kuri esu proga, laikas jau jį 
karčiai nublukina. Tai, tur būt, 
paskutinis kartas, kada aš žindau kūdikį, 
nes skubantieji metai džiovina mano 
gyvybines versmes. šiandieną dar tebesu 
gyvas medis, šlamėdamas 
lapais, palaimintas 
sultimis, tačiau artėja nuogas laikotarpis, 
kuris mane nugramzdins.
Tad juo malonesnė ši pertrauka, pirma 
nei aš pati patapsiu rudeniu, taip pat 
pranašystės ir baimės šešėliu.
Praeitis tiesiasi už mano nugaros 
kaip ilgas kelias. Apie ateitį aš težinau 
tik viena: vargu ji begalės ilgumu prilygti 
laikui, kuris jau yra prabėgęs.

Išvertė P. Gaučyfi



1 DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. spalio mėn. 30 d.

Vytautas Ignas Broliukas ir sesutė (aliejus)

REIKALAS EINA APIE ŽMOGŲ
(Atkelta iš 2 psl.)

kūmo. Kartais susimaišo 
tojo ir fanatiko vaizdai.

Ne vienas kalbėtojas seniau 
pageidavo kongresan įpinti ir 
kitų žmonijos stovyklų oponen
tus: kitus krikščionis, net Va
karų komunistus. Tai pravers
tų kongresui, nes, saviems dis
kutuojant su savais, ne visuo
met grynas grūdas byra. Kaž
kodėl anie pageidavimai lig šiol 
dar likę be rezultatų.

Kongreso vakarai

Vien tik grynos paskaitos ir 
d skus jos ne vieną kongreso 
dalyvį pailsintų. Todėl ne vien 
paska toms ten renkasi kasmet 
ap e tūKstantį dalyvių. Renkasi 
ten ir maldai. Renkasi ir tauti
nėms vertybėms prisiminti.

P.rmasis kongreso vakaras 
buvo paskirtas Marijai. Kiek
viena tauta (o jų beveik 30) 
g edojo ar meldėsi savais liežu
viais. Antrą vakarą tremtiniai 
meldė Viešpaties pasigailėjimo 
ir stiprybės tikintiems kalėji
muose, dvasiškiams arešte, jau
nimui be Dievo. Bažnyčios erd
vės tamsoje kiekvienai tautai 
nešė jaunuoliai degančią žvakę 
prie Kristaus altoriaus. Tą va
karą visi meldėsi už visus, nors 
savomis kalbomis. Tą vakarą 
apsijungė kenčianti visa Bažny- į

šven-

ciklopedija buvo brangus lietu
vių pasididžiavimas, radęs jaut
raus įvertinimo lankytojuose. 
Parodoje kiekvienas lankytojas 
pajuto, kad tremtiniai ir pabė
gėliai tou gražu netinginiauja.

vakaras — links
ėsite? Kenčian- 

ir linksmavakaris?

čia tarp geležinės ir bambuko 
|uždangų.

Paskutinis
i mavaris. N 
ti Bažnyččia
Nustebti valia, bet buvo ir žiū
rovams kuo nustebti. Kiekviena 
tauta galėjo parodyti savo kul
tūrines vertybes: tautinius šo
kius, dainas, muziką. Reiškėsi 
temperamentingi vengrai, šau
nūs ukrain.eč ai. Savotiškai su
sijungė tarptautine meile Bal
kanai su Baltija, Volga su Vys
la, Karela su Estija.

Parodos

Laisvosios spaudos sąjunga 
(Muenchene) š ame penkiolik
tame Vargstančios Bažnyčios 

j kongrese išstatė egzilų spaudą 
ir leidinius. Didžiulė salė buvo 
p r pildyta 21 tautos spaudi 
niais.. Parodai vadovavo jos or- 
ganizator.us A. Kairys. Jo rū
pesčiu ir rūpestingumu lietuvių 
skyrius stebino net vokiečių te
leviziją. “Marija, gelbėk mus” 
maldaknygė ir Lietuviškoji en-

JAUNIMO SUGESTIJOS IR 
PASIŪLYMAI

12-toji Studijų dienų savaitė Vokietijoje*)

INA ČESNAITE

Jaučiu, kad sunku būtų objek
tyviai įvertinti Studijų dienų sa
vaitės reikšmę ir jos įnašą į kultū
rinį lietuvių lobyną, pirmą kartą 
joje dalyvavus.

Iš anksto atsiprašau, jei šis ma
no mėginimas išskaičiuoti kaip ge
rąsias taip ir blogąsias puses gali 
atrodyti asmeniškas, gal net pilnai 
nereprezentuojąs jaunimo nuomo
nės.

Jei studentų tarpe būtų tokių, 
kurie nesutiktų su čia mano pa
reikštomis mintimis, aš visai nesi
stebėčiau, o tik labai kviesčiau 
šiuos Studijų savaitės jaunesniuo
sius dalyvius pareikšti savo nuo
mones ir įrodyt, kur ir dėl ko aš 
klydau.

Man atrodo, kad Studijų dienas 
reikia skaityti Europos lietuvių in
telektualų svarbiausia akademinio 
gyvenimo savaite metuose, todėl 
aš norėčiau kiek padiskutuoti tos 
savaitės prasmę, palyginti ją su ei
liniais studentų suvažiavimais ir 
pabrėžti jos pranašumą.

Studijų savaitė yra mokslo ins
titucija, kurią galima sugretinti 
su lietuvišku universitetu mažame 
mastelyje: čia susirenka, kad ir 
trumpam laikui, buvusieji Lietu
vos (ir net kitų šalių) universite
to profesoriai, filisteriai ir Euro
poje studijuojantis jaunimas pa- 
sivaržyt aukšto lygio temomis, 
įtraukiant į diskusijas visus daly
vius. Vienas iš pagrindinių Studijų 
savaičių steigėjų bei organizatorių 
prof. dr. A. Maceina, filosofijos ir 
sovietologijos dėstytojas Muenste- 
ry, pabrėžė: ‘‘Studijose turi būti
nai būti aukšto lygio paskaitos ir 
diskusijos”.

(Šis paskaitų aukštas lygis esąs 
išsilaikęs, tik diskusijų dalyviai 
dažnokai nutolstą nuo akademinio 
objektyvumo ir logiško minčių iš
dėstymo.)

Po kelių šio “universiteto sesijų” 
į Studijų savaitę pradėjo plaukti 
daug jomis susidomėjusių lietuvių, 
ir rengėjai pajuto reikalą praplės
ti programos rėmus — be rimto
sios dalies, vakarai yra skiriami 
laužams, linksmavakariams, litera
tūros vakarams ir t. t-, kurie pasi- 
žymi jsąyo įvairumu ir kurie yra la
bai I .skandžiai organizuojami ir 
prawdfemi.

Taįgi .pirmiems rengėjams visai 
nepramatytai atsirado reikalas su
derinti jau du tikslus — išlaikyti 
studijų dvasią ir suteikti progos 
lietuviams patiems laisvai pasi
reikšti; šioj antroj daly aktyviai 
reiškiasi tik jaunimas, itin tebestu- 
dijuojantis.

Anksčiau paskaitinėje programo
je dalyvaudavo ir jaunesnių prele
gentų — šiemet tačiau nebuvo jų 
nė vieno: Taigi nei viena paskaita

I neatsižvelgia į jaunimo reikalus bei 
| pageidavimus. Jaunamas nebuvo pa
kankamai įtrauktas ir į diskusijas. 
Dėl to susidarė vaizdas, kad studi
juojantis jaunimas bent šį kartą 
buvo per mažai pagautas studijų 
nuotaikos bei dvasios.

Tikras paradoksas yra tas nuo
latinis pabrėžimas, kad jaunimas 
yra Lietuvos ateities viltis, jam ne
suteikiant pakankamai progų iškel
ti jaunimui realius, konkrečius ir 
gal net jautrius klausimus.

Aukšto lygio paskaitos savo gi
lumu, kartais net sunkoku išraiš
kos būdu, buvo jaunimui dažnai 
sunkiai suprantamos. Tai sudaro 
keblią problemą, nes paskaitų lygio 
jokiu būdt negalima a.int, o jų 
“tonas” yra kai kada tikrai per 
aukštas.

Mes nenorime vienok “suprastin
tų” paskaitų — mes prašome mū
sų vyresniosios kartos intelektualų 
sudaryt sąlygas, kad mums tech
niškai įmanomomis priemonėmis 
būtų galima labiau įsigilinti į te
mas, jas pilniau suprasti.

Siūlyčiau paruošti paskaitų teks
tus. Tada tikrai iš paskaitų būtų 
daug didesnė nauda, ypač iš tų, kur 
minima knygų vardai, rašytojų pa
vardės ir statistiniai skaičiai, kurie, 
kalbėtojui dar skubant, “nuskam
ba” be atgarsio. Net ir sisteminga 
pagrindinių faktų santrauka taip 
pat palengvintų temų supratimą.

Prelegentai ir moderatorius, no
rėdami1, kad diskusijos nenukryptų 
į nelogiškumus ar kitus kraštutinu
mus, menkokai teška tino paskaitų 
dalyvius, ypač jaunesniusius, pa
kankamai pasireikšti- Taigi čia iš
kyla kita opi problema — įtraukti 
studentus į diskusijas, nebelaikant 
juos vien moksleiviais

Kadangi jaunimo pasyvumas yra 
iki šiol Studijų dienų akivaizdus 
reiškinys, siūlyčiau Studijų dienų 
savaitėj skirti vieną JAUNIMO 
DIENĄ, kuri būtų patikėta vien 
jaunimo iniciatyvai. Čia paskaitos 
būtų skirtos tik jaunimui, pritaiky
tos jų reikalavimams ir rūpesčiams. 
Čia ir diskusijų forma galėtų būti 
jaukesnė — siūlyčiau grupinį me
todą, o ne teatrališką į priekį išė
jimą, kaip šiais metais. Tokiu bū
du jaunimas pasijustų, kad ši 
“mokslo įstaiga” yra ne vien tik 
proga susitikti, pabendrauti, pasi
klausyti, bet ir proga savo tiesio
ginių studijų rezultatus ir laimėji
mus išreikšti lietuviškai.

Gal ne vienas Galvoja, kad at
skirtieji studentų suvažiavimai tam 
yra vienintelė vieta? Dalinai taip, 
bet jie nėra pakankami. Tik pažvel
kime į tą gausumą rinktinių prele
gentų, suplaukusių į Studentų sa
vaitę, kurie galėtų ir turėtų būti 
akstinu pasidalinti abiejų kartų

idėjomis ir išdiskutuoti visokiausius 
klausimus. Būtų tad labai apgailė
tina, kad studentai ir toliau būtų 
tik pasyvūs suvažiavimo dalyviai, 
mūsų vyresniosios ir prityrusios 
kartos “nepriversti” prabilti.

Šiais metais suvažiavo dalyvių 
iš 15 kraštų. Tad toks lietuviško 
“kamieno” susikoncentravimas stu
dijuojančiam jaunimui, be abejo, 
turėtų būti vienas iš svarbiausių 
įvykių metuose, kur būtų vieninte
lis rimtas šaltinis pasisemti žinių, 
išreiškiamų tobuloj lietuvių kalboj, 
kurią tremtyje išaugęs jaunimas tik 
laisvu laiku teturėjo progos kalbėti 
ir tik retas į ją toliau gilintis. Stu
dijų dienos tokiam jaunimui turė
tų būti proga intensyviau kalbėti 
lietuviškai, užsidegti ir atsišviežinti 
naujomis idėjomis.

Studentų savaitės rengėjų tarpe 
šiais metais, iš penkių'organizacljų, 
keturios buvo jaunimo organizaci
jos. Tad, kol jos pačios nepasisako 
dėl aiškiai reikalingų pakeitimų 
Studijų dienų savaitės programoj 
ir tik pačių tarpe savo kritišką 
nuomonę skleidžia, neduodami jo
kių pozityvių bei konstruktyvių pa
siūlymų rengėjams, negalima prie
kaištauti “senimui”. Bet čia pat 
galima pridėti, kad pastangos tu
rėtų būti abiejų pusių — tiek ska
tinimo iš vyresniųjų, tiek aktyves
nio jaunųjų prisidėjimo pilnai įgy- 
vendin1' Studijų savaitės užsimo
jimus taip, kad jaunimas išsiskirs
tytų su pasiryžimu ir noru toliau 
domėtis savąja kalba, savo tautos 
kultūra, jos praeitimi ir ateitimi. 
Neužtenka čia jaunimui būti vien 
aktyviais laužavedziais, linksmava- 
karių rengėjais ir pilkaisiais daly
viais.

Jei studentai patenkinti išvažinė
jo po šios savaitės, tai tikrai dėl 
to, kad suprato ir visu 100% pa
sinaudojo paskaitomis, kad viešai 
po jų ir vėliau savo tarpe jas dis
kutavo- Drąsiai galima tvirtinti, 
kad ne intelektualinis, o socialinis 
“džiaugsmas” nulėmė bendrą savi
jautą.

Gan aišku, kad reikalinga drą
sos eiti į diskusijas (ypač dar ne
turint diplomų!) su garbingais vy
resniosios kartos intelektualais, bet 
taip pat aišku, kad yra gyvas rei
kalas abiem kartom suartėti.

Studijuojančiųjų tarpe yra jau 
bebaigiančių mokslus, yra mokslus 
begilinančių studentų, yra jau uni
versitetuose bedėstančių. Dauguma 
iš jų lietuviškuose rateliuose dar 
savo aktyvumu nepasižymėjo, tuo 
tarpu kai svetimtaučiai turi iš jų 
kur kas daugiau naudos.

Toliau nebegalima delsti — jau
nimo pasyvumas turi būti išjudin
tas. Jau dabar yra kritiška padė
tis, kada įvairiuose kontinentuose 
vadovavimas lietuvių tautiniam ir 
kultūriniam gyvenimui pereina į 
jaunesnės kartos rankas, kurios 
toli gražu taip svarbiam lietuvybės 
išlaikymo uždaviniui pakankamai 
neparuoštos ir nepasiruošusios.

•) Straipsnis konkrečiai liečia eu
ropines lietuvių studijų dienas, ta
čiau jame keliamos mintys analogi
ne prasme įsidėmėtinos ir šiapus 
Atlanto, rengiant panašias dienas 
bei stovyklas. Red.

Antroji paroda — reikalo pa
roda. Tai didžiuliai plakatai, len
telės, nuotraukos, statistikos, 
bylojančios raudonos rankos 
veiklą pasaulyje ir pavergtose 
tėvynėse. Skaudi Lietuvos Baž- 
nyč os statistika ne vieną ilgam 
čia sustabdė. Vienuolynų likę 
0, vienuolių... 0, katal. organiza
cijų... 0, katal. laikraščių... 0 ir 
t. t.

Lietuvių grupei vadovavo R. 
K. S.elovada. žymusis kongreso 
daiyv s buvo lietuv s, naujasis 
vyskupas Pranas Brazys, žurna- 
i stų ir žingeidžiųjų pulte api
pultas. Dž ugu, kad ne vienam 
reikalas ėjo r apie Lietuvą.

k. j. d.

Žymių žmonių mandagumas
Mokslininkas Einšteinas mėgo 

žiūrėti Čaplino filmus ir žavėjosi jų 
kūrėjo talentu. O kartą jis paraše 
Čaplinui:

—- Stebiuosi jūsų menu. Jūsų fil-

įL--

Paulius Augius Iš „Žemaitiškų vestuvių” (medžio raižinys)

SAVO 
DAVĖ DOVANU

ACIAU *KgVT 
<OS NEATIDARO

JAI VETAVO 
PARBANIEKON 

AVO» RVTO MĘ

mvji

Aš jumis dar labiau stebiuos, 
niekas 

pasaulyje nesupranta, bet jūs esa
te garsus žmogus. Jūsų Čaplinas.

mą "Aukso karštligė” supranta vi
same pasaulyje, o jūs pats būsite Jūsų relktyvumo teorijos 
garsiu žmogum. Einšteinas.

Čaplinas atsakė mokslininkui:

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje

reikalavi-

taupymo

pa-

mokamas 
prie Jūsų

Savo nariams turime pilną patarnavimą:

Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 
lietuvius virš 40 metų

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Turtas virs
$50,000,000.00

KURIOJE JŪSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią, sumą bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų 
mus.

PELNINGA - didesnis negu vidutiniškai 
dividendas du kartu j metus pridedamas 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

PARANKI — vieta patogi ir deniai Įvestas _____
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

SAUGI — nes visos santaupos iki S10.000.00 apdraustos 
valstybinėj JAV valdžios Įstaigos.

KAIP NAMŲ 1‘lRKf.JAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruošta biudžetą.

• NAMA GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmoksti skolas ir tapti JUvinlnku.

• ISIGY’SITE JĮ LENGVIAU, nes mūsų 1 nuomą panašūs
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
Ir kitus mokesčius.

• ĮSIGYSITE JI BE RŪPESČIŲ, ned kaimynystėje esanti
draugiška mūsų įstaiga yra pasiruošusi Jums 
tarnauti.

Bonai mokslui baigti 
Paskolos namams
Kalėdų Klubas
Atostogų Klubas
Šeimos apdraudė
Notaro patarnavimas
Visokių rūšių apdraudos 
Nemokamas kambarys 
susirinkimams
Mokame čekius ir duodame 
nariams specialius Money 
Orderius
JAV pašto ženklai 
Parduodame ir išperkame 
JAV bonus
Du dideli kiemai automo
biliams pastatyti
Vokai taupyti paštu
Saugios depozitų dėžės 
Keleivių čekiai

JOHN PAKEL 
Chalrman of the Board

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue Tel.: GR 6-7575

VALANDOS:
PIRMADIENĮ . 
ANTRADIENĮ

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

TREČIADIENI visą 
KETVIRTADIENI . 
PENKTADIENI 
AESTADTENI

dieną
. 9:00

9:00
9:00

uždara.
A.M. —
A.M -
A.M

8:00
8 M)

12 30

P.M
P.M
PM



“LAISVĖJ TKAIIINYJ
“LAISVES TRAUKINYS’’ iš Chicagos išvyks penktadieni Ii 
po pietų, lapkričio 13-tą dieną ir sugrįš sekmadienį. Pilno I i 
bilieto kaina — tik $46.25. Registracijos telefonas WA 
5-5121. tekins siųsti “Freedom Train”, c/o Neptūne I 
Motors, 6516 South Western Ave„ Chicago, Illinois 60629. ||

Lėktuvu į demonstracijas taip pat galima vyk
ti. Kaina — $65.00 asmeniui.

Registracija: WA 5-6016 (KLNA Chicagos Ak
tyvo būstinė).

KLNA Chicagos Aktyvo Būstinė: P. Leonas Rea] Estate. 
2735 West 71st Street. Telefonas: WA 5-6016.

Valandos: kasdien nuo 6 P. M. iki 10 P. M., šeš
tadieniais nuo 10 A. M. iki 2 P. M., sekmadieniais 
uždaryta.

Lietuvių masinė manifestacija ruošiama 
Komiteto Lietuvos Nepriklausomybei At
statyti, vyksta MADISON SQUARE 
GARDENS, lapkričio mėn. 13 dienę, 
1965 m.

NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, mėnesinis kultūros | ros stovyklų prisiminimai rodo taip 

žurnalas, 1965 m., rugsėjo mėn., j gi nemažą ateitininkijos gyvastin
gumą.nr. 7. Poatostoginis sąsiuvinis pra

dedamas kun. V. Cukuro straips
niu “Pasauliečių atsakomybė Baž
nyčioje”. Tebevykstančio Bažny
čios susirinkimo ir tebešuoliuojan- 
čios nūdieninės žmonijos raidos 
kontekste straipsnis labai aktua
lus ir baigiamas tokia išvada: “At
mosfera jau sukurta, viešas Baž
nyčios žodis jau patvirtino, kad 
pasaulietis jau yra pilnai subren
dęs savo misijai. Lieka tik nedel
siant, ranka rankon, su pasitikėji
mu ir meile, statyti tiltus busima
jam Bažnyčios susitikimui ir po
kalbiui su moderniuoju pasauliu.” 

Išskirtinai šiame numeryje yra 
įdomus mūsų istoriko Juozo Jakš
to žvilgsnis į garsėjančio ruso is
toriko V. T. Pašutos platų veika
lą “Obrazovanie Litovskago Go- 
sudrastva” (1959). Vienoje straips 
nio vietoje J. Jakštas rašo: “Be vi
są veikalą persunkiančios mark
sistinės tendencijos, jame prasi
kiša dar kita, būtent, prorusiš
ka...” Apie šios rūšies tendencijas 
straipsnio autorius daugiausia ir 
kalba ir šia prasme Pašutą gero
kai sukritikuoja. Tačiau straips
nio baigminėse išvadose konstatuo 
jama: “Pošutos veikalas — gilių 
ir plačių tyrinėjimų vaisius, dide
lis įnašas į seniausių Lietuvos vals 
tybės laikų nagrinėjimus”. Taigi, 
kiek teko jau ir anksčiau girdėti, 
šiame didžiuliame veikale yra ne 
tik marksistinių pelų, bet ir tik
rųjų istorijos mokslo grūdų. Skai
tytojui bus truputį gaila, kad jie 
straipsnio autoriaus plačiau ir kon 
krėčiau "Aiduose” neflžryškinti.

Pavasarinį žuvusioms pagerbti 
koncertą Chicagoje (Verdi “Re- 
ąuiem” ir Br. Markaičio “Vilniaus 
varpus”) žurnale aptaria Vladas 
Jakubėnae, o , grožinę literatūrą 
atstovauja su įtampinės situaci
jos novele jubiliatas Marius Kati
liškis ir Leonardas Andriekus, ku
rio čia spausdinamas eilėraščių cik 
las “Karalius Mindaugas” pasižy
mi nuoširdumu, patoso ir papras
tumo sulydinimu į kūrybiškai api
pavidalintą gabalą. Apžvalginėje 
numerio dalyje dr. J. Grinius ra

šo apie Antano Jasmanto poeziją, 
V. Skrupskelytė — apie ateitinin
kų kongresą Toronte, Ant Gustai
tis prisimena Katiliškio 50 m. ju
biliejų. Žurnalas iliustruotas Pr. 
Domšaičio darbais. “Aidų” metinė 
prenumerata $7.00, redakcijos ad
resas — Dr. J. Girnius, 27 Juliet- 
te St., Boston, Mass. 02122; ad
ministracijos — 680 Bushv.-<k 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

• ATEITIS, 1965 m., rugsėjo 
įmėn., nr. 7. Rudenio spalva apsigau 
bęs naujasis žurnalo sąsiuvinis gra 
žiai balansuoja savo puslapiuose ir 
lietuviškąsias ir aplamai krikščioniš 
kąsias, ne vienu atveju, degančias 
dabartines temas, pasisakydamas 
visur aiškiai ir principingai. Be ki
ta ko, vedamųjų rėmuose pabrėžta 
ir faktas — naujo lietuvio kunigo 
paskyrimas j čionykštę (Clevelan
do) lietuvių parapiją. O jų nesky
rimas lig šiol vis būdavo praeina
mas negirdomis. Ir gerai, kad 
“Ateitis” išdrįso pirmoji apie tai 
pakalbėti. Ji tad ir rašo: “Toks pa
šaliniam stebėtojui jokio nusistebė
jimo nekeliąs įvykis: jaunas lietu
vis kunigas skiriamas j lietuvišką 
parapiją, mums yra didelis džiaugs
mas, nes, deja, iki šiol buvo kitaip 
Trys mums pažįstami jauni kunigai, 
baigę lietuvių seminariją Ramoje, 
negavo darbo lietuviu parapijose. 
Jų energija, kurią jie pašvenčia sa
vo parapijų jaunimui, neina veltui, 
tačiau jų dabartinis darbas maža 
ryšio teturi su tuo, kuriam j'e ruo
šėsi: darbui Lietuvoje, kai atsiras 
galimybė ten grįžti. Toks tiesiog 
tragiškas kunigų nutrupėjimas, kai 
jų mums reikia kiekvienoje mūsų 
parapijoje, stebėtojui yra nesupran 
tarnas. Toks visiškas nesirūpinimas 
mūsų jaunaisiais kunigais kėlė pa
gundą abejoti, kiek rimtas susirū- 
p;nimas kunigiškais pašaukimais lie 
tuvių tarpe. Smagu, kad dabar pa
dėtis keičiasi.”

Numeryje, be kita ko, negalima 
lengvai praeiti pro A. Prakapo, 
OFM, straipsnį apie Pierre T. De 
Chardin, pro Bažnyčios susirinki
mo “Ketvirtąjį aktą”, taikliai ir 
kondensuotai atpasakotą A. A., o 
taipgi pro dr. J. Girniaus puslapius, 
skirtus kun. A. Lipniūno asmenybei 
ir jo veiklai aptarti. Žurnale spaus
dinamos korespondencijos ir vasa-

• GIMTOJI KALBA, bendrinės 
kalbos laikraštis, 1965 m., balan
džio — birželio mėn., nr. 2 (28). 
L. D. kelia klausimą, kaip reikėtų 
sakyti: Baltijos ar Pabaltijo vals
tybės? Ir pasisako už Baltijos 
valstybes, taigi ir už baltus, arba 
baltiečius. Tęsiniu dar duodamas 
ir L. Dambr ūno straipsnis “Prof 
Balčikonio nuopelnai bendrinei kai 
bai”. O. Rozniekienė rašo apie kai 
kurias kliūtis mūsų bendrinei kal
bai tobulėti, duoda pavyzdžių ir 
laukia šiuo klausimu mūsų kalbi
ninkų pasisakymų. Kituose laikraš 
čio straipsniuose bei klausimų aky 
riuje liečiamos taipgi įdomios kal
binės temos, kurios kiekvienam iš 
mūsų turėtų rūpėti. “Gimtąją Kal
bą” leidžia JAV LB Kultūros Fon
das. Metinė prenumerata — $2.00 
Adm. adr. — Jonas Bertašius, 
5348 S. Talman Avė., Chicago 32, 
III.; red. adr. — “Gimtoji Kalba”, 
4314 40th St., Brentwood, Mary- 
land. Redaguoja L. Dambriūnas.

• VYTIS, 1965 m. spalio mėn., 
nr. 8. šiuo numeriu “Vytis” mini 
savo 50 metų auksinį jubiliejų, pa 
sipuošę.s aukso spalvos viršeliu ir 
Lietuvos valstybės ženklu — Vy
timi. Čionykščio lietuviškojo jau
nimo lietuviškajame brendime šis 
žurnalas per pusš.'mtį savo gyva
vimo metų yra išvaręs labai gi
lią vagą. Jis ir šiandien yra dar 
gana plačiai skaitomas, ypač ant
rosios ir trečiosios, jau čia gimu
sios lietuvių kartos. Būtų tik pa
geidautina, kad pokario tremtinių 
bangos jaunimas labiau susidomė
tų šiuo laikraščiu, talkintų jam 
raštais ir prenumerata, kad tuo 
būdu leidinys galėtų tvirtai ženg
ti ir į antrąjį savo amžiaus pus
šimtį. Kai pasižiūri jubiliejiniame 
numeryje į ilgą eilę buvusių ir 
esamų “Vyties” redaktorių veidų, 
tai pamatai, kiek jų tarpe buvo 
žymių mūsų visuomenės veikėjų, 
mokslininkų, rašytojų, žinomų ir 
pasišventusių darbui žmonių. Pir
muoju žurnalo redaktoriumi kaip 
tik ir buvo neseniai miręs dr. A. 
Račkus. O po to jau sekė: dr. K. 
Pakštas, M. Zujus, J. Karosas, 
Ign. Sakalas, K. Jonaitis, Pr. 
Zdankus, K. Savickus, A. Lapins
kas. kun. A. Valančius, J. Petrai
tis, A. Skirius, Ed. Kubaitis, dr. J. 
Leimonas, P. Grendal, A. Vaičiu
laitis, Linda Vaicekauskis, Irena 
Šankus, Loreta Stukas. Visų turė
tų būti rūpestis, kad jų eilė ir atei 
tyje nenutrūktų ir kad “Vyties” 
žurnalo pastangos nebūtų balsu, 
šaukiančiu tyruose.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1965 m. 
spalio mėn., nr. 8. Trumpu, stip
riu pabrėžimu pirmajame pusla
pyje J. Kojelis stabtelia prie entu
ziastiškos veiklos ir tupčiojimo vie 
toje dialogo. Tuoj pat seka labai 
įvairus pokalbis su prof. dr. V. 
Vardžiu, užgriebianti ir šiandieni
nės ateitininkijos ir lietuviškosios 
bei pasaulinės politikos temas. 
Liesdamas kurį laiką ateitininkuo 
se buvusią politinių pažiūrų įtam
pą ir žvelgdamas ateitininkijos 
ateitin, dr. Vardys konstatuoja: 
"Tie konfliktai bus jau ne politi
nės, bet kultūrinės prigimties. Pir
moj eilėj teks grumtis ne dėl poli
tinių, bet dėl kultūrinių pažiūrų, 
bandant ateitininkuose lietuvybę. 
“Grumtis” yra dėl ko, nes vieno
kių ar kitokių kultūrinių verčių 
laimėjimas apspręs naujos ateiti
ninkijos pobūdį”.

Kūrybiniuose žurnalo puslapiuo
se duodama ištrauka iš netrukus 
pasirodysiančio, intriguojančio J. 
Gliaudos romano, vaigduojamto 
paskutiniąsias Lietuvos nepriklau
somybės dienas, ir puslapis naujų 
Vlado Šlaito eilėraščių iš parengto 
spaudai rinkinio, taipgi pristato
mas dail. K. Žoromskis ir jo kū
ryba. Labai įvairi ir kitokia, dau
giau apžvalginė, naujo numerio 
medžiaga. Žurnalo metinė prenu
merata $6.00. Adresas: Lietuvių 
Dienos, 4364 Sunset Boulevard, 
Hollywood, Calif. 90029.

• SĖJA, tautinės, demokratinės 
minties laikraštis, 1965 m., nr. 2. 
Leidėjas — Varpininkų leidinių 
Fondas. Redaktorius — Antanas 
Rūkas. Vedamuoju straipsniu laik
raštis pasisako prieš įsivyravusią 
rutiną įvairiose mūsų veiklos srity
se: prieš nuolatinį ir viešą ilgesnio 
ar trumpesnio amžiaus sukak
čių minėjimą, prieš rutina vir-

Jonas Kelečius Priemiesčio fragmentas

tusią įvairių mūsų politinių 
bei visuomeniniu veiksnių veik
lą. Vedamasis baigiamas: “Tu
rint tokią didelę praeities patirtį, 
ar neatėjo pats laikas gausingoms 
lietuvių išeivių organizacijoms ir 
veiksniams kratytis įsigalėjusios 
rutinos, prisitaikant prie šių die
nų sąlygų ir imtis tiek viešajame 
mūsų gyvenime, tiek Lietuvos lais
vinimo bare naujų metodų ir nau
jos akcijos. Džiugu, kad apie tai 
keletu atvejų jau buvo kalbama 
ir Vliko buvusiose sesijose. Galgi 
nebus pasitenkinta vien tik kalbė
jimu”.

Kultūriniuos “Sėjos” puslapiuos 
šiuo kartu recenzuojama A. Kai
rio satyrinė komedija “Viščiukų 
ūkis” ir ta pačia proga replikuo
jama dėl jos anksčiau pasisakiu
siam kun. V. Bagdanavičiui, apta
riama pavasarį Chicagoje regėtoji 
Vytauto Kasiulio kūryba ir P. 
Orintaitės atsiminimai apie Salo
mėją Nerį, atskira knyga (Ką 
laumės lėmė) išleisti Chicagos Lie 
tuvių literatūros draugijos 1965. 
Šioje Antano Rūko recenzijoje yra 
viena įdomi vieta, liečianti Salo
mėjos Nėries parašytą poemą 
“Daina apie Staliną”. Gi šios ne
lemtos poemos parašymo aplinky
bės lig šiol mūsuose jau buvo virs 
tančios įvairiai kartojamose varia
cijose kažkokia sujaukta legenda. 
Antanas Rūkas, paminėdamas čia 
anas pirmosios bolševikų okupaci
jos pirmąsias dienas, kada jis bu
vo dar einančių “Lietuvos Žinių” 
redaktorium, rašo:

“Vieną vakarą Kazys Boruta at
ėjo į mano kambarį redakcijoje, 
sudribo į kėdę ir sako: “Atėjau 
tiesiai iš Pozdniakovo". “Tai ką gi 
veikei Rusų atstovybėje?” — klau 
siu. “Ilga istorija”. Ir Kazys Bo
ruta man papasakojo štai ką:

— Pozdniakovas ar kuris kitas 
iš Rusų atstovybės paskambino 
Korsakui į Eltą (Tada jis buvo jos 
direktorius A. R.), kad pristaty
tų du geriausius Lietuvos poetus. 
Korsakas sėdo į Eltos limuziną ir 
atvažiavo pas mane į Pajėsį, daug 
neaiškinęs įsisodino ir nusivežė pas 
Salomėją Palemonan, o iš ten vi
si trys nuvažiavome į ,Rusų 
atstovybę. Pakeliui klausėme, kam 
mus veža, bet ir pats Korsakas te
žinojo tik tiek, kaji Pozdniakovui 
reikia dviejų geriausiųjų poetų.

— Rusų atstovybėje mus pasiti
ko spaudos atašė. Salione stalelis 
buvo apkrautas gėrimais ir ka
va. Mums besivaišinant, pasirodė 
Pozdniakovas, besišypsantis ir la
bai malonus, pakėlė taurelę ir sa
ko: “Yra dvi temos, kurias reikia 
būtinai ir greitai parašyti — Pa
sveikinimą liaudies seimui ir Poe
mą apie Staliną, Katras katrą ra
šysite ?”

—Aš greitai sumečiau, kad Pa
sveikinimas seimui gali būti labai 
trumpas, ir pirmas pasisiūliau jį 
parašyti. Vargšei Salomėjai nieko 
kito nebeliko, kaip surašyti Poemą 
apie Staliną.

Tokis buvo mudviejų su Kaziu 
Boruta tuo reikalu pasikalbėji
mas.”

“Sėjos” metinė prenumerata — 
$3.00, paskiras numeris — $1.00. 
Adm. adr. — J. Urbelis, 1649 N. 
Broadway, Melrose Park, III., red. 
— Antanas Rūkas, 3346 W. 65th 
Place; Chicago, III.

• THE MARIAN, October, 1965. 
Žurnalas rūpestingai stengiasi 
įtraukti naujus, kvalifikuotus bend
radarbius. Spalio mėn. numeryje 
rašo knygos “Lithuania under the 
Sovietą” autorius prof. V. S. Var

dys: apie religijos sunkumus už ge
ležinės uždangos ir apie tikinčiųjų 
ryžtą atsilaikyti. Mūsų laureato J. 
Gliaudos sūnus J. Gliaudys, Jr., bai
gęs South California universitetą, 
duoda vaizdų reportažą apie savo 
atsilankymą į Santa Inez misiją. 
Buvęs “Lux Christi” redaktorius 
kun. dr. T. Narbutas rašo apie di
džiąją Argentinos šventovę — Lu- 
jano Dievo Motinos. Daugelio pa
mėgtas pedagogas kun. L. Gižins- 
kas svarsto rasines problemas. Pie
tų Amerikoje besidarbuojąs kun. A. 
Švedas, MIC pasakoja apie Argen
tiną. Lojolos universitete pradėjęs 
profesoriauti Min. Edv. Aksomaitis, 
MIC duoda eilės filmų apžvalgą. Sta 
tistikos biure dirbąs lietuvis specia
listas Gerbaudo pseudonimu rašo 
apie persiskyrimus moterystėje.

ja, ką matė atsilankiusi Liurde. Dar 
viena amerikietė — Margie Snow- 
den North — duoda miniatūrinės 
religinės poez jos gabalėlį, o ameri
kiečių spaudos bendradarbis Hen-

ry E. Peisson svarsto, ar katalikai 
neretų vedusių kunigų.

žurnalas gausiai iliustruotas, įvai 
rus savo turiniu, auga tiražu ir su
silaukia nuoširdžiai prielankių atsi
liepimų iš skaitytojų. Puslapių lau
žyme stengiamasi ieškoti įvairumo 
naujume.

• LIETUVIŲ JAUNIMO KONG
RESAS Toronte — Kanadoje 1965 
m., spalio 8-10 d. Redagavo Aid. 
Bušinskaitė, išleido Kanados Liet, 
jaunimo kongresui ruošti komite-Į 
tas. Leidinys gausiai iliustruotas, i 
50 pusi., kuriuose randame porą 
paties jaunimo parašytų spalvingų 
vedamųjų, gražiai išdėstytą viso 
kongreso programą, joje dalyvau
jančių įvairių sambūrių ir pavienių 
asmenų nuotraukas. Akį patraukia 
visur mieli, jauni lietuvi'ki veidai 
— visur gyvybė, dabartis ir atei
ties laidas. Džiugina dar ir tai, kad 
šalia visuomeninio, dainos, šokio bei 
vaidybinio aspekto bene pirmą kar
tą mūsuose tokia proga pabrėžtas 
dėmesys ir jaunimo dailiosios lite- 
ratūroB kūrybai. L. švėgždaitės ir

K. Barteškos poezijos puslapiai yra 
ir gražiai sutvarkyti ir nenukišti 
kur nors į kamputį, o taipgi labai 
viltingi pačiu literatūriniu savo po
lėkiu. Leidinyje nėra ir panašiomis 
progomis įprastų apmokamų verslo 
skelbimų. Žinome, kad skelbimai žy 
miai palengvina šitokių leidinių pa
sirodymą. šį kartą tad leidinio pla
nuotojai dvigubai pagirtini, kad mo 
kėjo vis dėl to išsiversti be jų.

! • ABC. Išleido GIDĄ. Spaudė
Morkūno spaustuvė Chicagoje 1965

i m. Kaina 50 centų. Leidinėlis yra 
: skirtas priešmokyklinio amžiaus 
vaikams. Atskiruose puslapiuose 
yra stamb'a' įra’yta kiekviena lie
tuviškosios abėcėlės didžioji ir ma
žoji r?idė su atitinkamu piešiniu, ku 
rį vaikas pats gali dar ir nuspalvin
ti. Knygelės gale duota vienoje vie
toje ir pilna lietuviškoji abėcėlė, ne
užmirštant ir nosinių, kurios apgai
lėtinai išleistos atskiruose pusla
piuose. Vis dėlto knygelė pačiam 
pradiniam susipažinimui su raidė
mis yra labai pravarti.

Z

NUGARKAULIS:
Dr. R. Czaplicki

Dr. M. J. 
Pohunek

Amerikietė Ruth Oswald pasisa
ko spalio mėn. tema,— apie rožinio 
maldą, o kita amerikietė — keliau
toja Genevieve L. Brendel pasako-

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
KITE NUO $500 IKI $1,000.

B ALZEKAS MOTOR 
SALES, INC 
JU WILL

CHRYSLER 
PLYMOUTH

4030 Archer-VI 7-1515

!•

LIKĘ US”

• IMPERIAL
• VALIANT

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel. - 434 ■ 0421
P. Rudėnas — K. Šimulis

Nugarkaulis yra su
darytas iš 26 atskirų 
kaulų: 7 kaklo kau
lai. 12 viršutinėj ir 
vidurinėj nugaros da
lyje, 5 žemutinė) nu
garos dalyje ir 2 du
bens srityje. Visi šie 
kaulai turi tam tikrų 
judėjimo laisvę. Tai 
padaro žmogaus lie
menį lankstų.

Nugarkaulių turi du 
pagrindinius uždavi
nius. Pirma .jis pare
mia visų žmogaus kūno struktūrą 
liemens srityje. Jis palaiko galvą, 
rankas, pečius, šonkauliu# lr visus 
organus kiūtinėję bei pilvo plote. 
Antra, jis apsaugo nugarkaulio sme
genis, kurie eina Ištisai visą nugar
kaulį jo centre. Nugaros smegenys 
tikrumoje yra tęsinys smegenų, kurie 
iš galvos eina žemyn per kaklą, vir
šutinę nugaros dalį ir baigiasi žemu
tinė] nugarkaulio dalyje.

Eidami žemyn, nugaros smegenys 
Išleidžia nervų šaka#, kurios praeina 
tarpe nugarkaulio slankstelių ir eina 
Į visus kūno organus bei audinius: i 
akis, atisis, širdį, plaučius, skilvį, ke
penis] kraujo indus raumenis, kau
lus ir viBą kūną. Kiekviena kūno da
lis yra aprūpinta tais nervais. Ner
vai priverčia šias dalis funkcljonuoti.

Dabar jūs galit suprasti kodėl nu
garkaulis yra tok# svarbus. Jis pa
remia visas liemens ir galvos dalis. 
Jis apsaugo nugarkaulio nervų siste
mai Kaip tik dėl šių savo uždavinių 
nugarkauli# gali būti daugelio nega
lavimų šaltinis.

Nugarkaulio slanksteliai nuo spau
dimo ar įtempimo gali Išjudėti iš sa
vo normalios padėties lr joje pasi
likti. Kai tai atsitinka nervai, kurie 
eina tarp tų slankstelių, gali būti er
zinami dėl ųusidariuBlo įtempimo ar 
spaudimo. Tada nervai nebegali nor
maliai tvarkyti impulsus ir todėl pra. 
sfdeda sutrikimai tuose nervuose ir 
jų aptarnaujamose srityse.

Jei vienas ar daugiau nugarkaulio 
kaulų bent truputį išjuda -iš norma- 
llo# padėties, tas nervas bus pažeis
tas. Kad atitaisius negalavimą, kaulai 
turi būti atstatyti į savo vietą. Tai 
yra ką chlropraktikas padaro. Ir tai 
atliekama be jokio skausmo ar nepa
togumo pacientui.

šis straipsnelis yra vienas iš seri
jos pamokymų apie sveikatą U 
SOUTH WEST CHIROl’RACTIC 
CUNIC. 2739 W. 55th St.. tel. 476- 
3422 Dr. M. J. Pohunek, Dr. R 
Czaplicki ir Dr. D. J. McCarthy

Irti

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN i

męs apmokam vii 
s Vf'V. persiuntimo

• Pinigų taupymui nereikia važinėti 
juos galite atsiųsti paštu, net 

visas pašte 
> išlaidas

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsitnokėjimais 

Dėl visų informacijų, kreipkitės į

MLTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CF.RMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, luesday, Fridu, 9 to 4; 

fbursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; H'ednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, Presidem

SENIAUSIA IR VIENA IŠ PIRMŲJŲ SIUNTINIŲ 
SIUNTIMO ĮSTAIGŲ JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
Garantija: siuntinys pristatomas geriausiame stovyje trum

piausiu laiku jūsų giminėms SSSR.
Jūsų siuntinys pilnai apdraustas prieš bet kokią riziką. 
Jokio pridedamo mokėjimo siuntinio gavėjui.
Turtingas įvairių gaminių, medžiag ųir kt. produktų pasirinki

mas mūsų pagrind. įstaigoj ir skyriuose. Kainos be konkurencijos.
PAGRINDINE ĮSTAIGA: 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut St., Philadelphia, Pa 19106 

Telefonas — WA 5 ■ 3455
CENTRALINE ĮSTAIGA NEW YORKE

220 Park Avenue South, Tel. 982 - 8410

BAI/HMORE, MD. 
3206 Eastern Avenue 
Baltimore 24, Maryland 
DI 2-2374
BOSTON, MASS.
390 IVeet Broadvvav
South Boston 27. Mass. 
AN 8-8764
CHICAGO, ILL.
4102 Archer Avenue 
Chicago 32, UI. 
FR 6-6392
BRANCH 
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, Illinois
BE 5-7788
CLEVELAND, OHIO. 
7023 Superior Avenue
Cleveland 3, Ohlo
UT 1-0807
DETROIT, MICH. 
6460 Michigan Avenue 
Detrolt 10, Michigan 
TA 5-7560
ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J. 
EL 4-7608
HAMTRAMCK, MICH. 
11415 Jos. Campau Avė. 
Hamtnunck 12. Michigan 
TO 8-7040
HANSAS CITY
18 8. Bethany 
Hansas City, Hansas
AT 1-1757
LOS ANGELES. CALIF. 
3216 Sunset Blvd.
Los Angeles 26, California 
NO 5-9887

MIAMI. F LA. 
2755 Biscayne Blvd. 
Mlaml 37, Florida 
FR 9-8712 
MILLVILLE, N. J.
19 VVcstvvood Temų* 

Mlllvllle. New .lersey 
825-5362
MINNEAPOLIS, MINN.
217 E. Hennedin 
Minneapolis 14, Mlnneeota 
FE 2-4908
NEW BRITAI N, CONN.
105 Hartford Avenue. 
c/o N. Yarkewich
OMAHA, NEBR. 
5524 So. 32nd Street 
Oniaha, Nebr. 
731-8577
UPTOWN BRANCH 
PHILADELPHIA, PA. 
632 VV. Girard Avenue 
Philadelphia. Pa. 19128 
WAlnut 5-8878
PFTTSBURGH, PA.
340 Thlrd Avenue 
Plttsburgh 22, Pennsylvanta 
GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y.
683 Hudson Avenue 
Rochester 21. N. Y. 
BA 5-5923
SAN FRANCISCO
1236 Ninth Avenue 
San Francisco 22, Calif. 
LO 4-7981
SEATTLE. WASHINGTON 
1512 N. 39 St.
Seattle, Wash. 98103 
ME 3-1853
TRENTON, N. J.
730 Uberty Street 
Trenton, N. J.
LY 9-9168.
VINELAND. N. J. 
Branch Pnrish Hali 
VVest Landls Avenue 
Vineland, New Jersey 
<191-8423

oiRin buick’aiu'i'I
DIDŽIAUSIAS BARGENAS

šis 4 dury Speniai kainuoja tik............JO OCO
Turi radio, šildytuvą, Power steerlng, automat. *AjwVU

Tokio bargeno dar nėra buvę- Pamatykite asmeniškai DAN 
KURAITĮ. Jisai dežuruos savo įstaigoje kol išparduos likusiu? 
48 Buick’us.

“Buick’as Lietuviškas Automobilis”

MILDA BUICK, INC.
Telef. — LAfayette 3-2022

907 West 35th Street, Chicago, Illinois, 60609 
% ■ ■



LITERATŪRINĖS 
ĮVAIRENYBĖS

15,000 dol. romanui
Harper & Row leidykla Nevv 

Yorke skiria premiją už roma
no rankraštį, kuris reikia įteik
ti ligi 1966 m. birželio 30 d. 
Premija bus skiriama už 1967 
m. Premijai skiriama tik 3,000 
dol., bet 12,000 dol. autorius 
gaus honoraro, praėjus pusei 
metų po knygos išspausdinimo. 
Taigi garantuojama iš viso 
15,000 dol. Taip pat leidykla ga
rantuoja visą reklamą, kas Ame 
rikoje labai brangiai kainuoja, 
bet padeda autoriui iškilti, ir 
parūpina romano vertintojus. 
Jeigu jau knyga turės didelio pa 
Bisekimo, bus tariamasi su auto 
rium iš naujo. Jury komisijoj 
yra rašytojas Robert Penn War 
ren, knygų Flood, Ali the Kings 
Men ir kitų autorius, Nancy 
Hale, kritikė, trumpų novelių 
rašytoja, — “Black Summer”, 
“The Prodigal Women” ir kitų 
knygų autorė, ir Hans Konings 
berger, rašytojas, vertėjas, kri
tikas, "An American Romance”, 
“A Walk with Love and Death 
knygų autorius.

Skelbiasi Hemingvvay veikėjai
Neseniai iš Kubos su bėgliais 

atvyko 92 m. žvejys Anselmo 
Hernandez, kuris, manoma, ga
lėjęs būti rašyt. E. Hemingvvay 
knygos “The Old Man and the 
Sea” veikėjas. Nors esą ir nė
ra tikra, kad tas senis būtų tik
rai tas veikėjas, tačiau tipas 
yra tikrai labai panašus. Kny
ga išėjo 1952 m. ir už ją He
mingvvay 1953 m. gavo Pulitzer 
premiją, o Nobelio premiją 1954 
metais.

1950 m. išėjo Hemingvvay 
knyga "Across the River and 
into the Trees”, kuri italų kalba 
tebuvo leista išspausdinti tik po 
autoriaus mirties. Veiksmas 
vyksta Italijoj ir kritikų ši kny 
ga buvo pripažinta, kaip viena 
šio rašytojo blogiausių kūrinių. 
Dabar, išėjus romanui itališkai, 
atsiliepė Adriana Biagni ir sa
kosi, kad ji esanti tos knygos 
viena veikėjų. Daugelis laikraš
čių išspausdino ir šios moters 
nuotrauką. Ji stipriai flirtavu
si su Hemingvvay.

Viena knyga 1,700 dol.
Viena iš rečiausių knygų, ku

ri buvo išspausdinta labai mažu 
tiražu, “The Marble Faun”

Kubietis žvejys Anzelmo Hernan- 
dez, 92 m. amž., pabėgęs iš Kubos 
į Floridą, sakoma, yra buvęs pa
grindinio veikėjo modeliu ir kny
gos inspiratorium, rašant E. Hem- 
ingway’ui savo garsiąją apysaką 
“The Old Man and the Sea“.

šiandien yra parduota už 1,700 
dol. Tai JAV rašytojo, Nobelio 
premijos laureato William Faulk 
nėr 1924 m. gruodžio 15 d. iš
leista knyga. Leidinys yra la
bai plona poezijos knygelė, įriš
ta į kietus viršelius, su aplanku. 
Šios knygos labaiieškojo dau
gelis knygų mylėtojų, todėl ji 
ir buvo nupirkta už tokią aukš
tą kainą.

Knyga apie šachmatinį genijų

Apie prez. Kennedy Ameriko
je išspausdinta gal keliasdešimt 
knygų, taip pat daug biografijų 
susilaukia įvairūs valstybinin
kai ir poetai. Neseniai išėjo di
džiulė knyga apie amerikietį 
šachmatų genijų jauniausiąjį is 
torijoj didmeisterį Bobby Fi
scher, kurioje yra 75 jo loštų 
įdomesnių partijų. Knyga “Pro- 
file of a Prodigy” parašė Frank 
Brady, Chessvvorld Magazine 
redaktorius, kuris stebėjo, kaip

MASKVA IŠMETA LIETUVĄ
IŠ ISTORIJOS

(Atkelta iš 1 psl.) 

pabrėžtinai rašo Bielorussija, 
Ukraina, o 1793 jau užsirašo 
ir Rossiskaja imperija, bet Lit- 
va pradingsta, nors XVIII a. 
Rusijos imperijos žemėlapyje 
dar kartą ją pažymėjo šalia 
Bielorussija ir Ukraina. Po 1914 
įvairiuose žemėlapiuose Lietu
vos nėra. Ir 1919—22 vad. in
tervencijų žemėlapyje (27 la
pas), nėra nei Lietuvos, nei 

vardų, 
o Ru- 
vardų 
28 la-

Latvijos, nei Estijos 
nors sienos pažymėtos, 
manijai, Turkijai ir kt. 
nepagailėta. Panašiai ir
pe, kur taip pat 1922 m., pažy
mėta Lenkija, Suomija, bet Lie
tuvos, Latvijos, Estijos nėra, 
tik sienos brūkšneliais praves
tos. Ir vadinamame industrijos 
1926—40 žemėlapyje (30 lapas), 
kur parodyta po 1939 IX 1 sie
na ir jau Sovietų imperijos oku
puotosios žemės ir valstybės, 
kur dar visoms trims Pabalti
jo valstybėms jau sužymėtos 
vad. respublikinės sienos, taip 
pat jos visos bevardės kaip ir 
kitos Sovietų imperijos “res
publikos” ar autonominės sritys. 
Ir tik vienintelį kartą dar šių 
valstybių vardas, su priedėliu 
“SSR” pažymėtas II pas. karo 
žemėlapyje (32 lapas), kurį ga
li datuoti prieš 1941 VI 22. O 
sekančiuose karo veiksmų že
mėlapiuose jau visi “respubli
kų” vardai išnyksta, išskyrus 
38 lapą, kur nubraižyta Mask
vai “respublikų”, sričių ir kt. 
priklausomybės schema.

Sovietinis pansiavizmas
Aplamai, gerai įsižiūrėjus 

visą šį sovietų imperijos mo
kykloms skirtą istorinį atlasą, 
matyti, kad sovietiniam pansla- 
vizniui viskas palenkta, o Lie
tuva nutrinta, kur tik galima, 
ko dar nebuvo padaryta išlei
džiant po II pas. karo Bolšaja 
sovietskaja enciklopedija. (Žr. 
1954, 253 žemėlapis.) Dabarti
nė “didžajam broliui” duoklė 
atiduota, pasiruošiant 25 metų 
Lietuvos ir kitų laisvų Pabalti
jo kraštų okupacijai ir naujai 
rusinimo bangos pradžiai. Įdo
mu kodėl dėl tokių istorijos 
mokslo maitojimo tyli vad. Lie
tuvos mokslų akademija ir jos 
Istorijos skyriaus vadovas so
vietinis akademikas J. Žiugžda, 
nes daug kartų važinėjo į Mask 
vą ir ten svarstė su imperijos 
ponais Lietuvos istoriją, žemė
lapius ir kt.; jis gi dalyvavo vi
sose vad. istorijos mokslo kon
ferencijose, aptarimuose ir t. t.

i

ir kuo savo tylėjimą jis teisina? 
Ar vėl J. Žiugžda priklauso prie 
tų istorijos klastotojų, kuo 1964 
apkaltino jį K. Dovinis (Tėviš
kės Žiburiai, 46 nr., 1964 XI 
12). Matyti, kad jam nei Lie
tuva, nei istorinė tiesa nerūpi, 
bet tik 
kurūzų

geresnis sovietines ku- 
duonos kąsnis.

P. S.
žinojau, kad šis atlasas JAV 
kai kur kolegijose jau vartoja
mas pagalbine priemone Rusi
jos istorijai, juo pakeičiami vo
kiečių leisti Europos istorijos 
atlasai. Įdomu, ką mūsų veiks
niai darys dėl šių naujų iškrai
pymų bangos. J. Dž.

Berašant straipsnį, su-

Pristatome Visokiu Rūsiu 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

dar šešiametis Fischer 
lošti šachmatais.

pradėjo

keisti

rašyto-

Rašytojai reikalauja 
įstatymus

Anglijoj Tarptautinė 
jų gildą priėmė rezoliuciją, ku
ria siūlo peržiūrėti Berno kon
vencijos nutarimą, suteikiantį 
filmų gamintojams didesnę lais 
vę rašytojų sąskaiton. Rezoliu
cijoje reikalaujama, kad rašy
tojai kreiptųsi į savo kraštų vy
riausybes, kurios tokį rašytojus 
išnaudojantį nutarimą turėtų 
stengtis pasukti geresne krypti 
mi.

L. Galinis

SIUNTINIAI 
ĮLIETUVĄ DOVANAS KALĖDOMS 1 

savo artimiesiems 
SIŲSKITE JAU DABAR 

ir tik per
CENTRAL PARCEL

SERVICE
kurio pagrindinė įstaiga yra

220 SOUTH STATĖ STREET
Telefonas WA 2-9354

gi miesto pietinės dalies skyrių rasite
2618 West 63rd Street

Telefonas WA 5-2466

Turime ypatingai gausų pasirinkimą pre
kių siuntiniams sudaryti. Apsilankykite 
pas mus ir vietoje įsitikinkite.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MfiGffiJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi 
rinktus reikmenis Kalėdoms 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad 
ir ketvirt vakarais iki 9 va)

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tei PR 6-8998

STANDARD Safety...

ASSURED and INSUREDI

'•v

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
Rastine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

Garantuotą siuntinių 
pristatymą trumpiau
siu laiku atliekame 
jau NET 18 METŲ.

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirinad. ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč. Ir šeštadieniais nuo 

Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų

. TANE-mmetalu aplieti

sąskaitas

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, 
rėmai.

2400 S. Oakley
Tel. VIrginiai

o/ Naujas aukštas dividendas 
/O mokamas už investavimo

. 9 v. r. iki K v. v.
9 v. r. iki 9 v. v.
• Trečiad. uždaryta

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

VAI ANTMIS’ ANTRAD. ir PENKT..............V AU/VNlMJO. PIRMAD ir KETV..................
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

0
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Automobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR6-7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICA1. REFA1R 

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629 
Savininkas — MIKAS ČESAS

Turtas
$9,200,000.00$95,000,000.00

Atdara

............... .
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

Rezervai

L

I
FEDERAL 
SAVIMI

\ * t
N • RESTAURANT

Avė. - GR 6-9758
“PALANGA”
6918 So. Western

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

% Current rate 

per annum

4 Times a Year
Ali Savings In by the 15th 
Earn from the lst

Standard Federal Savings visų su- 
taupų saugumas yra užtikrintas mū
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus į metus, pradėkit taupyti pas 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

SUSTOKIT, APŽIŪRĖKIT
MŪSŲ METINI IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.

STANDARD
Fe d e ei a l.M38aMI ■HlHlNF MMMi ■ M MT m ««MMI

SAVINGS
xi qo Arciw Amrub * Uįinoit 60632 * Vkainia 7*1140

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

VANDER WAGEN ■
■

\S/nclo/r\]
B HEATING /J 

x OIL J/ 
SINCLAIR ALYVA Į SuperFĮgme Į

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

ANGLYS

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi- 
rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, "boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
Steln Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
Ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7*3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin's aikštėje

AMERICAN BONDING
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE
THE HANOVER 
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

Mes esame pirmaklasiai nariai

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH
NATIONAL UNION 
NEVV YORK FIRE 
SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE 
VVESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Chicago Board of Underwriters

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206



Pastabos ir nuomones

Kokia bus Liet. Enciklopedija
anglų kalba?

Lietuvių Enciklopedijos leidykla 
neseniai išsiuntinėjo kvietimą LE 
prenumeratoriams, prašydama pre
numeruoti šešių tomų enciklopediją 
anglų kalba. Kvietimas paskelbtas 
ir spaudoje. Sumanymas, susilaukė 
teigiamų atsiliepimų, ir daugumas, 
be abejo, prenumeruos ir anglišką 
enciklopediją.

Tačiau prenumeratoriams kyla ir 
keletas klausimų, kuriuos leidykla 
turėtų plačiau paaiškinti, kad pre
numeratoriams nereikėtų pirktis ka 
tės maiše. Klausimai kyla kad ir 
tokie

1) kokio pobūdžio bus enciklope
dija anglų kalba?, 2) kas bus enc- 
jos redaktoriai?, 3) kodėl būtent 
nutarta leisti šešis tomus ir kas tai 
nutarė? ir t. t. Nuo atsakymo į 
šiuos ir panašius klausimus priklau 
sys ir prenumeratorių vienoks ar ki 
toks nusistatymas.

Prenumeratoriams ne vistiek, ko 
kio pobūdžio bus enciklopedija. Yra 
manančių, kad anglišką enc-ją ne
bus galima išleisti, išvertus tik esa
mą lituanistinę medžiagą. Prenu
meratoriams taip pat ne vistiek, kas 
ją redaguos. Kaip praktika rodo, ir 
dabartinės enc-jos tomai nelygūs 
— yra geresnių ir blogesnių. Yra 
juose ir straipsnių geresnių ir ne
vykusių, kaip pvz. paskutiniame to
me apie poetą Vienažindį. Nuo re
daktorių priklausys ir enc-jos ge
rumas. Be to, išsiaiškintinas ir dar 
vienas dalykas: ar leidykla ištesės 
išleisti visus tomus vienodus, tai

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. spalio mėn. 30 d. 7komunistų veiklos, dail. G. Ka
zakevičiūtės aštuoni ofortai (ap 
lankas) ir du vertimai iš rusų 
literatūros.

• REVISTA BALTICA, 14 
nr., 88 psl. žurnalas ispanų kal
ba. Turiny M. Brako, V. Sidzi
kausko, J. Mačernio, E. Scha- 
per, A. Uriarte Ribaųdi, L. Vah- 
ter, C. Juknevičiaus straipsniai.

Richard Bauer Harpagono ir Mary - Lyn Henry Frosinos vaidmenyse 
Moliero “šykštuolyje”, kurį Katalikų universiteto Washingtone teatras 
“National Players” stato Marijos aukštesniosios mokyklos salėje lap
kričio 12 d. (penktadienį) 8 vai. vak. |

FRANK’S T.V. 8C RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

yra vienodame popieriuje? (Dabar
tinės LE popierius labai nevieno
das. ir visa tai gadina bendrą lei
dinio vaizdą, kas yra jo aiškus mi
nusas). Pagaliau svarbu, kad pla
nas būtų aiškus: kiek pažadėta, 
tiek ištesėta — nei mažiau, nei dau
giau.

Leidžiant LE buvo žadėta išleisti 
20 tomų, o dabar bus 35 tomai. Ap- 
skaič avimo klaida tik 15 tomų, tai
gi tik 75 nuošimčių klaida... šiuo at
veju leidykla faktiškai privertė pre 
numeratorius pirkti ir tuos 15 to
mų, nes negi nutrauksi prenumera
tą, nupirkęs jau didesnę pusę to
mų. Prenumeratoriai žino savo pa
jėgumą ir jie negali tam reikalui 
išleisti daugiau, negu jie gali. Lei
dykla neturėtų jų statyti j keblią 
padėtį. Todėl turėtų būti aiškus su
sitarimas tarp leidyklos ir redakto-. 
rių iš vienos puses ir tarp leidyk
los ir prenumeratorių iš kitos, kad 
neišeitų taip, kaip su dabartine LE.

Svarstytinas ir klausimas, ar rei
kia šešių tomų. Ukrainiečiai nese
niai išleido ukrainistikos enc-ją ang 
lų kalba maždaug trijų tomų, be
rods apie pusantro tūkstančio pus
lapių. Latviai turi latvistikos enc- 
ją irgi trijų tomų. Tad kodėl mes 
būtinai turime turėti 6 tomus, o ne, 
sakysim, 3 ar 5? Platesnis šių klau
simų paaiškinimas padėtų išvengti 
galimų nesusipratimų tarp leidyk
los ir prenumeratorių.

A. K.

knygų bibliotekėles, bet ir šiaip 
j dovanoms linkęs dovanoti lietu- 
I viskas knygas. Jei ir kiti lietu- 

Spaudoje pasirodė informacinių v’ai gydytojai bei šiaip šviesuo- 
straipsnelių apie LE anglų kalba liai savo suaugusiems vaikams 
leidimą. Prieš keletą dienų gavau ■ vestuvių ar kita proga sudary- 
iš LE leidėjo laišką, kuriame rašo- į tų lietuviškų knykų bibliotekė- 

""T6 leidl™s vi- 
vargu ji bus ir spausdinama. kitaip atrodytų, pasiektume

Ką reikia daryti? Reikia sukelti proporcingai estų bei latvių kny- 
audrą, jei norime ką nors naudingo gų tiražus ir galėtume išleisti ne 
atlikti savo tautai ir savam kraštui tik „erą bet ir gražią knygą. 
— Lietuvai.

LE anglų kalba leidimas ir ypač 
jos svarba nepakankamai -mūsuose j 
išryškinta. Mums, lietuviams, rei
kia audros, kad pradėtų galvoti ir 
veikti visi lietuviai, visi turi supras
ti tokio leidinį vaidmenį.

Reikia Lietuvą atvaizduoti tiks
liai. Visus iškraipymus ir netikslu
mus turime iš pasaulio pašalinti, 
leisdami LE anglų kalba. Mūsų jau 
nimo nemaža dalis skverbiasi į mo j 
kyklas — tampa mokytojais, profe
soriais, asistentais, kurie turės daug 
progų visus tuos netikslumus ati
taisyti. Bet jiems reikia rimtos me j 
džiagos, neeilinių straipsnelių, bet, 
mūsų profesorių, istorikų, meninin- j 
kų, rašytojų rimtų studijų anglų 
kalba.

Tokiam reikalui turėtų būti suda
ryta LE anglų kalba leisti redakci
niai kolektyvai su žinomais aukštų 
kvalifikacijų vardais. Pirmiausia 
Lietuvos istorijai nušviesti turi bū-, 
ti sudarytas redakcinis kolektyvas, I 
sudarytas iš istorikų, lietuvių kal
bai — iš prof. kalbininkų, Lietuvos j 
sienoms — iš geografų, lietuvių kul Į 
turai — iš rašytojų, menininkų, j 
teatro žinovų, muzikų ir t. t.

Be to, reikia spaudoje išryškinti 
LE anglų kalba esminius uždavi
nius, paskelbti atskirų skyrių re
dakcines kolegijas, pradėti rimtą 
reklamą ne tik spaudoje, bet ir or
ganizuoti vietos būrelius prenume
ratoms rinkti.

Lietuvis sunkiai išjudinamas. 
Jam reikia stiprios audros. Jei kas 
pasidarė ar pasidarys su rezoliuci
jomis ar su žygiu į J. Tautas, tai 
tik po to, kai buvo sukelta audra.

Tad sukruskime, įsijunkime į dar 
bą ir paskleiskime LE anglų kalba 
leidimo mintį ir svarbą, kad kiek
vienas matytų, kodėl taip yra ir ko
dėl to reikia.

Sukeikime audrą

Antra, jei šeimos pradėtų suda
rinėti savo vaikams ir jaunuo
liams bibliotekėles, būtų pri
stabdytas ir mūsų nutautėji
mas: tėvai galėtų susikalbėti su 
vaikais ir lietuviškai. Dabar kai

A. M.

Ar daug tokių

Bostone spalio 8—9 d. iš New 
Yorko lankėsi pas pažįstamus 
dr. Vytautas Avižonis, kuris 
Lietuvių Enciklopedijoje savo 
dukrai Giedrei vestuvių dovaną 
užsakė Lietuvių Enciklopediją, 
Br. Kviklio Mūsų Lietuvą, V. 
Krėvės raštus ir kitų LE leidi
nių. Pažymėtina, kad dr. V. Avi
žonis prieš kelis metus užsakė 
taip pat Liet. Enciklopediją ir 
kitus jos leidinius savo sūnui. 
Kiek žinoma, dr. V. Avižonis ne 
tik savo vaikams sudarė lietuvių

KULTŪRINI KRONIKA
• Spalio 9 d. Vilniaus operos • Tarp Lietuvoj spalio pra- 

teatre buvo iškilmingai pagerb džio.j išleistų knygų įsidėmėtina 
tas kompozitorius Antanas Ra- j M. Valanččiaus “Palangos Ju- 
čiūnas, jo 60 m. amžiaus sukak
ties proga. Buvo atlikta jo nau
joji opera “Saulės miestas”. Ra
čiūnui suteiktas respublikos liau 
dies artisto titulas.

• Tarp 14 gavusių iš Mask
vos darbo didvyrio titulą yra ir 
prof. Juozas Matulis, Mokslų 
akademijos ir eilės mokslinių — 
propagandinių organizacijų pir
mininkas, taip pat ir aštunti me 
tai žadamos, bet dar nepasiro- 
dančios lietuviškos enciklopedi
jos vyr. redaktorius. Darbo did
vyrio titulas laikomas didesnis 
pagerbimas net už Lenino ordi
ną.

mes vaikams perkame visokius 
“puštalietus”, o savo tarpe ne
šiojame dovanoms laidykles, 
svarstykles, saldainius ir bute
lius, vargu ar galime norėti, 
kad mūsų vaikai vertintų lie
tuvių k. knygą. J. Ž.

Kalėdiniai Siuntiniai!
Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pasiųs

dami jiems dovanėlių Kalėdoms ir Naujiems Metams!
Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus šventi

nius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai prieinama ir kokybe 
sužavės gavėjus. Štai jie:

Kalėdinis P(rabanginis) I
Angį, paltine šilto veluro medž- 3 jardai; išeiginei vyr. arba 

mot. eilutei vilnonė angį- medžiaga. 3^2 j.; nepermatomo nailono 
medž. suknelei — 4 j.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado 
dėžė — 1 sv.; kakavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. 
—- apatinukas ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai; ir 
vyr. arba mot. škotiškos vilnos nertinis tik už 99 dol. su pasiun
timu ir muitu!

Kalėdinis S(taigmeninis) II
Angį, viln- medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 j.; 

labai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 j., 2 poros nai
lono kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis, vyr. išeiginiai nailo
no marškiniai; ir šokolado dėžė 2 sv. tik už 75 dol. su muitu ir 
pasiuntimu!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3% j.; medžiaga 

šiltai, gražiai mot. suknelei — 4 j-; sunkaus itališko šilko medž. 
suknelei — 4 j.; šilkinė skarele; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šo
kolado tik už 60 dol. su pasiuntimu ir muitu!

Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius 
siuntinius V-3, 10^2 j-; viln. kostiuminės medž. už 55 dol.; N-4, 
16 j. keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž. už 45 
dol.; P-3, 6 j. vilnonės medž. dviem paltams ir 3% j. vilnonės 
medž- išeiginiam kostiumui už 75 dol.; NMSK — 3 nertiniai, 3 
išeiginiai marškiniai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3y2 j- kos
tiumui už 75 dol.; ir M-13, aukšto kaloriteto 22 lbs. maisto siunt. 
už 30 dol.

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėrimus, taba
ką (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune ir Vilniuje esan
čių kooperatyvų.

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų 
prekių). Tokius siuntinius (iki 22 lbs.) galite adresuoti mums ir 
mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už 12 dol.; įskaitant mūsų 
patarnavimą, licenciją, draudimą ir supokavimą. Gi už čia apmo
kėtą muitą pateiksime oficialią sąskaičiukę. Prie tokių siuntinių 
galima pridėti šį tą iš mūsų kataloginių angliškų prekių.

Siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garantuotas 

ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!
Atstovai JAV:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, Illinois, Tel. 436-0494 
GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

SIUNTINIAI | LIETUVA 
COSMOS ENPRESS 

maiiquette gift parcel 
SERVICE

2608 ir 2439 West 69th Street
Chicago 29, 111. Tel. AVA 5-2737 

3212 South Halsted Street 
Chicago 8, III. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrovė. kuri turi teisę 
siuntinius dlųsti be tarpininkų tiesiai 
iš Chicagos j Lietuvą..

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemomis 
kainomis.

E. jr V. Žukauskai

į

eurrent dividend on In vesi meni bonus

zė” (tiražas 15,000). Taip pat 
išleista lenkų poeto apybraiži- 
ninko M. Jastrumo parašyta 
poetinė Adomo Mickevičiaus bio 
grafija, 545 psl., išversta D. Ur
bo (tiražas 10,000). Be to, tuo 
pačiu metu ’šleisti du nedideli 
eilėraščių linkiniai (paskutiny
sis — priešmirtinis V. Mozūriū
no rinkinys ir antrasis Roberto 
Keturakio rinkinys), Igno Gaš
kos atsiminimai iš pogrindinės

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

I Sąžiningas patarnavimas
Real Estate — Income Tax 

Draudimo ir kitais reikalais
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY

A. LAURAITIS 
4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775 

(Currency Exchange patalpose)

■ IIT T W & RADIO (LIETUVIAI) I 
UlnbUI I I-V. gav. DAN LIUTIKAS I 
TAISYMAS yra mūsų SEPEC7 ALYBfi. VISŲ GAMYBOS • į 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS ■ 

2412 VVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446 Į

Kas tik tūri gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 621 f S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

UI

4U% DIVIDENDV MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Ui 1 metų Investavimo bonus mokama 4)4% dividendų kas pusmeti ir 

dar Išmokame po M % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

ibi*'/

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION , t r 
4071 AKCHJER AVENUE. CHICAGO 32, ILLINOIS

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. Ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 
Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. S v r. — 8 v. v .>r

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
Mr. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

^lūžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

‘r

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
OCTOBER — SPALIO 28, 29, 30 D. D.

CHOICE OF TWO POPULAR BRANDS OF
IMPORTED CANADIAN VVHISKY Fifth $/|..98

AMSTEL IMPORTED HOLLAND BEER
Case of 24—12 oz. Tlirovv away bottles Case $4-95

DUJARDIN Imported 
GERMAN BRANDY $5.29

CIIAPOULIE 185 MONTH OLD 
IMPORTED BRANDY Fifth $3.98

BISQUIT THREE STAR COGNAC
Imported nfth $5.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. $4.89

BUTON D1PORT1;D Dry or Swee,t 
VERMOUTH 30 oz. Bottie $1.19

CASA METROPOLE IMPORTED SPANISH
Sauterne, Reisling, Burgundy or Rose Fifth ,98c

COINTREAU LIQUEUR or 
COINTREAU & BRANDY Ftfth $4.98

DUCAL FINE MEDIUM SVVEET 
IMPORTED LISBON WINE Fifth $1.79

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS .
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 ’
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVest 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Tel. OLympic 2-10031446 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL.

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV. 69th STREET Tel. REpnbUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-1138 — 1139

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai



Vyto Valaičio autoportretas

Nuotrauka Vyto Valaičio..

Fotografas Vytas Valaitis
(1931. II. 4 — 1965. X. 4)

Aukštas ir tvirtas vyras buvo 
jis. Atletas. Sportininkas, ka
daise buvęs bėgikas, žaidęs sta
lo tenisą. Ėjo greitu žingsniu, 
lyg pasišokinėdamas, lyg sku
bėdamas. Gyvai žvelgdamas ir 
visa greit pastebėdamas. Greit 
reaguodamas ir kalbėdamas. 
Karštai kalbėdamas.

Toks buvo jaunas vyras fo
tografas Vytas Valaitis, tragiš
kai žuvęs spalio 4 Queens Blvd. 
New Yorke. Gatvė atmintina, 
nes tą pačią dieną pravažiavo 
popiežius Paulius VI. Vytas tu
rėjo jj fotografuoti, turėjo vi
sus leidimus ir bilietus, bet jie 
pasiliko švarko kišenėje nepa
naudoti.

Sekmadieni, spalio 3, vakare 
jis mažu motociklu išvažiavo į 
Manhatteną pasiimti tų bilietų 
j popiežiaus sutikimo šventę. 
Džiaugėsi, kad gavo, kad galės 
fotografuoti, kaip buvo foto
grafavęs visus didžiuosius Ame
rikos įvykius. Grįždamas apie 
11 vai. Queens Blvd., neteko 
kontrolės ir dėl neišaiškintų 
priežasčių nukrito nuo motocik
lo. Susižeidė galvos užpakalį. 
Nuo žaizdų ligoninėje mirė spa
lio 4 d. 5:20 v. popiet.

Su jo mirtimi pasiliko didelė 
spraga lietuvių fotografų eilėse.

Jis buvo pirmas iš lietuvių 
fotografų, įsiveržęs į Amerikos 
visuomenę ir pasiekęs tokio ly
gio, kad galėjo visur reikštis 
kaip geras savo rūšies fotogra
fas.

Per keletą metų jis taip grei
tai kopė ir taip skleidėsi, kad 
būtų sunku sužymėti visus jo 
darbus. Jis buvo žinomas gerų
jų šio krašto fotografų eilėse. 
Jo nuotraukų buvo viso pasau
lio foto almanachuose bei foto 
žurnaluose. Turėjo labai daug 
energijos ir veržlumo ir būtų 
tikrai dar daug nuveikęs.

Jis buvo vienas iš nedaugelio 
lietuvių, kuris buvo baigęs fo
tografavimo aukštuosius moks
lus. Atseit, turėjo vieną iš ge
riausių parengimų. Be to, tu
rėjo įgimto talento, skonio. Tie 
dalykai ir iškėlė šį jauną ir 
darbštų vyrą į fotografijos me
nininkus.

Gimęs 1931 m. vasario 4 d. 
Kaune, gimnaziją pradėjęs Vil
kaviškyje, ją tęsė Grevene, Vo
kietijoje, baigė 1951 Amster- 
dam, N. Y. 1959 baigė Ohio uni
versiteto fotografijos meno stu
dijas. Tais pačiais metais atsi
kėlė į New Yorką ir dirba 4 
metus Newsweek žurnale. Iš 
ten pasitraukęs, vertėsi kaip 
laisvas fotografas. Vertėsi labai 
sėkmingai. Vienas foto žurnalas 
spalio mėn. numeryje jį prista
tė kaip vieną iš geriausių lais
vai besiverčiančių Amerikos fo
tografų. Fotografavo Saturday 
Evening Post, Newsweek, Look, 
Paris Match, US News and 
World Report, Ladies Home 
Journale ir kitiems laikraščiams l 
tci žurnalams.

Laimėjo tarptautinį konkursą
Būdamas dar studentu, Vy

tas Valaitis 1957 laimėjo tarp
tautinę fotografijos pirmąją 
premiją, kaip dovaną gavo Sta- 
tionwagon automobilį. Eidamas 
New Yorko gatve, pamatė du 
berniukus bežaidžiančius, besi
stumdančius. Praeidamas taip 
r nuspaudė jų nuotrauką, ku

ri buvo labai sėkminga, laimė
jusi jam pirmąją premiją. Nuo
trauka buvo įdėta įvairiuos fo
tografijos žurnaluose.

Tuo pačiu metu jis su nuo
traukomis pasirodė ir lietuviš
koje spaudoje — pirmiausia 
Ateityje. Su pasisekimu foto
grafavo pirmąją tautinių šokių 
šventę ir sudarė jos albumą

Dirbdamas Newsweeke, turė
jo progos fotografuoti Ameri
kos žymiuosius asmenis — pre
zidentus, kongresmanus, senato
rius, artistus, dailininkus, rašy
tojus. Fotografavo ir kitų kraš
tų atvykstančius svečius. Aplan
kė Skandinavijos kraštus, kur 
fotografavo tų kraštų prince
ses. Buvojo Izraelyje ir fotogra
favo vyriausybės narius, buvo 
sustojęs Romoje, Paryžiuje. Va
karuose toliausiai siekė Havajų 
salas ir fotografavo vieno fil
mo pastatymą.

Ne kartą jam teko būti pre

zidentūroje ir ten fotografuoti, 
buvo gavęs laiškų iš prezidentų, 
fotografavo Paris Match žurna
lui prez. Kennedy laidotuves, 
važinėjo su prez. Johnsono rin
kimine kampanija, dalyvavo 
partijų konvencijose.

Iš meno pasaulio paminėtinos 
Pablo Casals nuotraukos, ku
rių pridarė labai daug ir rengėsi 
šleisti knygą. Fotografavo taip

gi dail. Hans Hoffman — Ame- 
r kos abstrakcinio meno tėvą. 
Šiam dailininkui taip patiko fo
tografas ir jo fotografijos, kad 
padovanojo jam savo nemažą 
paveikslą. Buvo gavęs paveiks
lą ir iš žymaus vaikų knygų 
iliustratoriaus Bemmelmans.

Siūliau jam rašyti dienoraštį, 
kada ir su kuo susitiko, ką kal
bėjosi. Tie jo pokalbiai būdavo 
ir įdomūs. Jis niekur neslėpė 
savo tautybės, tuoj pasakydavo, 
kad jis esąs lietuvis. Tai padė
davo su fotografuojamu įsileis
ti į pokalbį.

Kaip fotografavo
Fotografuodamas siekė, kad 

žmogus būtų natūralus, savo 
aplinkoje. Todėl ir stengėsi jį 
užkalbinti, kad nukreiptų dė
mesį nuo kameros. Fotografavo 
labai greitai, pvz., Pablo Casals, 
degančio pypkę, yra bent kelios

Norvegija — Oslo teatras Nuotrauka Vyto Valaičio

] nuotraukos. Ieškodavo aplinkos [ 
. ...—,, g-iniu ne
reikšti charakterį. Kartais visai 
specifinėje daiktų aplinkoje pa
istydavo žmogų .Štai fotogra- 
tvo poetą, kuris rašė apie se- 

■.is. apleistus namus. Į tokius
) i s ir nusigabeno tą poetą, 

e;-. jam žiūrėti pro išdaužtus 
augus, išverstas duris.

Traukė jį ir žmonių emoci
jos — pyktis, džiaugsmas, su
mišimas. Mėgo fotografuoti 
“pieture story” — nuotraukų 
'storijas. Padarydavo daugiau 
ka p tūkstantį nuotraukų. Iš 
tos gausybės atrinkdavo labai 
taiklias ir reikšmingas.

Ypatingo dėmesio skyrė nuo- 
| traukų apkarpymui. Ilgai studi
juodavo, ieškodavo reikšminges
nės kompozicijos. Labai dažnai 
žmogų t esiog apkirpdavo, pa
rodydamas ne visą veidą, bet 
t’k jo dalį. Tai sudarė įspūdį, 
kad aplink vyksta didelis gyve
nimas, ir žmogus negali sutilp
ti š'uose rėmuose, kaip dažnai 
pats fotografas Vytas Valaitis 
savo dinamiškumu negalėdavo 
išsitekti gyvenime.

Fotografavo viską, bet labiau
siai mėgo žmogų, žmogų ne 
šventei papuoštą ir sušukuotą, 
bet atvirą, gyvenimišką, pilną 
nerimo ir jausmų. Savo jautru
mu sugebėjo prieiti prie žmo
gaus gelmių ir parodyti jas ki
tiems labai patrauklioje drama
tiškoje formoje.

Žuvo 34 metų, iš jų intensy
viam fotografavimui skyręs 
apie aštuonerius metus. Paliko 
labai daug fotografinės medžia
gos. Reikėtų šią medžiagą at
rinkti ir išleisti jo paminklinę 
knygą, nes buvo mūsų jaunosios 
kartos ryškus, kūrybingas žmo
gus.

Paulius Jurkus

• ACEN NEWS, Pav. Eur. 
tautų seimo spaudos biuro dvi- 
mėnesinis žurnalas, nr. 119, rug 
sėjo — spalio laida. Kaip pa
prastai, apstų medžiagos kon- 
taktuojantieips amerikiečius ir 
k;tus pavergtųjų tautų reika 
lais. Prenumeratos kaina $3.00 
metams. Adresas — 29 West 57 
St., New York, N. Y. 10019.

—o—
Ir valkata tūri širdį, o daugelis 

ne valkatų vietoj širdies — pini
gus.

— A. Baronas

SEPTYNI KAIMYNAI PAS SEPTYNIS KAIMIEČIUS
Gera mintis artimiau susipa

žinti ir savitarpy spektakliais 
apsimainyti atnešė malonią 
staigmeną: latvių Čikagos Pieci
ši pirmieji išgirdo lietuviško — 
latviško atitikmens žodį SVEI
KI!

šeštadienio (spalio 23 d.) va
kare Baleto mokyklos teatrinė
je salėje Marųuette Pk., Chicago 
je, kur sausakimšai susirinko 
du trečdaliai jaunesnių ir vie
nas trečdalis dar nesusenusių 
žiūrovų, latviai estradininkai (6 
jauni vyrai ir viena šviesiaplau
kė mergina) parodė savąjį, jau 
Amerikoje pagimdytą, žanrą, 
duomenis, sugebėjimus bei sie
kius.

Į savo reprezentacinę progra
mą įjungę ir šeimininkus antra
kaimiečius, davė aštresnių (o 
gal ir gaivesnių) satyrinių “kai 
myniškiems santykiams” pa
narplioti efektyvių “aktualijų”. 

! šalia to nepagailėta savo reper
tuaro dainų, kurioms akompa- 

• nimentą sudarė banjo, viena ar
dvi gitaros ir kontrabasas (so
lo, duetai, tercetai, sekstetai ar 
a capella su lietuviais padaina- 
vimas). Keli škicai, intermedi- 
jukė (Bremeno prieplaukoje 
1949 metais). Mažiau skoningas 
atrodė nūdienio jaunatviškumo 
parodymas (Kokteilių pobūvis)

Kai kurios dainos praskambę 
’o la'viams lyg ir svetima har
monija, tuo tarpu kai širdis 
glostė tikresnis jų tautinis kolo
ritas (Ai žalai lidaciųa, Mamin, 
milą mčmin, Ei lai Ii).

Ir ‘Tarptautinėje dainų šven
tėje” ir baigminėje Ei lai Ii dai 
nose chorą sudarė bendros lat

“Rusti hour” Kopenhagoj, Danijoj.

■' ...................

Karaliaus sargyba Kopenhagoje Nuotrauka Vyto Valaičio

vių — lietuvių balsinės pastan
gos, kurios buvo pakankamai 
įspūdingos bei sėkmingos: čia 
jau pasireiškė tikrasis bendra
vimas! Finale į vokalinę talką 
įsijungė ir publika.

Abiejoms broliškoms — sese
riškoms šnektoms apjungti bu
vo naudojama pakankamai ap
valdyta ir visiems jau supran
tama anglų kalba. Išskyrus po
rą intermedijėlių ir “programi
nės humoro genezės” (kuri, tarp 
kitko, yra pernelyg ištempta ir 
prašosi suglausti!), antrakai
miečių perteiktus lietuviškus nu 
merius su kaupu persvėrė ang 
liškieji žodžiai. Nors, šio ap- 
žvąlgininko nuomone, latviai, ir 
svetimą kalbą scenoje naudo
dami, sugeba neprarasti savųjų 
tautinių savybių. Tai jiems ne
menkas pliusas.

Cikagas pieciši , nebijokim 
prisipažinti, antrakaimiečius pra 
lenkia platesnio bei aktualesnio 
pobūdžio satyra. Antrakaimie- 
čiai d?-r niekad nebuvo pabandę 
ar išdrįsę pagnaibyti mūsiškių 
(aip ryškių!) tuščio pasipūti
mo yde'ių, kaip kad smagiai ir 
i rankovę neslėpdamas padarė 
svečias.

Čia t'’?'i būti iškeltas Alberts 
Lcgz ' minimos sajos vado
vas čl: enoje rodosi profesio 
na’: " rai gabiai: ir praka1
bėjim vinių ir išraiškos for
ma iv .aip tarp scenos bei žiū
rovą ryšiui palaikyti savimi 
pcsi'ikis vyras. Jei reikia, jis 
dainuoja, net gitara sau prita
ria, tačiau vyriausioji jo stipry I 
bė minties perteikime, gero sti-l 

liaus ir talento žodinėse, puikiai 
apskaičiuotose tiradose.

Iš latvių pusės vaidino Mu- 
dite Arums, Ilmars Dzenis, Ul- 
dis Ievans, Girts Purinš, Janis 
Rįnkuss. Visi jie dainuoja, kai 
kurie lygiagrečiai ir instrumen
talistai.

Vienas gali pasigirti ypatin
gai vešlia barzda. Augmenijos 
veide pavidalu irgi išsiskiria 
Girts Purinš, davęs ne vien sa
vitų vaidybinių momentų, bet ir 
vakaro programoje — savojo 
sambūrio ir antrakaimiečių sep- 

Labai senais laikais vienos stovyklos užbaigtuvių vakaras...
Nuotrauka Vyto Valaičio

Lyneto įdomiai komponuotus ir 
gerai sugautus šaržus. Apla- 

>ai šio latvių sceninio vieneto 
bendrininkai yra patrauklūs, 
gj.nė inai individualūs, jau už- 
enkamai patyrę, nors vaidybi

niai dar mėgėjiško lygio. Ta
čiau, lyginant su mūsiškiais 
— programos šeimininkais, šie 
kimuose gal ir pranašesni ar lin 
kę drąsesnėms įvairovėms.

Antrakaimiečius vaidinime at 
jtovavo Ramunė Jurkūnaitė 
(gerai būtų, kad sceninės tech
nikos pasimokytų, ko šiandien 
jai dar stinga), Regina Stra- 
/inskaitė (vaidinusi gal įtiki
miau. už kitus), Romas Aninke- 
vičius (kuriam reikia duoti at- 
sakingesnį darbą), Vytautas 
Demereckis (privaląs naujų spal 
vų paieškoti), Romas Stakaus- 
kas (turis padirbėti su prieka- 

u režisierium ir rasti veido ap 
želdinimui kitokią formą ar vi
sai to papuošalo scenos labui 
atsikratyti), Rimas Vėžys (ii> 
gi taikomas su režisierium klus 
nūs kontaktas) ir Jonas žukaus 
kas (sveikintinas naujokas).

Žiūrovai kaimynų latvių vieš
nage ir jų hegemonija liko la
bai patenkinti. Pasisekimo įro
dymas: vaidinimui pasibaigus, 
publika dar nenorėjo išsiskirs
tyti.

Antrakaimiečiams šis kontak 
tas gali būti taip pat naudingas: 
kaip eksperimentams ar į pečius 
augimui akstinas. O galgi ir 
naujų pasireiškimo būdų ieško
jimams stūmeklis.

Šis, labiau reportažinio, negu 
kad kritiško pobūdžio vertini
mas ar konstatavimas turi tik 
vieną tikslą: individualiai pasi
džiaugti Čikagos Pieciši pasisve 
čiavimu ir patvirtinti, regis,
daugumos nuomone, jog Ant
rasis Kaimas padarė tinkamą 
žygi: giminingą latvių sambūrį 
savon kolegiškon globon pakvie 
tęs.

Post scriptum: Antrakaimie- 
čiai jau privalo ieškoti žodinės 
talkos ir kitokios pagalbos. Y- 
pač jei norima santykiauti su 
svetimais atšlaimais ir su stip
resniu įgudimu. Nepakenks!

Pabaigai: dar sykį — sėkmės 
naujoje programoje, kurią ne
trukus matysime ir bendrai bu 
žiūrovais bandysime branginti.

st. m.

t
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