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NAFTOS ŠALTINIAI IR RAFINERIJOS 
PRIE VIRBALIO IR NEMUNO

Lietuvos žemės gelmių paslaptis ir jos reikšmė

A. VIRBALIS

Tarnavimas - palaima ar grėsmė?
DIRBANTIS, BET NE TARNAUJANTIS ŽMOGUS

Dar prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą visoje Europos Rusijoje 
buvo ištirti naftos baseinai su 
jų tėkmėmis, šių naftos basei
nų ir jų tėkmių vietos ir konfi
gūracijos buvo sužymėtos žemė
lapiuose ir juodu tušu nudažy
tos.

Su šiuo žemėlapiu 1916 me
tais man teko susipažinti geo
loginio tyrinėjimo įstaigoje Sa
ratovo mieste. Betyrinėdamas 
šį žemėlapį, aš atkreipiau ypa
tingą dėmesį į du rajonus. Vie
nas rajonas buvo į šiaurės ry
tus nuo Kaspijos jūros. Šiame 

, rajone buvo vienas didelis naf
tos baseinas, dabartiniu metu 
pavadintas Antruoju Baku; ant
ras baseinas mažesnis, pailgas 
buvo atžymėtas netoli Volgos 
upės žiočių. Abudu baseinu jun
gė požeminė tėkmė.

Antras rajonas, su tokio pat 
dydžio dviem naftos baseinais, 
žemėlapyje atžymėtas vakari
nėje dalyje prie Vokietijos sie
nos ir Baltijos jūros pakraščio 
Lietuvos teritorijoje. Vienas 
didesnysis naftos baseinas tę
sėsi nuo Vištyčio Nemuno upės 
link, o kitas į šiaurę nuo Ne
muno upės Gargždų miestelio 
link. Abu baseinu jungė pože
minė tėkmė. O savo ruoštu abu
du naftos rajonus irgi jungė 
požeriiinė tėkmė.

Lietuvos teritorijoje abiejų 
naftos baseinų plotai galėjo bū- 

, ti dvigubai didesni, negu plotas 
baseino į š. rytus nuo Kaspijos 
jūros (Antrasis Baku).

Kur prie Baltijos ieškota naftos 
ir kas apie tai rašyta

Be anksčiau paminėtų naftos 
baseinų, po šio karo Lenkijoje, 
kairiojoj Vyslos upės pusėj, 
prie Plocko, buvo atrasti dideli 
kiekiai naftos; čia jau pastaty
tos didelės rafinerijos, kurios 
dabar į metus perdirba apie 9 
milijonus tonų žalios naftos. 
Turint galvoje, kad pereitais 
metais ir Olandija surado pas 
save didelį naftos baseiną, rei
kia manyti, kad didžiulė naftos 
gysla nuo priekaspinių dykumų 
nesibaigia Lietuvos teritorijoje, 

* bet siekia Olandiją ir, gal būt, 
toliau.

1917 m. revoliucijai įsisiūba
vus, naftos tyrinėjimo darbai
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buvo nutraukti, ir visa naftos 
tyrinėjimo darbų medžiaga ir 
planai pateko į archyvus. Apie 
1955 m. rusų spaudoje pasirodė 
žinutė, kad SSSR mokslininkai 
tarp' Uralo kalnų ir Kaspijos 
jūros dykumoje surado didelį 
naftos baseiną, o mažesnį prie 
Volgos upės žiočių.

Maždaug po vienerių metų 
rusų ir lietuvių kalbomis laik
raščiuose ši žinia buvo pakar
tota ir dar pridurta, kad pradė
tas tiesti daugiau kaip 2,000 
mylių ilgio naftotiekis, kuris 
kirs visą pietų Rusiją, pereis 
per satelitines valstybes ir iš 
Rytų Vokietijos bus nutiestas 
į Klaipėdos uostą. Žvejybos ba
zė iš Klaipėdos bus iškelta, o 
Klaipėdos uostas bus pritaiky
tas tolimesniam naftos trans
portui.

Būdinga yra tai, kad centri
nė SSSR valdžia tudjau po naf
tos atradimo tarp Uralo kalnų 
ir Kaspijos jūros dykumoje pa
skyrė lėšų žemės gelmių tyri
nėjimams ir Lietuvoje. Ir rei
kia manyti, kad centrinė SSSR 
valdžia naftos tyrinėjimo dar
bus vykdo tose vietose, kurios 
buvo pažymėtos dar priešrevo
liuciniais laikais sudarytuos že
mėlapiuos ir planuos.

L.T.S.R. Mokslo akademija 
drauge su Vilniaus universiteto 
geologijos katedros profesūra

Jurbarko apylinkės apie 1960 metus. Kaip naftos rafinerijų centras, 
150000 gyventojų miestu.

Jurbarkas planuojamas paversti

žemės gręžimo darbus pradėjo 
ir tebetęsia kaip tik toje vieto
je, kur anksčiau minėtam že
mėlapyje ir buvo nurodyti du 
naftos baseinai Lietuvos terito
rijoje. Gręžimo rezultatus gana 
smulkiai ir atvirai nupasakojo
L.T.S.R. valstybinio gamybinio 
geologijos komiteto pirmininkas 
V. Mikalauskas (žiūr.: Chica- 

1 gos komunistų organas “Vilnis” 
vas. mėn. 15 d. 1965 m).. Apie

KNYGA AMERIKOJE
J. DAINAUSKAS

Alberto Giacometti Biustas

Pasaulinio garso skulptorius ir dai
lininkas (šveicaras) mirė sausio 11 
d. Pereitais metais apžvalginės Gia- 
cometti darbų parodos buvo suor
ganizuotos New Yorke ir Chicagos 
Mcuo institute.

Spaudoje skaitome, kad JAV 
viešais knygynais naudojasi tik 
20% gyventojų. Perkant baldus, 
sakoma, Amerikoje sunkiausiai 
yra rasti lentyną knygoms su
talpinti, o ne dekoracijai. Tai 
vis būtų reiškiniai, liudijantieji 
tą amerikiečių nesidomėjimą 
knyga.

Tačiau 1965 metų knygų rin
kos analizė rodo, kad šioje sri
tyje padėtis gerokai pasitaisė. 
94% Amerikos knygynų pra
nešė, kad 1965 m. knygų par
davimas žymiai padidėjo. Yra 
knygų, kurie per paskutinius 
dvejus metus savo apyvartą net 
padvigubino. Žymiausius apy
vartos padidėjimus turi aukštų
jų mokyklų — kolegijų bei uni
versitetų knygynai.

Tiesa, 1965 m. JAV užsidarė 
140 knygynų, — daugumoje to
dėl, kad ligšioliniai jų savinin
kai mirė arba jau nebepajėgė 
tų knygynų patys vesti. Tačiau 
tais pačiais 1965 metais JAV 
atsidarė net 377 nauji knygy
nai, t. y. bendras JAV knygy
nų skaičius padidėjo 237 kny
gynais. Iš tų 377 naujų knygų 
parduotuvių 35'sudaro bend
ro pobūdžio knygynai, turintie
ji įvairiausių kategorijų knygų, 
15% pardavinėja tik pigiuosius 
(t. v. paperbacks) leidinius, 7% 
sudaro antikvariniai knygynai, 
11% sudaro religinių knygų 
parduotuvės, 8'7 kolegijų kny
gynai. Atsirado ir naujų įvai
rioms specialybėms skirtų kny
gynų. Iš tokių naujų knygynų 
net 99 atidaryti Kalifornijoje 
bei kitose vakarinėse valstybė
se (Kalifornijoje net 89). 57 
nauji knygynai tenka pietinei 
Kalifornijai. Matyt, čia tam tik
rą vaidmenį vaidina šiltesnis 
šio regiono klimatas. Kai tuo 
tarpu New Yorko valstybėje at-

naftos atsargas Lietuvos terito
rijoje aukščiau minėtas pirmi
ninkas V. Mikalauskas štai ką 
kalba: “Pastaruoju metu gauti 
teigiami duomenys leidžia kal
bėti apie konkrečias šių vertin
gų mūsų žemės gelmių turtų 
atsargų perspektyvas. Pirmo
sios naftos Pabaltyje žymės, 
apie kurias pastaruoju metu 
daug kalbama, buvo užtiktos 
daugiau kaip prieš penkiolika 

sidarė 34 nauji knygynai, iš ku
rių New Yorko mieste 12. Illi- 
nois valstybėje atidaryti 18 nau
jų knygynų. Iš jų Chicagoje 
šeši.

Daug knygynų padidino, pra
plėtė savo patalpas (pvz. Co- 
dy’s Books, Berkeley, Kaliforni
joje, iki šiol užėmęs patalpas 
su 2,000 kv. pėdų grindų plotu 
nuo 1965 m. gruodžio mėn. pe
rėjo į 6,500 kv. pėdų ploto pa
talpas, tapdamas bene didžiau
siu JAV knygynu, prekiaujančiu 
pigiomis knygomis ir turįs sa
vo atsargoje nuo vienuolikos 
iki dvidešimt tūkstančių knygų 
pavadinimų.

Naujų knygų JAV 1965 m. 
išleista 20,234, gi 1964 m. bu
vo išleista 20,542, t. y. 308 pa
vadinimais mažiau. Bet užtat 
senų leidinių naujų laidų išleis
ta net 453 pavadinimų daugiau 
nei 1964 m. Užtat bendras pa
vadinimų kiekis tepadidėjo tik 
144 pavadinimais, bet ir tai lai
koma geru ženklu, nes 1962— 
64 metais tas skaičius mažėjęs. 
Daugiausia padidėjo pavadini
mų psichologijos klausimais 
(28%), muzikos (net 40'7), 
ekonomikos (27%), teisės 
(26%), istorijos (24%). įSuma-i 
žėjo naujų pavadinimų kalbos ’ 
klausimais (-34'7), biografijų j 
(-28%), pedagogikos (-23%).

Pigiosios (t. y. paperbacks) 
knygos sudaro 33% visų leidi
nių, jų tarpe didelio tiražo pi
gūs leidiniai sudaro Vį visų pi
giųjų leidinių. Kitaip tariant, 
net ir pigiosios knygos turi tik 
dalinai masinį pobūdį. Impor
tuoti leidiniai sudaro 16% visų 
knygų, kurios viešųjų knygynų 
1965 metais buvo parduodamos.

Nagrinėjant knygynų paskelb 
tas apyvartas, matyti, kad JAV 
knygynų grynas pelnas viduti-

metų. Savo laiku buvo išgautos 
laisvos dujos su sunkiais ang- 
levandeniliais Stoniškio atrami
niame gręžinyje, o bitumo žy
mės rastos gręžiniuose Kalva
rijos, Parovėjos, Krekenavos, 
Sasnavos, Raseinių apylinkėse. 
Visa tai patvirtino teorines iš
vadas, kad Pabaltijo pietinėje 
dalyje gali būti naftos bei du
jų pramoninės atsargos. Kol 

(Nukelta į 2 psl.) 

niškai siekė 8.4%. Labiausiai 
pelningas buvo pardavimas kny
gų jaunimui, kur pelnas siekė 
10.4 G, gi labiausiai nuostolin
ga prekyba mažo formato kny
gomis, skirtomis suaugusiems 
(-1.7%). Atrodo, kad 1965 m. 
globalinė knygų pramonės apy
varta bus peržengusi dviejų bi
lijonų dolerių sumą.

Viską suglaudus, trumpai ga
lima būtų pasakyti, kad knygų 
pardavimas, knygynų tinklo plė
timasis 1965 m. JAV padidėjo. 
Ar šitai galima būtų pasakyti 
ir apie lietuvišką knygą JAV? 
Iš paskirų leidėjų pasisakymų 
atrodo, kad ne!

,jonas Rimša Titikaka ežere (aliejus)
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

Praėjusiame šimtmetyje filo
sofas Hėgelis atkreipė didelį 
dėmesį į įtampą, kuri yra tarp 
pavergtojo ir pavergėjo. Šią 
įtampą jis palaikė vienu pirmi
nių žmonijos santykių.

šią įtampą labai jautriai iš
gyveno Karolis Marksas ir pa
sinešė šią negerovę taisyti. Tai 
buvo garbingas entuziazmas. Jo 
sprendimas buvo paprastas ir 
visiems lengvai suprantamas. 
Jis išėjo su pasiūlymu, kad ne
būtų daugiau tarnavimo, bet 
pasiliktų darbas. — Tačiau, kad 
nereiktų tarnų, reikia pašalinti 
tą veiksnį, kuris verčia žmones 
tarnauti. Dėl tos priežasties 
reikia pašalinti visus tuos, ku
rie patarnavimais naudojasi, t. 
y. buržuazinę vidurinę klasę. 
Dėl to marksizmas stipriai išė
jo už tokią visuomenę, kur ne
būtų tų, kuriems reikia tarnau
ti, bet pasiliktų pa/ts tarnavi
mas, kuris būtų išdalinamas vi
suomenei anonimiškai.

Taip trumpai galima būtų ap
tarti tarnavimo problemą Mark
sizme. Tarnavimo problema do
mėjosi ir Kristus, tačiau jis į 
ją ėjo, atrodo, iš kitos pusės. 
Jis ėjo ne tarnavimo naikinti, 
bet greičiau jo sustiprinti. Jis 
pats įsijungė ne į tų kategori
ją, kurie tarnavimais naudoja
si, bet į tų, kurie tarnauja. 
“Žmogaus Sūnus atėjo ne kad 
jam tarnautų, bet pats tarnau
ti...” (Mato 20,28).

Sustokime truputį prie šių 
dviejų tarnavimo problemos 
sprendimo būdų ir prie šių dvie
jų tarnavimo filosofijų.

Pirmu žvilgsniu žiūrint, Mark 
so sprendimas atrodo patenki
namas. Tarnavimą apsunkina 
dažnai ne pats fizinis ar kitoks 

darbas, bet ta nepagarba tar
naujančiam žmogui iš to, ku
ris tarnavimu naudojasi. Tarna
vimais besinaudojąs žmogus yra 
sukūręs net savo filosofiją pa
teisinti savo nesiskaitymui su 
tarnaujančiu žmogumi. Dėl to 
atrodo, kad sunaikinimas vidu
rinės klasės buržujaus sunaiki
na ir jo tarnavimo filosofiją, 
kurią galima vadinti išnaudoji
mo filosofija.

Tačiau pasirodo, kad laimin
ga visuomenė šiokiu būdu nė
ra sukuriama. Darbas pasidaro 
laisvas nuo tarnavimo, bet jis 
suserga kažkokia kita liga, ku
riai vardas dar nėra surastas. 
Darbas pasidaro sunki monoto
nija. Iš vienos pusės tarnavimas 
žmogų pavergia, bet anonimi
nis netarnaujantis darbas žmo
gų padaro mašina. Ir nors ir 
kažin kaip šiame amžiuje mes 
žavėsimės mašinomis, tačiau 
mus nejaukiai nuteikia mintis 
mums patiems pasidaryti maši
na.

Netarnaujantis žmogus yra 
kartu tas pat, kas nepripažįsta
mas ir neįvertinamas žmogus. 
Jis neturi dalininko, kuris jį 
įvertintų. — Taigi mes matome, 
kad čia yra kažkoks užburtas 
ratas, iš kurio negalima išsisuk
ti. Tarnavimas žmogų pavergia, 
padaro priklausomu nuo tar
naujamojo. Tačiau darbas be 
tarnavimo žmogų užmiršta, jį 
paniekina, jį nukelia į žemesnį 
lygį, negu žmogus paprastai 
yra suprantamas.

Kaip rasti išeitį iš šio užbur
to rato? — Pabandykime gal
voti šitaip. Marksas buvo giliai 
užgautas tolaikinių socialinių ne 
teisybių ir tarnavime matė vien 
tik išnaudojimą. Tuo tarpu, ra
miau žiūrint į šį reiškinį, tar
navime galima įžvelgti kai ku
rių kitų momentų, kurie yra gi
liai žmogiški. Čia atkreipkime 
dėmesį į du dalykus: 1. tarna
vimas yra žmogaus davimas ir 
2. tarnavimas yra tarpusavis 
žmonių ryšys.

Visų pirma, kas yra tarnavi
mas, kaip davimas? — Žmogaus 
negalima patenkinti vien buvi
mu. Žmogus turi ką nors duo
ti kitiems. Žmogus, kuris nieko 
kitiems neduoda, nėra laimin
gas. Tai labai gražiai išryškino 

Į didis piancūzų poetas Paul 
Claudel savo viso gyvenimo dra 
moję “Šilkiniame batelyje”. Ten 
yra vaizduojama jauna moteris, 
ištekėjusi už seno, labai mylin
čio žmogaus. Bet ji yra nelai
minga, nepaisant to, kad yra 
visu kuo prabangiai aprūpinta. 
Senas vyras pagaliau supranta 
jos nelaimės paslaptį ir jai su
randa begalo sunkų politinį už- 

j davinį: eiti vicekaraliaus parei
gas vienoje priešų puolamoje 

i pilyje, kuri iki šiol buvo valdo
ma nelabai ištikimo imperijai 
jos mylimojo. Moteris atsideda 
šiam uždaviniui ir jame atran
da visą savo gyvenimo piasmę.

Iš šio pavyzdžio mes matome, 
kad žmogaus negalima paten
kinti vien geromis darbo sąly
gomis, jei jis neturi galimybės 

(Nukelta į 2 psl.)
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kas dar nėra jų fontanų, bet 
gauti duomenys iškėlė uždavinį 
sutelkti gręžimo darbus dau
giausiai perspektyviniuose rajo
nuose.

Prieš kurį laiką buvo gauta 
“gyvoji” nafta Virbalio - Ky
bartų ir Gusevo (Gumbinės, A. 
V.) rajone. Pastaroje vietoje 
nedideli naftos kiekiai patys iš
siliejo iš gręžinio. Atlikti dar
bai — tai tik pirmasis žingsnis, 
toliau tiriant šios teritorijos že
mės gelmių perspektyvas naftai 
ir dujoms. Siekiant surasti pra
moninės naftos atsargas, dar 
teks atlikti daug geofizinių pa- 
ieškinių bei žvalgymo darbų. 
Jie ir planuojami 1965 metams 
bei ateinančiam penkmečiui. 
Vien šiemet Lietuvoje ir Kali
ningrado srityje numatoma iš
gręžti 12 tūksančių metrų gi
laus gręžinio, o 1966 — 1970 m. 
apie 100 tūkstančių metrų. (12 
tūkstančių metrų reiškia 12 grę
žinių po 1,000 metrų ,o 100 tūks 
tančių metrų reiškia 100 grę
žinių po 1,000 metrų gylio. A. 
V. pastaba.). Pirmame etape 
mūsų respublikos teritorijoje 
jie daugiausia bus sutelkti Vir
balio - Kybartų ir Vilkaviškio - 
Vištyčio rajonuose, o taip pat 
Gargždų apylinkėse. Be to nu
matyta išgręžti parametrinius 
gręžinius Telšių, Kuršėnų, Ni
dos apylinkėse bei kitose per
spektyviose vietose. Kai kur 
darbai jau pradėti. Kaliningra
do srityje gilūs paieškų gręži
niai daugiausia gręžiami Druž- 
bos ir Gusevo struktūrų plotuo
se. Jei šie gręžiniai patvirtins, 
jog čia yra naftos, bus išgręžta 
eilė žvalgymo gręžinių. Tai leis 
nustatyti pramoninės naftos at
sargas.

Pabaltijo pietinėje dalyje pa
gal preliminarinius duomenis be 
minėtų yra ir dešimtys kitų 
struktūrų. Jos dar neištirtos. 
Ryšium su tuo šiemet numato
ma atlikti plačius geofizinius 
darbus. 1965 metais jie pirmą 
kartą bus pradėti savo jėgomis. 
Tikimės išaiškinti naujas stru- 
tūras, turinčias palankias sąly
gas naftai ir dujoms telkti. Po 
to seks gręžimo darbai. Naftos 
paieškų sėkmė reikalauja ben
drų mūsų, Geologijos instituto 
mokslinių bendradarbių, Vil
niaus universiteto specialistų, 
pastangų. Tik sutelktomis jėgo
mis galima galutinai atskleisti 
Pabaltijo "juodojo aukso” pa
slaptį”.

Jurbarkas __ šimtatūkstantinis
ateities miestas

Atrodo, kad V. Mikalausko 
pareiškimas yra teisingas, ati
tinka anksčiau spaudoje paskelb 
tas žinias, ir todėl turi būti rim
tai traktuojamas. Nemažiau 
įdomi žinutė ir 1965 m. rugsėjo 
mėn. 15 d. “Draugo” dienrašty
je. Kadangi ši žinutė trumpa, 
paduodu ją ištisai. “Kaunas. Pa
vergta Lietuva. Lietuvių komu
nistų partijos laikraštis “Tiesa” 
(rūgs. 9 d. nr. 212) praneša 
apie Jurbarko supramoninimą. 
Laikraštis rašo: “Jurbarkas, 
kurio išplanavimo projektas 
ruošiamas Miestų statybos pro
jektavimo instituto Kauno filia
le, taps ne tik respublikos naf
tos - chemijos pramonės cent
ru, bet ir vienu gražiausiu šiuo
laikiniu miestu.

Jurbarko mieste bus trys gy
venamieji rajonai su 5-16 aukš
tų namais. Išaugs naujos mo
kyklos, Tarybų rūmai, teatras, 
kultūros rūmai, sportinis komp
leksas ir daugelis kitų stambių 
statinių. Žalieji masyvai, parkai 
bus įrengti prie Nemuno, vaiz
dingosios Mituvos pakrantėse. 
Miestą su pramonės mazgu su
jungs stambi magistralė. Išsi
plės keleivių uostas, į miestą 
ateis nauja geležinkelio šaka”.

Taip kaip ir prieš 4—5 me
tus, paduodant žinią apie nafta- 
tiekio pravedimą iš Uralo - Kas
pijos dykumose atrasto naftos 

baseino iki Rytų Vokietijos ir 
net Klaipėdos uosto, kartu bu
vo rašoma ir apie šio uosto per
tvarkymą, sugestinuojant, kad 
tai daroma šiai naftai gabenti 
į užsienius. Tai buvo tik žmo
nių mulkinimas ir noras paslėp
ti tikrąjį tikslą. Būtent: Lietu
vos teritorijoj gaunamoji naf
ta bus perdirbama Jurbarko ra- 
finerijose, iš kur vamzdžiais bus 
varoma į Klaipėdos uosto cis
ternas tolimesniam transportui. 
O šios gamybos sunkieji pro
duktai bus transportuojami per 
Mituvos uostą (prie Jurbarko) 
Nemuno upe į Klaipėdą, kita šių 
produktų dalis bus išvežama ge
ležinkeliu Tauragė - Šiauliai į 
“plačiąją tėvynę”.

Taip pat ir su Jurbarko mies
to perplanavimu. Daug rašoma 
apie 5-16 aukštų namų staty
bą, apie gatves, parkus, apie di
džiulę naftos perdirbimo įmo
nę, 150 tūkstančių gyventojų, 
bet nieko nepasakoma, iš kur 
perdirbimui nafta bus gauna
ma. Kad Jurbarkas virstų 150 
tūkstančių gyventojų miestu, 
turėtų susidaryti tam ypatin
gos sąlygos. Pavyzdžiui, Liepo
jos žvejų kaimas rusų carų vieš
patavimo laikais (1796—1915) 
išaugo į gana žymų miestą, kai 
buvo įrengtas uostas karo laivy
nui ir Liepoją sujungė geležin
keliu su Romno miestu. Kas me
tai iš Ukrainos per Liepojos 
uostą būdavo eksportuojama 
milijonai tonų kviečių. Arba 
vakariniame Kaspijos jūros pa
kraštyje, smėlio dykumose, kai 
buvo atrasta naftos šaltiniai, į- 
kurta naftos produktų pramonė, 
tai Baku vietovė virto žymiu mi
lijoniniu prekybos miestu su 
reikšmingu uostu.

Taip ir su Jurbarku. Iš nežy
maus miestelio dėka vietos dide
lių naftos baseinų sovietų cent
rinė valdžia, matyt, ir projek
tuoja čia sukurti didelę naftos 
pramonę, o Jurbarką padaryti 
trečiuoju Baku.

Didelio naftos centro įkurdi
nimas ir Jurbarko miesto išug
dymas iki 150 tūkstančių gy
ventojų ir Klaipėdos uosto per
tvarkymas gali būti kai kieno 
teigiamai įvertinamas. Bet taip 
nėra. Imant dėmesin dabartinę 
būklę Lietuvoje, matome, kad 
didelį procentą net kolūkių pir
mininkų ir direktorių sudaro ko
lonistai rusai, kurie nemoka lie
tuvių kalbos ir su darbininkais 
kalbasi per vertėjus, arba dar-

r bab .<

Gal busimasis naftos šaltinių centras — Virbalis nepriklausomybės 
dvidešimtmečio pradžioje. 1944 metų rudenį miestas karo veiksmų 
buvo beveik visai sunaikintas, o apylinkės puošmena ir puikus baro
kinės architektūros paminklas — bažnyčia sulyginta su žeme.

Įpūdingos beveik trijų šimtų metrų aukščio kalvos prie Vištyčio, šio 
Lietuvos kampo apylinkės taipgi įeina į naftingąjį regioną.

Ten kur Nemunas banguoja

bėti. Naujai sukurtose ii' seno
se pramonės įmonėse dauguma 
administracijos personalo, kaip 
bininkai verčiami rusiškai kal- 
ir dalis darbininkų, irgi jau ko
lonistai rusai, o tuo pat laiku 
lietuviai agronomai, inžinieriai 
ir kiti specialistai baigusieji 
mokslus Lietuvoje, siunčiami į 
Rusiją “praktikos stažui” įgy
ti, gi sugrįžę iš Rusijos, retas 
kuris iš jų gauna darbą Lietu
voje, ir verčiami grįžti į Rusi
ją. Tokiai būklei esant, nėra 
abejonės, kad tų Jurbarke 150 
tūkstančių gyventojų vietą už
pildys kolonistai rusai, o lietu
viams ten vietos nebus. Taip 
elgdamiesi, rusai didina kolonis
tų skaičių. Nepriklausomoj Lie
tuvoj rusų buvo apie 2%, o da
bar statistikos duomenimis jų 
yra apie 8%.

Naftos perdirbimo įmonė Jur
barke, Klaipėdos uosto admi
nistravimas, naftos transportas, 
naftos siurbimo šulinių aptar
navimas duos rusams progos at
gabenti apie 200 tūkstančių nau
jų kolonistų, ir tokiu būdu ko
lonistų skaičius Lietuvoje pa
sieks 18%. Lietuvos rusifikaci
ja padarys didelį šuolį pirmyn. 
Tokiu būdu naftos pramonės iš
vystymas Lietuvoje, rusams va
dovaujant, kraštui neduotų jo
kios naudos, nes už išsiurbtą naf 
tą rusai nieko nemokės, o at
gabentieji naftos darbams rusai 
ankstesnį jų skaičių dar padi
dins.

Kodėl rusai visų kortų 
neatidengta?

Iš švedų laikraščių į mūsų 
spaudą pateko žinutė, kad Balti
jos jūros neutraliuose vande
nyse ties Švedijos pakraščiu ru
sų laivai, ilgą laiką stovėdami

vietoje, vykdo kažkokius dar
bus jūros dugne. Kadangi iš 
kranto į laivus, kaip ir iš laivų 
į krantą jokio ryšio nebuvo, tai 
švedams ir nepavyko sužinoti, 
kas per darbai ten buvo vykdo
mi. Bet štai 1965 m. geg. mėn. 
15 d. per Chicagos .lenkų radi
ją buvo išgirstas pranešimas, 
kad dabartinės Lenkijos reži
minė vyriausybė yra labai susi
rūpinusi rusų pasiruošimais iš 
Baltijos jūros pietinės dalieii 
dugno eksploatuoti naftą.

Šita žinia atskleidžia rusų pa
slaptingus darbus ir prie Šve
dijos jūros krantų — tai yra 
naftos ieškojimas jūros dugne. 
Tų tyrinėjimų darbų rezultatai 
kol kas niekam nežinomi.

Įdomus klausimas, kodėl ru
sai ieško naftos jūros dugne, o 
sausumoje šiuos darbus pave
dė L.T.S.R. Mokslo akademijos 
geologijos skyriui ir leido dary
ti tik iki 1,000 metrų gręžimus. 
Pasirodo, kad rusai, kiek įma
nydami, slepia savo darbus ir 
klaidina žmones, nenorėdami 
parodyti šiame rajone naftos 
buvimą. Jie jau buvo išsigandę, 
kai iš išgręžtos skylės prie Vir
balio pradėjo sunktis nafta. Ta
da jie įsakė nutraukti gręžimo 
darbus ir paskelbė, kad ten naf
tos nerasta. Bet šiais metais 
buvo duoti kreditai vėl tęsti 
gręžimo darbus. Galima prileis
ti, kad rusai turi duomenų ir iš 
gilių jų gręžimų, kuriuos slap
tai atliko draudžiamojoje juos- 
je išilgai Baltijos jūros kran
to, iš kurio iškelti visi gyvento
jai ir į kurią be specialaus lei
dimo negali įžengti net rusų 
karininkai.

Dabar kyla klausimas, kodėl 
rusai stengiasi slaptai atlikinėti 
visus šiuos darbus ir kodėl ne
pradeda vykdyti naftos eksplo
atacijos sausumoje. Atsakant į 
šiuos klausimus, tenka prisimin
ti 1940—45 metų įvykius. Kai 
1940 m. rusai okupavo Lietuvą, 
tai daugelis Europos valstybių, 
tame skaičiuje ir J. A. Valsty
bės, šios okupacijos nepripažino 
ir nepripažįsta, leisdami veikti 
nepriklausomos Lietuvos atsto
vybėms ir konsulatams.

Karui su vokiečiais pasibai
gus, 1945 metais gegužės mėn. 
įvykusioje trijų didžiųjų vals
tybių galvų konferencijoje Pots
dame, dalyvaujant JAV prezi
dentui Trumanui, Anglijos mi
nisteriui pirmininkui Winston 
Churchill’iui ir SSSR diktato
riui Josif V. Stalinui nuspręsta 
Pabaltijo kraštus su Karaliau
čiaus sritimi iki taikos sutarties 
surašymo ir naujų valstybių sie
nų nustatymo laikinai pavesti 
valdyti SSSR. Šitoks Pabaltijo 
valstybių statutas aiškiai pasa
ko, kad jos neįeina SSSR vals
tybės sąstato sudėtin, ir rusai 
negali skaityti jų savo žmonė
mis.

Iš kitos pusės, rusai gerai ži
no, kad nafta buvo daugelio ka
rų priežastimi, kad Hitleris, 
siekdamas naftos šaltinių, per 
Sacharą nužygiavo iki Egipto, 
norėdamas pasiekti Irako ir Je
meno naftos šaltinius, o per Uk
rainos stepes siekė šiaurinio 
Kaukazo, iš kur atrodė jau ran
ka pasiekiamas ir Baku. Ir bū

ta jau arti tikslo. Bet, pasibai
gus Vokietijos naftos atsar
goms, visas motorizuotas judė
jimas turėjo sustoti, karas bu
vo praloštas dėl naftos trūku
mo.

Rusai puikiai žino, kad, pasa
kius teisybę apie Lietuvos teri
torijoj esamus naftos baseinus, 
vakariečiai lengvai nesutiks per
leisti rusams šią teritoriją. To
dėl rusai ir slepia naftos eksplo
atacijos paruošiamuosius dar
bus. Jeigu rusams naftos buvi
mo paskelbimas gali apsunkinti 
šios teritorijos pagrobimo pri
pažinimą, tai toks išgarsinimas 
gali Lietuvai palengvinti nepri
klausomybės atstatymo bylą lai
mėti. Vakariečiams ne vis vien, 
kas valdys Europos centre šiuos 
naftos šaltinius, ar agresyvi Ru
sijos imperija, ar nedidelė, tai
ką mylinti nepriklausoma Lie
tuvos respublika. Prileidimas 
rusame Europos centre esančių 
naftos šaltinių, galėtų žymiai 
pakeisti visos Vakarų Europos 
ekonominį ir politinį veidą.

— Eglė ir tuopa gyvena nuo 
200 iki 700 metų, pušis ir liepa 
nuo 1,000 iki 1,200.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai, Speę. pagalba kojoms 

(Arch Hupports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 68rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. Beštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dlenj uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rea. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepta, Skambinti MI 3-000t

Ofisas 8148 West 63r<l Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 8241 VVest Oflth Place
Tel.: REpubllc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-čloa ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois*
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840, res. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr. penkt. 1-6 treč. tr šešt. tik 
surftarus.

Tel. ofiso HE 4-5758: rea. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v., 

Šeštad. 10 v. r. Iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą. 

Ofiso 735-4477 Bes. PR 8-0060

KERTINĖ
PARAŠTĖ

(Atkelta iš 1 psl.)

daug ką duoti kitiems iš savęs. 
Marksistinė santvarka kaip tik 
yra būdinga šitokios rūšies ne
laimingu žmogumi. Šis žmogus 
neturi nieko tikrai savo. Jis ne
gali duoti kitam ko nors, kas 
yra giliai jo.

Antroji tarnavimo prasmė 
glūdi tarpusaviame žmonių dar
bų įvertinime, žmogus, nors ir 
didžiausius darbus dirbdamas, 
nesijaus laimingas, jei neži

Ofs. 735-4477; Rez. PR 8-6060

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

EMOCINES LIGOS
CRAWF'ORD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos nagai susitarimą

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGOS
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Res. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir motery Ilgos 

2454 VVest 71st Street 
(7t-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai: kasdien 1—8 ir 6-8 vai. vak.
Šešt. 12—8 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K B A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63rd Street
Pirm., antrad., ketvlrt ir penkt. 

nuo 11 lkl 1 vai. Ir nuo 4 iki I v. v 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 4 iki 9 v. v.; 
šešt. 11 iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 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. OLymplc 2-1881
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., ketvlrt. ir penkt. nuo
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

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

Tel. ofiso Ir buto Olymplc 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 lkl 4 polpet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

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

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 2»O-201O.

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 63rd Street

Valandos: pirmad., ketvlrt. 6 — 8 
antrad., penkt. 1 — 4 

PrllminOja tik susitarus. 

nos, kad kuris nors žmogus 
šiuo jo tarnavimu yra patenkin
tas. Žmonių laimė yra neįmano
ma be tarpusavio pripažinimo. 
Vienišas žmogus negali būti lai
mingas.

Bet apie tai pakalbėsime kitą 
kaitą.

Kun. V. Bagdonavičius,MIC

Jūs esate — Titanai. Jums 
dangus pasiduoda. Tik stokite 
ne ant mątęrialybės kalnų — 
ant dvasios aukštybių. Žmonės, 
leiskite savo dvasią į laisvę, at- 
vožkite savo medžiagos voką, 
ir jums nebus nieko negalima...

Vaižgantas

Ofiso HE 4-1818 Rez. PIt (1-1*801

DR, J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Specialybė — vidaus ligos 

(71-os ir Campbell Avė., kampas) 
Vai. kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 

šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

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

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
NOmų: BEverly 8-3046

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

Tel. ofiso PR 6-7800; Narnu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
51.59 South I)amen Avenue

Valandos: 1-9 v. p. p. 
Išskyrus trečiadienį

Tel. 428*2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 1 
penktad. S v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 

šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SI’EC. ORTHOPEDINES LIGOS

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštai!, nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku Susitarus telefonu:

Telef. REpnblic 7-2291*

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California A ve., YA 7-7381 
VAL.: 1 v. p. p. Iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.
‘oą aq jį g2,T BjsotAą įbjįstbj ao 

lb-z. tol. PR 0-673O

DR. L. SEIBUTIS
Inkstu, pūsles ir slapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2154 W«st
71st St. (71-os ir Campbell Aveniu? 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą.

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki
2 v. p. p, ir nuo 7- iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chh-urgija 
Marųuette Parko ofisas: 2750 tVest 

71 Street, telefonas 925-8296 
Kės. tel. tVA 5-3099.

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v. vak., 
šešt. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4044 South Ashlaiid 
Avė., tel. CL 4-2896 

Valandos: 2—5 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Of. tel. HE 4-2123. Namu GA 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik j/usitarus 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 

Treč. ir Šeštad, uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS*LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 6»th Street 

Specialybė. AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ LIGOS

VALANDOS: i 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 
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Kol eilutės pavirsta eilėraščiu
Interview su visą savo poeziją išleidusiu Henriku Radausku

Šių laikraščio puslapių redak
torių nei amžius, nei vieta ar
timiau ir tampriau su Henriku 
Radausku gyvenime nesurišo. 
O kartais tuo pačiu “sergan
tiems” žmonėms tapti artimais 
bičiuliais pakanka vienos poezi
jos, net kelyje niekad nesusiti
kus. Sakysime, neteko man 
akistatoje niekada regėti nei 
Vlado šlaito, nei Juozo Kėkšto, 
o tačiau jau dešimtmečiais be
sitęsianti laiškinė draugystė ne 
vienu atveju yra tapusi bran- 

’ gesnė ir šiltesnė už kurią kitą 
tiesioginę ir kasdieninę.

Kol aš Radauską pažinojau 
tik iš poezijos ir kelių atsitikti
nių susitikimų, susidarė įspūdis, 
kad šitas mūsų poetas nuo kito, 
sutikto žmogaus laikosi vis gana 
atokiai, kalba mandagiai, kone 
aristokratiškai, bet kontakte 
jaučiamas kažkoks kristalinis, 
nors ir labai gražiai išbalansuo
tas šaltumas, primenąs ne vie
ną jo paties poezijos posmo po
veikį. Ir šis mano įspūdis buvo 
gerokai sugriautas, kai pirmai
siais metais šiame krašte teko 
gyventi toje pačioje Baltimorė- 
je: Radauskas ten, kaip busima
sis “Strėlės danguje” autorius, 
kasdieninę duoną užsidirbo, 
triūsdamas arčiau dangaus — 
kalė vinis į naujai statomų na
mų stogus, aš gi, kaip būsimas 
žemininkas, laisčiau prakaitą 
arčiau žemės — kasiau duobes 
kapuose. Savaitgaliais nuo viso 
to atitrūkdavom. Tada buvo pro
gų drauge paklaidžioti užmies
čio miškuose (dar nieko nenusi
manant apie vešliai ten bujo- 
jančius visokius “poison ivy” 
krūmus), buvo progų nuo kait
ros alpstančiuose sponsorių so
deliuose atkurti Lietuvos žydin
čių sodų iliuziją, vis netrūks- 
tant kalbos apie literatūrą.

Tačiau šioje kaimynystėje 
mudviem kaip reikiant nei ap
šilti neteko. Radauskas netru
kus persikėlė į Chicagą, o kada 
aš po keliolikos metų apsispren
džiau taipgi už Chicagą, Ra
dauskas jau buvo pasukęs vėl 
Baltimorės link __ apsigyvenęs
sostinėje Washingtone. Bet ši
tokie prasilenkimai užmegztos 
pažinties jau nenutraukė. Bent 
išleistomis savo knygomis, su 
atitinkamais įrašais, pasikeisda- 
vome.

Tad ir šį kartą, kada gavau 
iš autoriaus visą jo poeziją vie
noje "Eilėraščių” knygoje, bu-

Poetas Henrikas Radauskas

SKULPTORIUS LIPDO CENTAURUS

Jie mums kaip avį gyrė dvasią,
Kad ji švelni, kad ji šviesi,
Ją glostė šiltą ir nedrąsią,
O ji kaip pantera drąsi

Padangėj suposi ir nėrė
Pro klaikiai klykianeias šakas, 
Pabaidė vandenį ir žvėrį 
Ir jauuno skulptoriaus rankas:

Nubėgo juokdamies centaurai
Per girią, kupiną kvapų.
O girioj augo tamsūs laurai 
Ir kantriai laukė jo kapų.

vo miela ją vartyti su visais ši
tokiais žvilgterėjimais praeitin.

O laišku už knygą tariant 
ačiū, buvo proga tegu ir iš to
lo užkalbinti Henriką Radauską 
vienu kitu klausimu, kurie anais 
Baltimorės laikais mūsų pokal
biuose buvo neišspręsti arba jie 
iš vis dar buvo per ankstyvi. 
Tegu tad būna jie čia pakloti 
šiandien.

— Koks buvo pirminis pa
skatas ir kokios aplamai prie
žastys lėmė sukaupti ir išleisti 
visą ligšiolinę ir pačią naujau
sią Jūsų poeziją vienoje kny
goje?

— 1964 m. sausio 1 d. Vy
tautas Saulius paskambino man 
iš Chicagos į Washingtoną ir 
— po pasikeitimo Naujųjų Metų 
linkėjimais — pasiūlė išleisti 
tris mano ankstyvesniuosius 
rinkinius ir naujausią — ket
virtąjį vienoj knygoje. Pradžioj 
dėl to reikalo abejojau, argu
mentuodamas, kad dar per 
anksti leisti tokį “paminklinį”, 
kone pomirtinį leidinį ir kad kol 
kas pakaktų išleidus vien nau
jąją knygą. Saulius — tarp kit
ko — savo pasiūlymą rėmė ir 
tuo, kad knygų leidimas einąs 
vis sunkyn, kad jų pirkimas ir
gi ne gerėjąs ir kad dabar esąs, 
gal būt, paskutinis laikas to
kio pobūdžio leidiniui. Pažadė
jau pagalvoti ir po keliolikos 
dienų pranešiau, kad pasiūlymą 
priimu ir kad pradėsiu ruošt 
rankraštį.

— Ar neabejojate poezijos 
prasme ir ateitimi vis labiau 
technikėjančiam ir atomizuo- 
tam pasauly? Kokie, Jūsų ma
nymu, galėtų būti ateities poe

zijos keliai, pavidalai ir jos 
skaitytojų poreikiai?

— Turint prieš akis trijų pas
tarųjų tūkstančių metų (skai
čiuojant nuo graikų) poeziją, 
atrodytų, kad jos ateitimi abe
joti netenka. Poezija yra pa
sakos suaugusiems, turintiems 
fantaziją ir keliantiems galvą 
aukščiau bliūdo, iš kurio valgo
ma. Turėdamas galvoj liūdną 
praėjusių amžių pranašų repu
taciją, apie “ateities poezijos 
kelius” spėlioti nesiimu. Nema
nau, kad “technikėjančiam pa
sauly” poezija pasidarys mecha 
nizuota, sumokslinta, suprozin- 
ta, be fantazijos. Tikroj poezi
joj visuomet liks vieta irracio- 
naliam ir fantastiniam elemen
tui — kaip antipodui prieš tech
nikos monotoniškumą ir nuobo
dumą. Atminkim, kad tarp 1910 
—30 m., kai futuristai rėkė 
apie gyvenimo dinamiškumą ir 
mašininę poeziją, Rilke, Valery 
ir Pasternakas (pats laikomas 
futuristu) rašė labai “nemoder
nišką”, labai naują poeziją, ku
rios svoris šiandie gal net pa
didėjo, o kas dabar beskaito fu
turizmo tėvą Marinetti?

— Eilę pastarųjų metų gy
venote Europoje, tiesioginiai 
stebėdami tenykščių tautų po
ezijos raklą ir jos skaitytojų 
nuotaikas. Sakykite, ar senasis 
žemynas dar bepajėgia ir poe
zijoje būti gaiviai šviežias ir iš
radingas?

— Atrodo, kad, palyginus su 
dideliais poetais, rašiusiais prieš 
keliasdešimt metų, šiuo metu 
Europos poezijoj jaučiamas tam 
tikras atoslūgis. Tokie bangavi
mai, — ir ne vien poezijoj, bet

VENECIJA

Jie bangoj pakyla iš lėto 
Paauksuoto stiklo tvane: 
Ticianas ir Tintoretto 
Ir gondolų juoda minia.

Gedulingi gondolų kūnai 
Girdi šauksmą mirties balsų.
Ties kanalais mato lakūnai 
Vario arklius tarp debesų.

Iš lėktuvo iššokęs, angele, 
Nuplasnok vandenų keliais
Ir išgirsi beprotę anglę: 
“VVliat a beautii'ul BritiRh ulace”.

Stangrūs vėjai prie burių limpa, 
Saulė rodo kelią laivams, 
Vandeny dainuojanti nimfa 
Šypsos savo akliems dievams.

O dievai nesupranta juoko, 
Net akliems žiūrėti skaudu: 
Marmurinėm sraigėm barocco 
šliaužia klasišku fasadu.

visuos menuos ir net visoj kul
tūroj apskritai, — yra visai 
normalus dalykas.

Neturint bent šiokios tokios 
perspektyvos, kalbėti apie nau
jausius poetus, apie jų svorį, 
nebūtų jokios prasmės. Tokie 
nauji, bet ne naujausi poetai, 
kaip Kari Krolow Vokietijoj ar 
Dylan Thomas Anglijoje rodo 
galimumą naujos, originalios 
poezijos, nesergančios epigoniš- 
kumo liga.

__ Įdomu būtų sužinoti, kaip 
vertinate laisvojo lietuvių poe
zijos raidą ir kokios būtų išva
dos, lyginant ją su okupuotos 
Lietuvos pokario poezija?

— Tarybinėj Lietuvoj, kaip 
ir visoj Sovietų Sąjungoj, poe
zijai, uždarytai į “socialistinio

realizmo” vienutę, kalėjimo pri
žiūrėtojas įsako, ką ir kaip ra
šyti. Trumpas “atodrėkio”’ pe
riodas, kai buvo paskelbta kiek 
eilėraščių nepolitinėm temom, 
teparodė naivų grįžimą į pri
mityvumą ir sentimentalumą. 
Čia, be abejo, nemažos reikš
mės turėjo nebuvimas kontak
to su Vakarais. Be to, mažiau
sias mėginimas kultyvuoti nau
ją, nebanalią formą būtų buvęs 
tuojau pat sutramdytas kaip 
“supuvusių Vakarų” sekimas 
(nes tiesa jau atrasta, ir nukry
pimas nuo linijos yra nusikal
timas).

Laisvame pasauly lietuvių po- sirikiuoja pirmiausia mintyje, 
ezija, kad ir turėdama labai ri- ar jiems būtina po ranka visa- 
botą skaitytojų skaičių ir ne-da turėti ir popierių?

Vytautas Kasiulis Venecija

DIENA PAJŪRY

Juodame atminties labirinte netikėtai žybtelėjusi lempa nu
šviečia tolimą vasaros dieną, atsigulusią tarp ryto ir nakties, — jos 
liniją, judesį ir spalvą.

Naujagimė banga, pražilusi ir apsiputojusi iš pykčio, puola 
džiaugsmingai lojantį šunį.

Prikrautos mieguisto aukso, baltos jachtos, įkypai eidamos 
prieš vėją, paleidžia per dangų vėliavas ir žuvėdras.

Vakaras palaisto lapus iš nedidelio įskelto ąsočio ir pastumia 
taku ropoti mėlyną lėtą vabalą, spindintį neįtikimai linksmai — 
kaip tobulos laisvės pažadas.

O naktį — su smėliu sumaišyti, kaskart geriau pažįstami pa
bučiavimai ir jauki kalba niekada neužmiegančių krūmų, atidavusių 
įmantrų savo šakų piešinį ir jų silpną fioletą nepasotinamiems vi
durnakčio dievams.

(Iš “Žaibų ir vėjų”)

jausdama savo žemės po kojo
mis, galėjo vystytis daug na
tūraliau, ką parodė ir stilių 
įvairumas ir pačios eilėraščių 
knygos, geriausios iš kurių, ti
kiuosi, nebus užmirštos.

— Grįžtant prie Jūsų Pačių 
poezijos, norime būti smalsūs 
ir paklausti, kokia dažniausiai 
būna pati pirminė Jūsų eilėraš
čių inspiracija? Ar eilėraštį ima
tės rašyti labiau greito įspūdžio 
pagautas ar temos ilgesnio mąs
tymo paveiktas? Kuriuo laiku 
ir kokiose aplinkybėse esate 
įpratęs kurti ir ar posmai su-

— Apie “inspiraciją” mano 
atveju kalbėti negalima. Ši są
voka Europoj šiandien galuti
nai diskredituota ir tinka ne
bent sentimentalaus tipo eiliuo
tojams, kurie lieja ant popie
riaus “jausmų” (banalūs tie 
jausmai) ir kilnių “minčių” 
(plokščios tos mintys) drumstą 
vandenį.

Kadangi “inspiracija” nevei
kia, tai ir įspūdis ne “pagauna”, 
o nugrimzta su kitais ir kukliai 
laukia pašaukiamas. Esmėj 
“pirmo įspūdžio” iš viso nėra, 
nes įspūdžiai archyve neregist
ruojami eilės tvarka. Mintyse 
gali susikloti nebent kelios ei
lutės, paskui jos užrašomos, ir 
reikia nemaža popieriaus, kol 
eilutės pavirsta eilėraščiu, k. b.
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Fragmentas iš romano “Tropikų malda”

Karolė Pažėraitė

Kolonialinio stiliaus baldais apstatyta
me kabinete dailininkas Jonas Rimša vaiši
no juoda tiršta kava savo bolivišką kolegą 
Guzman de Rojas.

Abu dailės meno akademijų direktoriai, 
tik skirtingų srovių, patogiai ilsėjosi giliuo
se foteliuose. Priešpriešais.

Šeimininkas visa savo pozyva rodė sve
čiui draugišką prielankumą. 'O Guzman de 
Rojas smalsiomis juodomis akimis studija
vo sienose iškabintus Rimšos paveikslus. 
Ne tai nuostaba, ne tai pavydas, karts nuo 
karto, nežymiai išryškėdavo jo nejudriame, 
metisiškame veide.

— Išgerkim šio žalsvo likerio, primenan
čio šviesą džiunglėse, — paragino jį Rimša, 
šypsodamasis.

— Muchas gracias, — padėkojo svečias, 
priimdamas iš Rimšos krištolinę taurelę. — 
Sakot, džiunglėse šviesa žalsva? Taip, taip, 
žalsva... Gal būt, žalsva.

Ir jis nutilo, vėl niūriomis akimis ap
žvelgdamas paveikslus, tai įsmeigęs žvilgs
nį į šviesią šeimininko barzdelę, vengdamas 
tiesiai pažvelgti į melsvas europiečio akis.

v— Ką jūs pasakysit apie mano darbus?

— nutraukė tylą Rimša. Man būtų malonu 
sužinoti, ką jūs, čiabuvių tipų tapytojas, is
panų klasiškos mokyklos atstovas, galvoja
te apie mane, lietuvį, įsibrovusį į Jūsų eg
zotišką kraštą, jo gamtovaizdį ir gyvento
jus perkeliantį drobėn?

Guzman de Rojas pastatė ant staliuko 
nugertą taurelę.

— Aš nesuprantu. Tikrai man sunku su
prasti, kaip jūs, kolega, būdamas svetimtau
tis, ir dar iš skirtingo šiaurės klimato, skir
tingo nuo mūsų gyvenimo būdo ir papročių, 
taip galėjot įsigilinti ir įsigyventi į mūsų 
tautos gyvenimą. Meno kritikai sako, kad 
jūs pagavot mūsų tautos dvasią. Juk ma
nyje teka, iš motinos pusės, aimarų krau
jas. Tad turėčiau aš tą mano tautos dvasią 
pagauti. Cha-cha-cha... O apie mane kriti
kai to nerašo. Jie sako, kad aš aimarus vaiz
duoju tik kaip nusižeminusią, pilką masę, 
o tamsta, pone direktoriau, juos nutapai 
kilniadvasius, šventadieniškais, spalvingais 
rūbais... Ar jūs sugavot aimarų tautos dva
sią, dar nesu įsitikinęs, bet kad jūsų pa
veikslai šventadieniški, tai tiesa. Atrodo, 
lyg šie aimarai atlieka kažkokią religinę 
apeigą. O tuo tarpu, įsigilinęs į paveikslų 
turinį, pamatau čiabuvius, pardavinėjančius 
turguje puodus, moteris, skalbiančias upėje 
baltinius ar besimaudančias. Iš tikro, tie 
velėjami nešvarūs skalbiniai, tie sidabriniai 
dubenėliai, iš kurių aimarai girkšnoja savo 
gamybos gėrimą, moterų rankose atrodo, 
lyg būtų priemonės ritualinėms apeigoms 
atlikti.

Jis atsiduso ir dar pridūrė, lyg nenorom:
— Taip, taip, šie jūsų paveikslai nėra 

kasdieniški ir nė kiek nesiskiria savo esme 
nuo jūsų mėgiamos temos Procesijos, kuri 
priešais mane kabo. Kame čia paslaptis, 

norėčiau žinoti.
Rimša, atsigaivinęs kava, kuri pakelda

vo jo nuotaiką ir energiją, smarkiai smun
kančią 3,603 metrų aukštumoje, žybtelėjo 
savo melsvomis akimis.

— Štai prieš mane paprasta stiklinė pe
leninė. Ne ta, sidabrinė su saulės dievu pe
leninė, kuria jūs naudojatės. Ir aš žiūriu į 
tą paprastą peleninę visai kitomis akimis, 

Dailiuinkas Jonas Rimša Perų džiunglėse

negu kiti. Gal kas kitas nemato žalsvos 
šviesos džiunglėse, o aš ją aiškiai matau. 
Ir kalnai mano akimis pavirsta pilimis, ir 
čiabuviai man atveria kitonišką sielą... Taip, 
brangus kolega, jūs nebe pirmas man tai 
pastebit. Panašius žodžius esu girdėjęs sa
vo parodose ir čia, mano studijoje. Tik va
kar viena garbingoji miesto matrona, kuri 
savo rūmuose traktuoja čiabuvius, kaip ver

gus, buvo atėjusi pas mane užsakyti pa
veikslo. Aš jos paklausiau: “Gal norėtumėt, 
senjora, įsigyti kokią kompoziciją bolivišką 
tema, kad ir iš čiabuvių buities?” Ji gi man 
šūktelėjo, pasipiktinusi: “Ką, ar man ne
pakanka matyti tuos nešvarius, apsileidu
sius tvarinius mano laukuose, kieme ar gat
vėje? Ne, ne. Apsaugok mane, Dieve. Aš 
norėčiau ką nors gražaus”. O kai aš jai pa
rodžiau keletą paveikslų aimariška tema, 
tai ji nustebo: “Argi tai tie patys žmonės, 
kuriuos aš kasdien matau? Duokit man 
tuos paveikslus”. Matot, mielas mano Kole
ga, ir jūs stebitės. Bet juk aš tapau žmones, 
ne vergus. Tame ir yra paslaptis... Žinoma, 
jus aš, anaiptol, neprilyginu prie tos damos. 
Jūs, kaip dailininkas, randat mano paveiks
luose gilesnės prasmės. Bet juk ir jūs ne
sat fotografas. Jūsų įvaizdžiai, perėję per 
jūsų, kaip kūrėjo, akių prizmę, yra origina
lūs ir vertingi. Tik jūsų vienoks, o mano 
kitoks stilius. Ir mano kiek skirtingos spal
vos akys, — pajuokavo Rimša.

— Si, si (taip, taip)... — atsiliepė sve
čias, įsižiūrėjęs į savo pusiau surūkytą ci
garetę.

Kai jis pakėlė savo akis ir žvilgterėjo į 
Rimšą, sutikęs jo nuoširdų, draugišką, be
veik vaikišką šypsnį, pats nežymiai šypte
lėjo.

O įsismaginęs šeimininkas toliau tęsė:
— Gal jum atrodys paradoksas, bet aš 

jum turiu pasakyti, kad tarp jūsų tautos ir 
manosios randu daug bendro. Jūsų inkai bu
vo sukūrę imperiją, ir mūsų valdovai taipo
gi. Tik mūsų valdovai nesivadino imperato
riais. Nežinau kodėl. Gal iš kuklumo, lauk
dami, kad kaimynai tai pripažintų... Jus pa
vergė menkadvasiai ispanai, o mus impe- 

(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 psl.) 
rialistai rusai. Ispanai sudegino, sugriovė 
jūsų miestus, išžudė aukštuomenę, pavertė 
vergais kitus. Gi rusai mum buvo negeresni.

Ir Rimša trumpai nupasakojo lietuvių 
tautos kančias.

— Nors visą šimtmetį su viršum mūsų 
tauta buvo rusų pavergta, bet laisvės sąmo
nė nebuvo užgesusi. Tik prigesusi. Išaušus 
išsilaisvinimo rytui, visi pabudom laisvam, 
kūrybiškam gyvenimi. Ir tikrai demokra
tiškam. Pas mus nėra nė patricijų, nė ple
bėjų. Ūkio darbininkai jaučiasi lygiai tiek 
reikalingi, kaip ir kitų profesijų žmonės. At
leiskit man už mano atvirą žodį. Jūs, šio 
krašto inteligentai, per mažai dedat pastan
gų aimarų dvasiai išlaisvinti. Jie, tikrieji šio 
krašto šeimininkai, tebesijaučią traktuoja
mi kaip vergai... Aš noriu, drauge su kai 
kuriais jūsų poetais, matyt juose ne nuže
mintus vergus, o laisvus, šventadieniškus, 
tokius, kada jie švenčia savo šventes. Tikiu, 
kad jie tokie yra širdies gilumoj. Tikiu, kad 
visai teisingai vaizduoju tuos turinčius tą 
pačią didingumo ir laisvės sąmonę, užsili
kusią nuo inkų imperijos laikų.

_ _ Si, si senor director. Jūs esat nuo
stabus žmogus, — išsprūdo iš Guzmano lū
pų. — Bet man jau laikas namo. Ačiū už 
maloniai praleistą valandėlę, — mandagiai 
atsisveikino bolivietis.

— Galiu jus palydėti ? — pasisiūlė Rimša.
— Con mucho gusto (malonu).
Juodu nulydėjo ligi durų primerktom 

akim aimariškoji Madona su kūdikiu.
¥

Gatvėje tipų ir rūbų margumynas. Gry
ni ispanai su juodais ūsiukais išdidžiai laikė
si tarp metisų ir kreolų. Čia pat, ant šali
gatvio, čiabuvės su raudonom ar dryžuotom 
ruanom ant pečių ir plačiabrylėm skrybė
lėm siūlė praeiviams vaisius ar kukurūzų 
bandeles bei spalvingus, savo gamybos audi
nius. Jų vyrai, pilkomis ar rudomis mano
mis apsidengę, garsiai reklamavo šias pre
kes.

Prie bažnyčios durų jie pamatė palinku
sią tamsmėliu drabužiu moterį. Mėlyną ge
dulo drabužį Bolivijoj dėvi čiabuvės, gedė- 
damos savo paskutinio imperatoriaus Ata-

Jonas Rimša Skalbėjos

hulpos, kurį klastingai nužudė ispanai, nors 
jie ir gavo už jo gyvybę pilną kambarį auk
so.

— Algi galima tos, tarytum pavirtusios 
į akmenį, gedulingos moters neįtraukti dro- 
bėn? — pagarbiai sušnibždėjo Rimša, lyg 
bijodamas prižadinti stebimoje moteryje 
prislopintą, suakmenėjusį skausmą.

Guzman ėjo šalia, rūkydamas cigaretę, 
nesidairydamas, tylus, užsidaręs.

Aimarės motinos kraujas jame viršija 
ispaniškąjį, — priėjo išvados Rimša, stebė
damas metisą kolegą, užsidariusį nelyginant 
straigė, savo kiaute. O dar tik prieš valan
dėlę jis buvo gana kalbus... Vis dėlto, jis 
perdaug niūrus. Kažin, ar tai gali būti tie
sa, kad jis užsiimąs juodąja magija, bend
raująs su dvasiomis? Ir Leonardas da Vin- 
ci jam per spiritistinį seansą atvėręs dažų 
maišymo paslaptį... Ne, ne, nesąmonė. Tik
rai nesąmonė.

_  Ši siaura, kolonialinio stiliaus gatve
lė man primena lygiai tokią gatvelę Vilniuje, 
mūsų sostinėje, — po ilgokos tylos garsiai 
pastebėjo Rimša, skverbdamasis pro zujan
čią, skubančią siauru šaligatviu mišrią mi
nią.

— Taip, taip... — automatiškai pakarto
jo Guzman.

¥
Kai jiedu išsiskyrė, Andų viršukalnes ir 

La Paz miestą jau buvo apgaubusi tamsmė- 
le ruana tropikinė naktis.

šykščiai apšviestose gatvėse sužibo rek
lamos. <*'

LITUANUS FECIT
Sentimentali poringė apie Adolfą Meką

Kaip eksperimentas ir stip
rus techniškas sugebėjimas 
antspauduojami menininko 

tautine ambicija.
Paskutiniame filminiame dar

be “The Double - Barreled De
tective Story” režisierius bei 
scenaro autorius Adolfas Mekas, 
tarytumei, pabrėžia savo tauty
bę: amerikietė dainininkė ant
rąjį kupletą (akcento nenuslėp
dama, bet gera tartimi) dainuo
ja lietuviškai. Be to, režisierius 
suranda progą ir vietą “LINKĖ
JIMAI VISIEMS SEMENIŠ- 
KIUOSE” užrašui įterpti.

Tie įvedimai nei šokiruoja, 
nei pakvimpa dirbtinumu. Čia, 
aišku, yra ir tradicinis mūsiškio 
berno (menuose!) ūžavimas. 
Tačiau, tur būt, ir vergiškumo 
komplekso atsikratymas. Gene
racijos tautine ambicija pasi
gardžiavimas.

Betgi svarbiau, jog tie įter
pimai įgyvendinti su geru sko
niu, nuoširdžiai ir, sakyčiau, 
meniškai. Nes tai, o ne kurie 
antraeiliai motyvai, reikalą nu
lemia. Ir čia Adolfas Mekas dvi
gubai laimi.

Prisimenu: viename Europos 
didmiestyje vasarinės vidudie
nio kaitros metu buvau privers
tas šešėlio prieglobsčio ieškoti 
prie paminklo papėdės. Ir stai
ga saulės zuikelis išryškino bal
tame marmure iškaltus du žo
džius LITUANUS FECIT. Aso
ciacijos ar kitokios įtaigos ke
liu andykštis epizodas sugrįžo 
į atmintį. (Ir kiek panašių ant 
spaudų išbarstyta po visą pa
saulį!) O šis intermezzo čia at
siranda, matyt, inercijos ar ne
paaiškinamo įjungimo dėlei.

Eilėraštinės K. Binkio stro
fos “Lietuviško šieno norit pa
uostyt?”, šio išdidaus kvietimo, 
Adolfas Mekas dar nepakarto
ja. Nors nesusivaldo tautinės

ST. MERINGIS

ambicijos nenuslėpęs. Taurus 
akiplėšiškumas ar didelės mei
lės užslėptas kunkuliavimas — 
nesvarbu. Galima vien pabrėžti, 
jog jau antrą sykį amerikinia
me filme praskamba lietuvių 
kalba. Pats pirmas lietuvišką 
sakinį buvo prataręs Bruno Ve 
Sota (Bronius Vešota).

šis konstatavimas, aišku, pa
liečia tik amerikinę celuloidinio 
verpeto produkciją. Mums kol 
kas ir to saldumo pakanka. Ar 
jau norisi dar ir ko kito?

Grįžtu prie Adolfo Meko kū
rybinės personos. Jisai nėra 
vien ieškotojas ar naujųjų for

Adolfas Mekas

mų (tikriau, naujo turinio?) fil 
miniame mene (jau toliau už 
Amerikos ribų žinomas) propa
guotojas. Drauge ir kovotojas. 
Turįs vardą ir adoratorių masę. 
Su bendrų žygių epigonu — 
broliu Jonu, yra solidarus maiš
tininkas, nenuorama. O tuo pat 
metu pripažintas filminio meno 
talentas, rodąs didelius techniš
kus ir kūrybinius sugebėjimus. 

Tobulai mokąs amatą, išradin
gas bei drąsus.

Į mintį vis lenda du kiti šiau
rinės Lietuvos aukštaičiai: Ka
zys Binkis ir Balys Sruoga. 
(Kuone Mekų kaimynai). Nagi, 
ir anie vaidybiniu - dramatur
giniu keru buvo apžavėti. Pa
našiai gyveno neramūs, maištą 
ar drumstimą kelti pasirengę.

Tur būt, toks jau yra aukš
taičių likimas, tokia jų prigim
tis. Talentai iš jų trykšte tryš- 
ka, didžiulius kalnus verčia. O 
prigimimas — vis tas pats ne- 
nuosėda.

Ir Adolfo Meko jauni pakly
dimai, manding, būna taip pat 
binkiškos - sruogiškos natūros. 
O laimėjimai irgi tolygaus mas
to. Toks susidaro įspūdis.

Tai tiek šia tema lengvapė
džių ir padrikų minčių.

Nors finalui dar norisi vaiž- 
gantiškai padžiūgauti: išeivija 
gali būti patenkinta: Adolfas 
Mekas pats savo išmone savąjį 
talentą užgrūdino!

O kai juodu su broliu Jonu 
New Yorke nuo sandėrio su fil
mo finansuotojais pervergsią (o 

gal ir į neviltį krenta), bėga į 
gamtą.

— Vaikštome laukais ir dai
nuojam lietuviškas dainas. Iki 
pervargimo, iki galutinio užki
mimo! Po to, dvasia atgimę, 
vėl stiprūs grįžtame merkantili- 
nes kovas tęsti.

Ši (gal per drąsi?) informa
cija galėtų skaitytojus įtikinti 
minimų vyrų tautine stiprybe. 
Ir čia pat reiškiame padėką Ka
ziui Bradūnui, iš kurio lūpų ši 
įdomi detalė per telefono rage
lį pateko į mano ausį. Atsipra
šoma ir už patrauklios žinios be 
specialaus leidimo viešą skleidi
mą.

Iš Semeniškių kaimo į ame
rikinio filmo reformatorių 
rikiuotę. Dviejų kalbų kū
rėjai: viena pakopomis kil
ti, gimtoji — širdžiai sma

ginti.

Papilio valsčiaus Semeniškių 
kaime gimė du broliai Adolfas 
ir Jonas. Nuo jaunystės dienų 
kūrybine jungtimi susiglaudę. 
Tokiais broliai Mekai — gimna
zistai buvo Biržuose, vėliau aka 
deminių studijų Vokietijos lai
kotarpiu, o ten pat pas režisie
rių Ipolitą Tvirbutą teatrinio 
nerimo skolindamiesi. (O gal 
šią neramybę tik sutvirtinda
mi.)

Amerikoje, ypač Adolfo, am
bicija nukrypo į filminį meną. 
Metėsi į gilesnes to amato stu
dijas. Nuo 1954 metų ėmė ang
lų kalba leisti dvimėnesinį žur
nalą “Film Culture”. Galop 
Adolfas gavo progų reikštis fil
minėje režisūroje. (Jonas visa
da buvo šalia, tais pačiais ko
vos ir siekimų idealais apsišar
vojęs ir to paties ginklo iš ran
kų neišleisdamas.)

Filminis Adolfo vardo kilimas 
atėjo palaipsniui, bet juo susi
domėjo ir kritika ir naujų vėjų 
kinematografijoje laukiantieji. 
Adolfo Meko ryžtas Amerikoje

(Nukelta į 5 psl.)



LITUANUS FECIT!
(Atkelta iš 4 psl.) 

jaunajai kartai tampa troški
mus ženklinanti vėliava.

Nuo jaunystės dienų Adolfas 
bei Jonas palinko j žurnalistiką 
ir beletristiką. Jiedu praktikavo 
noveles, didesnės apimties raši
nius. Jonas, be to, žinomas ir 
poezijos rinkiniais. Abu pripa
žinti plunksnos vyrai. Yra mū
siškės raštijos, jau išeivijoje iš
kilę, gabūs atstovai.

Literatūrinis ip publicistinis 
dualizmas: anglų kalba tomis 
pačiomis linkmėmis plunksnų 
laužymas bei rašomų mašinėlių 
tratėjimas.

Iš Europos kraštų juos pir
miausia pripažino, rodos, Itali
ja. O režisieriaus Adolfo vardas 
jau platėliau praskamba ir ki
tuose pasaulio kraštuose.

Taigi, meninėms kautynėms, 
kūrybiniam veržimuisi — Ame
rikos ir pasaulio platumos. Ir 
anglų pasisavintoji kalba, šir
dims, kad apsaltų, švelniau plak
tų — iš Semeniškių ir jų idili
jų atsineštoji savoji, prigimtoji.

Skaitytojas iš anksto yra 
įspėtas dėl sentimentalumo grės 
mės. Bet ar nuodėmė jautriau 
prašnekėti? Taip sau, retkar
čiais, iš smulkmenų išsiritant?

Ši apybraiža — pats pirmasis 
portreto eskizėlis. Biografiniai 
duomenys tėra čia skurdūs, vei
kimo gairės piešiamos vien užuo 
minomis. Nes rašinio tikslas at
kreipti dėmesį į išsiprusinusį ta
lentą. Tokie tai geri ar pikti 
kėslai.

Menininko Adolfo Meko kū
rybos fermentacija. įtakos 
ir akstinai. Karalienės Mi- 
lcaldos įkvėpta pranašystė. 
Ir šį prasimanymą lydį lin

kėjimai
Nesuklysiu, regis, spėlioda

mas, jog Adolfą Meką tebelaiko 
apkerėjęs, jau senokai numiręs, 
pionierinis amerikinis tylusis 
filmas. Matyt, neapsiriksiu, kad 
ir anos gadynės tikras genijus 
(čia ir Charles Chaplin su ma
nim visiškai sutinka!) D. L. 
Griffith tebėra pats didžiausias 
mokytojas. Yra ir kitos įtakos 
bei kitokie stimulai, tačiau tai 
dalykai trečiaeiliai.

Deja, nesu matęs A. Meko re
žisuoto “Goldstein” filmo, 1964 
metais Cannes tradiciniame fes
tivalyje laimėjusio tarptautinį 
išskyrimą. Tačiau ką tik pade
monstruotas pastabumas (ar 
erezija) ypač peršasi, du sean
sus su “The Double - Barreled 
Detective Story” teatre išsėdė
jus.

Filmo kritiko specialybės bei 
autoriteto sau nepriskirdamas, 
vien stebėjau scenaro autoriaus 
ir to filmo režisieriaus įdomias 
pastangas grąžinti į ekraną ty
laus filmo ankstyvesnį trium
fą. A. Mekas tai atliko tikrai

kas sugebėjimas bei vis stiprė
janti patirtis.

Ad. Mekas, kad ir quasi saty
riniam filmo spektaklyje, suge
ba iškelti aktorius, kad ir stili
zuodamas, sukelia nuotaiką. 
Įgudusiai valdo garsinę ir ty
liąją filmo dalis. Savo norais 
preciziškas. Moka parinkti bend 
radarbius. Ir taip toliau. Ir taip 
panašiai. (Kas neskiriama ra
šinio sentimentaliai paskirčiai).

Sakoma ar įsivaizduojama, 
jog buvusi tokia karalienė Mi- 
kalda, kuri vertėsi pranašystė
mis. Neturiu po ranka atitinka
mo stiklinio kamuolio, anei ka
vos tirščių arba kitokių sėkmin
gam busimųjų įvykių iš anksto 
nusakymui atributų. Bet (pai- 
belis žino, iš kur atsiradusi) 
uoslė užuodžia Adolfo Meko di
delę ateitį: epopėjose, draminės 
įtalpos filmuose. (Jei pranašo 
garbė šiuo atveju man nėra 
skirta, prašau atleidžiamas: gal 
šnervės užsikimšo). Linkėjimų 
svoris vis dėlto, tarytumei, ne- 
menkėja.

Paskata prašnekti atsirado 
dėl mažo incidento. Kai ekrane 
prieš antrąjį seansą buvo rodo
mi įžanginiai mažmožiai, išėjau 
į fojė parūkyti. Tuo metu iš sa
lės šalinos dar tebejaunas, veik 
dabitiškai apsirengęs pilietis. 
Kažkoks nelabasis ėmė ir sugun 
dė paklausti (— toliau dialogas 
yra sutrumpintai verčiamas į 
lietuvių kalbą, įžangą, titulus 
ar mandagumo posakius tauriai 
apleidžiant):

Ašenai: Atleisk tamsta, ga
liu sužinoti įspūdžius apie fil
mą?

Jisai: Filmas nėra komerci
nis. Juo gali domėtis tik ypa
tingi žiūrovai.

Ašenai: Bet man patinka Mr. 
Meko eksperimentas ir jo suge
bėjimai.

Jisai: Tai turėtų reikšti, kad 
tamstos širdis dar tebėra jau
na.
Vienas kitam linktelėjom. Pi
lietis išėjo į vakaro šaltį. Tačiau 
jaunybės spėjimas manąją šir
dį nuteikė sentimentaliai.

Iš to, gerbamieji, atsirado ir 
šis lengvapėdis, o gal ir neblo
gos intencijos poringės sekimas.

Suinteresuotiems informacija:

Adolfas Mekas nėra mano svai
nis, nei joks giminė. Nepriklau
som bendroms organizacijoms. 
Per gyvenimą iš viso tik du sy
kius trumpam buvom susitikę, 
vos keliais sakiniais apsikeitę. 
Vadinasi, rašymui akstinas yra 
platoniškas, neracionalus ir ne
praktiškas. Ką padarysi: negi 
sentimentą užgniauši?

Antanas Nakas Neužbaigtoji operos parafrazė

TIESOS, GROŽIO IR GĖRIO 
BEIEŠKANT

jis taip pat ieško tiesos ir gė
rio. Juk kūrėjas savo kūrybi
niame gyvenime, kūrybinio dar
bo kančioje, ieškojimo agonijo
je ir atradimo bei išsipildymo 
ekstazėje išreiškia visą savo as
menį. Jis išsako visa tai, kas 
jame yra kaip pilname žmogu
je. Jei jis yra tikras ir garbin
gas kūrėjas, jei jis yra princi
po ir įsitikinimų žmogus, tai jo 
kūryboje matyti visas jo pasau
lis, visa jo siela, jo mintys, 
troškimai, jo dorybės ir silpny
bės, jo veržimasis į erdvę ir jo 
juodos naktys tamsioje žemėje, 
kai jis grumiasi su savimi, su 
gėrio ir blogio milžinais, kai jis 
ieško savęs, kasdienio maisto 
dubenyje maišydamas ašaras ir 
kraują. Žinoma, gyvenimas yra 
nepaprastai komplikuota, nuo
lat judanti, nuolat kintanti tik
rovė. Ir tas pats žmogus valan
dos bėgyje gali būti gėrio kil
nus tarnas ir blogio piktas bu
delis. Bet šitas amžinas judėji
mas ir kaita kaip tik liudija, 
kad tikras kūrėjas negali nu-

ko tiesos. Gal ne tiek tos tie
sos, kurią randame filosofijos 
ir teologijos vadovėliuose, bet 
kurią užtinkame gyvenimo ir 
žmonių ilgaamžėje išmintyje, pa 
čioje žmogaus prigimtyje, kuri 
savitu ir miniatiūriniu būdu yra 
Dievo paveikslas. Tos tiesos,

(Nukelta į 6 psl.)

Vilnones Medžiagos
JARDAIS

kostiumams, paltams, suknelėms. 
Speciali kaina siunčiant į užsienį 

SUDEK VVOOLEN COMPANY 

40 Green St., Worcester, Mass.
01608

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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

bruno Parkaitis, s j rimti, negali sustoti, nebent jo
kūrybinė galia būtų išsisėmusi,

*) Kažkas yra palyginęs kū
rėją deimantui, o žmogų be kū
rybinės galios — kviečiui. Šia
me palyginime, mano suprati
mu, ir slepiasi tiek kūrėjo, tiek 
meno gilioji prasmė ir paskir
tis. Kaip kūrėjas, taip ir menas 
yra esmingai, pastoviai ir bui
tiškai suinteresuoti grožiu, tuo 
grožiu, kurį mes randame kiek
viename Dievo kūrinyje ir ku
rio intymiai ir visapusiškai ne
palietė gėrio ir tiesos pilnutinis 
trūkumas. Menas turi būti gra
žus, lygiai kaip kūrėjo siela tu
ri būti graži tuo nusistatymu, 
tuo jautrumu, kurie yra atviri 
grožiui. Grožis, jei jį vertinsime 
skonio kriterijum, be abejo, yra 
įvairus, kintąs ir skirtingas. 
Bet jei jį vertinsime tobulumo 
ieškojimo ir vidinio kilnumo 
šviesoje, matysime, kad grožis 
yra gana visuotina, plačiai sie
kianti tikrovė. Žinoma, pats to
bulumo ieškojimas yra labai re-
liatyvi apraiška, priklausanti
nuo ieškotojo. Vienaip jį išgy
vena ir jo ieškos kaimo dievdir- 
bis, savamokslis liaudies meni
ninkas. Ir visai kitaip rafinuo
tas profesionalas, kurio gyvena
moji aplinka dvelkia elegancija 
ir subtilumų. Bet tiek vienu, 
tiek kitu atveju ieškoma grožio, 
kuris yra gražesnis už kasdie
nę tikrovę. Mat, šiai kasdienei 
tikrovei, nežiūrint kūrėjo ribo
tumo ir priemonių menkumo, 
norima duoti pridėtinis tobulu
mas, kurio paprastai neranda
me, bent nematome mus supan
čiuose žmonėse ir daiktuose bei
jų sukurtuose įvykiuose.

*) Ne vien tik momentui skirtos 
mintys, pasakytos Antano Nako pa
rodos atidaryme ( Čiurlionio galeri
joje, Chicagoje, sausio 8 d.

Kalbėdami apie kūrėją, kaip 
tobulumo ieškotoją, mes norime 
pasakyti, Kad šiose pastangose

vaizduotės ir išradingumo ug
nis būtų užgesusi.

Taigi, pirmiausia kūrėjas ieš-

HOLLYVVOOD
SMOKINGAI IŠNUOMAVIMUI

ĮSIDĖMĖKIT.........
jūs gausit geresnį smokingą 
iš Hollyvvood

NEMOKAMAI
NUOMOJAMAS SMOKINGAS 

JAUNIKIUI 
SU TRIJŲ AR DIDESNE 

GRUPE.

2842 W. 63rd St. WA 5-1251
HOLLYWOOD žinomas savo aukščiausios 
rūšies išsiskiriančiai elegantiškais vakari
niais rūbais Chicagoje.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK„ 6211 S. VVestern 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.
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| Artesian Restaurant |
2432 VVest 63rd Street (63rd & Artesian)

= • Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETOS
$1.65 & $2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. =
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
E Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir = 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.
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SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

JANUARY - SAUSIO 27, 28, 29 D.D.

DUJARDIN V.S.O.P. IMPORTED
GERMAN BRANDY

ST. REMY THREE STAR
BRANDY

BARON VON KLUEG V.S.O.P. GERMAN
BRANDY Fifth $3.89

$3.79

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.29

FORBIDDEN FRUIT UQUEUR

Fifth $5.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4..39

MOSOOWVITE Genuine Russian VODKA Fifth $5. J9

COFFEE SOUTHERN L,IQUEUR Fifth $4.59
(Southern Comfort Coffee Liąueur)

Fifth $5.29

MONASTERY (KRUPNIK) HONEY

PUNCH Fifth $2-98

MATEUS PORTUGAL ROSE WINE Fifth $1_89

gabiai. Gal tik iš minties išlei
dęs, jog po pusės šimto metų 
pakitėjo gyvenimo ritmas ir at
sirado į veiksmą ekrane aštres
nė žiūrovų reakcija. Tačiau D. 
L. Griffith’ui pagarba parodyta 
tikrai nuoširdi.

Jau tradicija, kad Adolfo Me
ko filmus apžvelgia visų didžių
jų dienraščių filmo meno kri
tikai. Jų pastebėjimai būna ver
tingi. Nors, rodos, tie prestižo 
reprezentantai pramirksėjo du 
dalykus, kurie nulėmė žiūrovų 
reakciją.

Angliškai tai būtų eutting + 
timing.

Man stebint, gardžiai juokėsi 
jaunimas ir du priešais sėdėję 
seneliukai. Pirmieji, dar rezul
tatui ekrane nepasirodžius, džiū
gavo savųjų spėjimų versijo
mis, gi pastarieji kikeno, nes jų 
smegenų refleksai (gal dėl ar- 
teriosklerozės) buvo aiškiai pa
vėlinti. (Dvylekis kišamas be 
reikalo, bet leiskit už bilietą už
simokėjusiam turėti atskirą 
opiniją.)

Adolfas Mekas — režisierius 
ateities žmogus. Alutis išsipu
tos: atbėgs naujos idėjos, giles-1 
ni troškimai. Susifermentuos ir 
kūryba. Svarbu, kad blaškosi 
nerimsta ir prasiskverbia ta
lentas, kurį lydi amate techniš- j

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS TEL.: GR 6 - 7575

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVĖ, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja žios apylinkes 
gyventojus ] mv,v/dingai, saugiai Ir pelningai jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukšti; dividendą. Mes nesiveržia me tapti pačia di
džiausia liendrovc, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
teikti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

.Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyveninio sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo Ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusią j virš $53,500,000.00 turto ištaigi).

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
ir bendroves prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

• Insured Family Savings
• College Bonus Savings
• Christmas Club Savings
• Vacation Club Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• All Types of Insurance

• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Safety Deposit Boxes
• Free Community Rooms

for your organization 
meetinigs. (Free Coffee)

• Cash Checks and pay all 
family bills with our special

money order checks. No 
service charge to members

• U. S. Postai Stamips
Machine Service

• We sėli Travelers Checks
• Save-by-mnil Kits
• Notary P.ublic Service

• Two Large Free
Parking L>ts

• Free Theatre tickets two
Saturdays monthly for your 
children and mothers

• Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:

MONDAY .......................... 12:00 P.M.—8:00 P.M
TUESDAY ......................... 9:00 A.M. — 4:00 P.M.
WEDNESDAY ................ Closed All Day
THURSDAY ..................... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
FRIDAY ............................ 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
SATURDAY........................9:00 A.M. — 12:30 P.M.



RIMTA KNYGA IR NERIMTA 
KRITIKA

LEONARDAS IIAKGIS

TIESOS IR GROŽIO BEIEŠKANT

Neseniai išėjo labai vertinga V. 
S. Vardžio redaguota knyga — LI
THUANIA UNDER THE SO- 
VIETS. Apie šią knygą AIDŲ 1965 
m. Nr. 9 atspausdinta tos knygos 
B. V. Mačiuikos kritika. Paskaičius 
aną kritiką, taip ir lieka neaišku, 
ko kritikas siekia, nes M., nors vie
tomis knygą smarkiai pagiria, bet 
apskritai daugiau linkęs ją tiesiog 
suniekinti. O ar autoriams pavyko 
parodyti rusų okupacijos tikrąjį 
veidą, ar ne, taip nepasako.
, M. rašo "...kuriuo užbaigiamas šis 

svarus savo užsimojimu bei turiniu 
straipsnių rinkinys”. Bet kiek to
liau jau — “Dviejų su puse šimto 
puslapių teksto tiesiog nepakanka 
duoti moksliškam, skaičiais bei šal
tiniais pilnai paremtam, Lietuvos 
sovietizacijos proceso vaizdui susi 
daryti...” Toks reikalavimas mažių 
mažiausiai nesusipratimas. Argi pus 
lapių skaičius apsprendžia veikalo 
moksliškumą ar nemoksi iškurną? 
Mendelis savo 7 metų mokslinius 
tyrinėjimus sugebėjo sutraukti tik 
vienon paskaiton, kuri atspausdin
ta tesudarė tik brošiūrėlę, o šian
dien niekas neabejoja jo darbo 
moksliškumu. Be to, toje knygoje 
ir tų puslapių daugiau priskaiėiau.

Ten, kur kritikuojama, rimtai ne- 
prieštarautina. Zunde iš tikrųjų 
kiek daugiau nusidėjo. Jo išvados 
apie pramonės augimą galėjo būti 
daugiau apgalvotos. Eksploatato- 
riškas pramonės Lietuvoje charak
teris kyla ne iš pačios pramonės 
vienokio ar kitokio pobūdžio, ne dėl 
jos “sunkumo” ar "lengvumo”, ne 
dėl žaliavų buvimo ar nebuvimo, o 
tik dėl to, kad rusams patinka ir 
norisi kitus eksploatuoti. Kita ver
tus, bet kuri pramonė, neatsižvel
giant į jos eksploatatorišką pobūdį, 
žiūrint tik iš tolimesnių perspekty
vų ūkinio taško, Lietuvai gali būti 
naudinga, nes didina amonių paty
rimą ir tuo pačiu sugebėjimą, o 
pramonės įrengimai nesunkiai gali 
būti pakeičiami, iškeičiami ar pri 
taikomi kitokiai gamybai.

Zunde, išvedžiodamas apie darbo 
jėgos nepakankamumą greitai au
gančiai Lietuvos pramonei, neatsi
žvelgia į nedarbą. O kad nedarbas 
Lietuvoje yra didesnės apimties, 
kaip rusai pasako, niekas neabejo
ja. Čia ir glūdi visas rusų etnišku
mas. Bent šiuo metu atrodo, kad 
darbininkų ir Lietuvoje netrūksta, 
o vis tiek, plečiant pramonę, įveža
mas svetimas elementas. Pavyzdžiu 
gali eiti Zundės minima Marijampo
lės automatinių maistui pakavimų 
mašinų gamyklos statyba. (Z. rašo 
maisto pardavimo automatų -r- ka
žin?). Marijampolėje dabar yra 20,- 
000 gyv. Neoficialiai prileidžiama, 
kad iš jų gali būti 10% bedarbių. 
Tas skaičius greičiausiai netoli tie
sos, nes oficialiai pačioje Marijam
polėje tikimasi naujajai gamyklai 
sukomplektuoti 1,500 darbininkų, o 
likusius 3,500 iš karto gamyklai 
reikalingų darbininkų teksią įsivež 
ti iš kitur. O tas kitur ar ir vėl ne
bus tik pati Rusija, nors, jei yra 
bedarbių Marijampolėje, tai jų tu
rėtų būti ir kitur Lietuvoje? Aly
tuje būsią panašiai elgiamasi, kaip 
ir Marijampolėje. Atrodo, kad mies
tai norima rusinti sistemingai vie
nas po kito.

Blogai taip pat, kai Z, 154, 157 ir 
159 psl. naudoja 10 ir 7 metų 
senumo skaičius. Tačiau jo žemės 
ūkio kolektyvizacijos vaizdas bei 
padariniai gerai apdoroti.

Mačiuikos iškeltos Remeikio. Vig- 
nieri, Vardžio neva silpnos vietos, 
sakyčiau, visai nebaisios. Remeikis 
rusiškąjį federalizmą parodo tokį, 
koks jis yra. Vignieri (226 psl.) 
pats paaiškina Bažnyčios lankymo 
"crime” dydį, nurodydamas baus
mes, kaip darbo nustojimą ir t. t. 
Vardžio išvadoms 259 psl. tetrūksta 
aiškesnio tarp kolektyvizacijos ir 
kitų ūkinių priemonių nutautimui 
skirtingo veikimo pabrėžimo. Šiaip 
gi tas skirtumas knygoje ne tik iš
aiškintas, bet ir atliktas labai gerai.

Kiek toliau M. ir vėl rašo, kad 
veikalas laikytinas “gan nusiseku
siu”. '“Su mažomis išimtimis straips
nių tonas yra gan objektyvus, dau 
gumas išvadų — sveikos ir pa
grįstos”.

Tačiau taip pagyręs, tuo pačiu 
atsikvėpimu surašo eilę klaidų, pri
dėdamas, kad “šis kaltinimas yra 
gan sunkus, todėl žymesnes minė
tų trūkumų rūšis tenka dokumen
tuoti plačiau”. Ir kokie gi tie doku
mentuoti trūkumai ? Daugumoje tai 
smulkios, kartais korektūrines klai
dos. Tokios klaidos betgi jokiu bū
du nenumuša informacijos vertės. 
Be to, jos lengvai galėtų būti ati
taisytos trumpu jų sąrašu bei ati
tinkamomis nuorodomis. Visa bėda 
tuo ir būtų baigta.

Deja, amerikiečiai tokio mūsų 
visai neblogo ir dažnai vartojamo 
papročio nenaudoja. Jie žino, kad 
klaidų pasitaiko ir jas taiso, leisda
mi naujas knygų laidas. Leidyklos 
net turi atsispausdinusios standar

tinius laiškus, kurie autorius pamo
ko, kaip klaidas taisyti. “Please 
confine your corrections to typo- 
graphical errors or to gross miss- 
tatements of fact” — viena iš to
kių laiškų standartininių formulių. 
Dėl to jaudintis, kad kurio ten če
kisto pavardė ne taip parašyta, per 
daug nevertėtų. Juo labiau negra
žu daryti nuorodas, kad gal netiks
liai “...ir pinigų iš rėmėjų pusės bu
vo nemažai įdėta...” Šita ūkine kny
gos pusė ne kritiko reikalas. Mes 
galime būti tik dėkingi Į Laisvę 
fondui, kad jis prisidėjo prie tokios 
vertingos knygos išleidimo. Klaidas, 
aišku, reikia nurodyti. Už tai kiek
vienas suprantantis autorius bus 
tik dėkingas, bet muses šaudyti pa 
trankomis nederėtų.

M. apskritai daug vietos pasky
rė smulkių klaidų nagrinėjimui, o 
visai nepalietė pagrindinių autorių 
tezių iš esmės. O tai gi svarbiau
sia. Dideles klaidos mokslo veikale 
yra sąmoningas ar nesąmoningas 
klaidingų išvadų skelbimas. Nebū
tų gerai, jei mes pradėtume skelb
ti tokį “mokslą”, kaip 1956 m. pa
darė N. P. Vakar, dargi Harvardo 
universiteto išleistoje knygoje, BE- 
LORUSSIA — THE MAKING OF A 
NATION, kurioje pilna mitų ir kur 
net kai kurie mūsų didieji kunigaikš
čiai paversti gudais. Vardžio reda
guotoje knygoje tačiau taip neda
roma.

M. taip pat neatsižvelgia, kad 
kolektyvinis darbas savaime gali 
būti nelygus. Dėl to gal būtų buvę 
tiksliau kiek panagrinėti ir atski
rus autorius, atsižvelgiant į jų nuo
pelnus bei klaidas.

Visoje kritikoje, M. pats sau 
prieštaraudamas, knygą tai girda
mas, tai peikdamas, atitinkamai ir 
baigia. Jis tvirtina, kad knyga “di
delis politinis laimėjimas”, bet men
kas "grynai moksliniu atžvilgiu”. 
Jei knyga moksliniai netvarkoje, 
tai kur čia politinis laimėjimas?

Slevic Review 1965 m. rugsėjo 
mėn. laidoje skaičiau kitą tos pa
čios knygos kritiką, rašytą Alfredo 
Ericho Seimo. Sennas su lietuviš
kais klausimais gerokai susipaži
nęs: yra parašęs The Emergence 
of Modem Lithuania, 1959 ir 1960 
m. pats lankęsis Lietuvoje. Ir ką 
gi? Jo nuomone, knygos autoriai 
sovietinius šaltinius yra labai rū
pestingai “Iškūlę” ir, nežiūrint sun
kumų prieiti prie reikiamos .medžia
gos, visai sugebėjo pateikti stebėti
nai daug žinių. Sennas tepasigedo 
skyriaus, analizuojančio Sov. Lie
tuvos socialinę struktūrą, kuriame 
būtų pateikta įvairių soicalinių 
sluoksnių pažiūros į sovietinį reži
mą. Ir, jei M. atsargesnis skaityto
jas gal net jau po pirmosios klai
dos gali tik ironiškai pečiais pa
traukti ir visą veikalą nurašyt. į 
nuostolius, tai Sennui “...it mušt 
take a place on the book shelf of 
anyone studying Soviet nationality 
policies”.

Mano paties įspūdis apie šią ne
eilinę knygą visai kitoks, kaip Ma
čiuikos. Smulkios klaidos man vi
sai netrukdė pamatyti didelę kny
gos vertę, kurioje angliškai skai
tančiajam visuomenei objektyviai, 
tiksliai bei gerai šaltiniais pagrin
džiant, parodoma Lietuvos okupa
cijos tragedija, jos grynai koloninis, 
imperialistinis pobūdis.

O Vardžio paskutinįjį straipsni 
— SOVIET SOCIAL ENGINEE- 
RING IN LITHUANIA laikau ypa
tingai vykusiu. Jame trumpai drū
tai, bet nepaprastai aiškiai parody
ta visa rusų ideologija ir jų pro
grama kitų tautų atžvilgiu. Rusų 
komunistų Vakarams eksportinės 
pasakos apie tautų lygybę, brolybę, 
tautinę formą socialistiniame turi
nyje, paskaičius šį straipsnį, pa
virsta tuo, kuo jos yra — mitu.

Knyga gražiai apipavidalinta, pa
togaus formato, malonu imti ran- 
kosna. O leidykla — geresnės ir 
norėti negalima.

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South VVestern Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636 
Telef. — 925-5121

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. - Penktad. __
9ikl 9 v. vak. šeštad. nuo 9 iki š 
v. vak., Sekmad. 11 ikt 5 v. vak.

Parūpinami automobiliai pm;al 
klientų reikalavimų.
- --- ----------------- --------------------------

(Atkelta iš 5 psl.) ir kiekvienas kitas šioje žemė-
kuri glūdi gamtoje, visatos je, pagal apaštalo Pauliaus žo- 
tvarkoje ir įstatymuose. Šis tie- džius, mato gera, o daro blo- 
sos ieškojimas, be abejo, gali ga; ypač tie momentai, kai kū- 
būti fragmentinis, epizodinis, rėjas, ieškodamas savęs ir gy- 
Jo vaisiai gali sušvisti staigia, vendamas bei kurdamas pagal 
bet trumpa meteoro šviesa. Bet save, kenčia nesuprastas, iš- 
net tame akimirksnyje viena kreiptas, atstumtas.
gyvenimo detalė gali, kad ir la
bai trumpai, pasirodyti tuo, 
kuo ji iš tikrųjų yra ir tokiu 
būdu praturtinti tiek kūrėją, 
tiek žmogų, kuris savo ruožtu, 
savo būdu taip pat ieško gyve
nimo išminties ir tiesos. Ir šis 
tiesos ieškojimas, atrodo, yra 
ne kas kita, kaip nuolatinis, ne- 
kompromisinis, principinis ban
dymas ir pasiryžimas priartėti 
prie žmogaus prigimties paslap
ties, prie visatos mįsįingumo, 
prie Amžinojo Kūrėjo širdies, 
kuri mums davė gyvybę ir mei
lę, kuri mūsų dienas įprasmina 
gėrio palaima, tiesos šviesa ir 
įkvėpimo stebuklu. Mat, kuo 
mes arčiau žmogaus prigimties, 
kuo mes arčiau visatos ir Am
žinojo Kūrėjo, tuo giliau mes 
kai kuiras tiesas suprantame, 
tuo autentiškiau jas išreiškiame, 
juo ištikimiau pagal jas gyve
name.

Šių dalykų šviesoje kūrėjo 
palyginimas deimantui turi ypa
tingą prasmę. Mat, tiek kūry
binė galia, tiek deimanto vertė 
žmogų praturtina. Savaime aiš
ku, kad palyginimas yra gry
nai analoginis. Bet jame svar
biausią vaidmenį vaidina ne tiek 
pragmatinis elementas, kiek tas 
žavus, įvairuojantis, įkvėpiantis 
grožis, kurio akivaizdoje ir ma
giškoje įtakoje net labai jau
nas asmuo pajunta žodžiu ne
išsakomą 
kilnesniu.

norą būti geresniu,

girdime savotiška, 
girdi, kodėl menas

no žmogaus tiesa, bet ilgaam
že žmonijos išmintimi, patyri
mu, pagrindiniais gyvenimo 
principais, kuriais remiasi bend
rinės visų kultūrų pasaulėžiū- 
ios.

Nebūdamas vaizdinio meno 
atstovu, apie Antano Nako ta
pybą galiu tiek pasakyti, kad 
jo paveiksluose matau daug 
grožio, matau daug ilgų valan
dų, kuriose buvo ieškota, sva
jota, degta ir kentėta. Matau 
daug įvairumo, išradingumo. 
Daug kur ieškojimo vaisiai dvel
kia tikiumu, atbaigtumu, atra
dimo džiaugsmu ir ramybe.

/■

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufaeturers

— Eltos leidimas anglų kal
ba kainuoja 2,200 dol., italų 2,» 
100 dol., arabų — 260 dol., is
panų — 450 dol., portugalų — 
450 dol., vokiečių — 2,820 dol., 
prancūzų — 2,000 dol., lietu
vių kalba Eltos leidimas kai
nuoja 4,800 dol.

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street
Tel. WA 5 - 4787

— Sprogimas saulėje, šiom 
dienom įvyko smarkus sprogi
mas saulės paviršiuje. Sprogi
mas truko 30 minučių. Tai buvo 
pirmas smarkus sprogimas, j- 
registruotas po 1963 metų rug
sėjo 15 d.

MAISTAS

REMBLAKE * ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

IR GAMINTAIDIABETINIS
Mes patelefonuosime“ jūsų gydytojui.

Kūrėjas taip pat ieško gėrio. 
To gėrio, kuriuo yra geras gi
męs kūdikis, duona ant stalo, 
pagalba jos reikalingam. To gė
rio, kuriuo yra gera kantrybė 
ir meilė, kuriuo yra geras kiek
vienas žmogus, kai jis savo gy
venimą įprasmina darbu, parei
ga ir pasiaukojimu. Mat, kūry
ba nėra tik tos valandos, ku
rias mes praleidžiame prie dro
bės, prie stalo, prie instrumen
to, prie molio ar marmuro ga
balo. Kūryba yra visas žmogaus 
gyvenimas, ypač kietos ir juo
dos valandos, kur kūrėjas, kaip

Kartais 
klausimą, 
turi būti gražus. Nemaža prob
lema, kuri tiek paprasta, kiek 
ji komplikuota. Gal šį klausi
mą galima būtų bandyti atsa
kyti kitu klausimu, būtent, ko
dėl žmogus turi būti geras, kil
nus, teisingas, gailestingas. Kai 
kas mano, kad tiek grožis, tiek 
gėris turi remtis tiesa. Ne vie-

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

2400 S. Oakley
Tel. Virtiniai

metalu aplieti

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass".

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TEXT1LE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGĮ JAKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
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

ANGLYS

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

home of 
MODE R N 

photography

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro.

‘PALANGA’RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

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 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

Pristatome Visokiy Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO- 
STASYS IJTWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai.
RaštlnS atdara ka.sd en nuo 8 vai. 
ryto Iki G vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai p. p.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlilH

Request Records
PLOKŠTELES

Naujausios ir geriausios ilgo gro
jimo autentiškos lietuviškos plokš
telės.

Nepasitenkinkit pakaitalais.
Reikalaukit Reąuest firmos.
Kreipkitės į savo apylinkės krau 

tuves, arbo rašykit:

REŲUEST RECORDS, Ine.
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N.Y.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllliUlllllllllli

Govvns by Martha
PORTRAITS • CANDIDS 

3213 South Morgan St. Y A 7-5858

VANDER WAGEN/f^
\\Smdūir\\

HEATING J 
A oil y

SINCLAIR ALYVA SuperFIame Į
3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

------- 1
Mūsų erdviose patalpose

SAVINGS

sąskaitas

1

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

Kai Valgo Bruno Duona 

Visad Žydi Kaip Aguona •

Sav. BRUNO MACIANSKIS

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

VAT ANTIOS“ ANTRAD. ir PENKT............................9 v. r. iki 5 v. v.t AD AMKŲ. PIRMAD ir KETV............................. 9 v. r. Iki 9 v. V.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d............Trečlad. uždaryta

ANT VISU
SĄSKAITŲ

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Daugiau kaip 50 metų, 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena 
saskaita 
ligi

i $10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

GARDŽIAUSIA DUONA—BULKUTES—SAUSAINIAI—TORTAI

BRUNO KEPYKLOJE

LIETUVIŠKĄ DUONĄ

3339 So.Lituanica Avė 
Tel- CL 4-6376

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

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

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų

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

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

T Naujas aukštas dividendas
0 mokamas už investavimo



I ANT LIONU KRAŠTO
Kultūrinė popietė, skirta M. K. Čiurlionio muzikai 

ir Vlado Šlaito poezijai

Vasario mėn. 6 d. (sekma
dienį) 3 vai. popiet “Draugo” 
redakcijos patalpose, 4545 W. 
63rd St., Chicagoje, ateitininkų 
meno draugija “Šatiija” rengia 
muzikos ir literatūros popietę, 
kurioje bus išklausytos plokšte
lėje įgrotos M. K. Čiurlionio 
simfoninės poemos “Miške” ir 
“Jūra”. Plokštelė prieš kurį lai
ką buvo išleista Lietuvoje. Ji 
muzikiniame pasaulyje turėjo 
tokį pasisekimą, kad tuoj pat 
buvo išgraibstyta, ir ją įsigyti 
rinkoje dabar jau beveik ne
įmanoma.

Popietėje naujiena bus taipgi 
paties poeto Vlado šlaito juos-

ton įskaitytoji savo poezija. Ke
lių eilėraščių rinkinių ir Lietu- 
v.ų rašytojų draugijos premija 

| apdovanotas autorius, kaip ži- 
i nome, yra pasilikęs Anglijoje.
Amerikoje gyvenantiems litera
tūros bičiuliams nebuvo jokios 
progos Vladą šlaitą pamatyti 
čia kokiame nors literatūros va
kare. Tačiau dabar yra proga 
poetą bent išgiisti įspūdingai 
skaitantį savo jausminguosius 
eilėraščius.

Ir Čiurlionio muzika ir šlaito 
poezija popietėje bus palydėtos 
dar ir trumpučiais komentarais. 
“Šatrija” kviečia visus, o įėji
mas nemokamas.

• Nauja Lietuvių rašytoju 
draugijos valdyba. Draugijos 
nariams pasisakant už Chicagą, 
valdybon išrinkta šie, ten gyve
ną rašytojai: Aloyzas Baronas, 
Povilas Gančys, Jeronimas Ig- 
natonis, Anatolijus Kairys ir 
Albinas Valentinas. Revizijos 
komisijon išrinkta: Ben. Bab- 
rauskas, K. Bradūnas ir K. Pa
žėraitė, o garbės teisman: J. 
Vaičiūnienė, V. Ramonas ir L. 
šimutis. Iš 88 draugijos narių 
balsavime dalyvavo 52.

• Lietuvių jaunųjų dailininkų 
paroda Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje, vyks nuo kovo 19 d. 
iki kovo 27 d. Ją rengia Lietu
vių jaunųjų dailininkų klubas. 
Ši pavasarinė paroda bus lyg

pirmasis pasiruošimas Pasaulio 
lietuvių jaunųjų dailininkų pa
rodai Jaunimo kongreso dieno
mis vasarą. Jaunimo kongreso 
parodą taipgi globoja čikagie- 
čių Jaunųjų menininkų klubas.

• Laukiama naujos Pietario 
istorinės apysakos “Algimanto” 
laidos. Šios ypač jaunimo mė
giamos ir karta iš kartos skai
tomos knygos ankstesnėmis lai
doms išsibaigus, o skaitytojams 
vis jos ieškant, leidykla “Terra” 
šiemet išleidžia naują apysakos 
laidą. Šios laidos “Algimantas” 
bus patogus dar ir ta prasme, 
kad jis išleidžiamas viename to
me, vietoje anksčiau įprastų 
dviejų.

Lietuvos filmininkai meno 
ir propagandos varžybose

VILNIUJ ir MASKVOJ vyks 
ta sudėtingos varžybos dėl tarp
tautinio pripažinimo tarp meno 
ir politinės propagandos per lie
tuviškus kino filmus. Menas jau 
turi laimėjimų. Propaganda dar 
tikisi.

Tarptautiniame, jaunimo fil
mų festivalyje (Cannes, Pran
cūzijoj) didžiąją premiją (Grand 
prixj laimėjo lietuviškas filmas 
“Paskutinė atostogų diena” (ar
ba “Mergaitė ir aidas”). Filmas 
gamintas Vilniaus kino studijoj. 
Režisierius A. Žebriūnas, opera
torius J. Gricius. Kiek anksčiau 
šis filmas yra laimėjęs antrąją 
premiją Locarno festivaly, Švei
carijoj.

Didžiosios premijos laimėji
mas Cannes, iš daugiau kaip 
šimto filmų, nustebino pačius 
filmo kūrėjus ir Vilniaus kul
tūrininkus. Vežė tą filmą į Can
nes tik “laimės pabandyt”, lin
kėdami vieni kitiems, jei pasi
seks, laimėti bent trečiąją pre
miją. Tiesa, ne patys ir vežė. 
“Bendrame maiše” vilniškių fil
mą nuvežė “didžiosios tėvynės” 
kinematografininkų delegacija, 
kuriai vadovavo Kokareva iš 
Maskvos (kinematografijos val
dybos paviršininkė).

“Paskutinės atostogų dienos” 
turinys beveik be politinių ele
mentų, moralinio, auklėjamojo 
pobūdžio. Politiniai ortodoksai 
Vilniuj ir Maskvoj be entuziaz
mo priėmė žinią apie šio filmo 
laimėjimą. Jų dėmesys tuo metu 
sukosi apie Žalakevičiaus filmą 
“Niekas nenorėjo mirti” (ope
ratorius irgi J. Gricius), kurs 
buvo ką tik aprobuotas Mask
voj ir tuojau pradėtas rodyt 
Vilniuje.

Žalakevičiaus filmas vaizduo
ja, “kaip liaudis kovojo už ta
rybinę Lietuvą” — iškarpa iš 
Lietuvoj vykusių partizaninių - 
rezistencinių kovų meto. Paskli
dus žiniai apie premiją Cannes, 
spaudoj, lyg atsitiktinai, bet 
labai įsakmiai buvo pastebėta, 
kad to laimėjimo nebūtų, “jeigu 
nebūtų buvę tų, kurie nenorėjo 
mirti”... Tai skambėjo, kaip pri
minimas “Paskutinės atostogų 
dienos” kūrėjams, kad jie ne

pamirštų, kam turi dėkoti už 
laimėjimą.

Politiniai ortodoksai ne visai 
laimingi ir žalakevičiaus kūri
niu. Nors Žalakevičius ir pasi
rinko temą, kuriai net neatsira
do tekstą paruošti norinčių 
rašytojų (tas nenoras reikšmin
gai atitiko filmo vardą — “Nie
kas nenorėjo mirti”), jis turė
jo tiek meninio skonio ir nuo
vokos, kad ne perdaug išblizgi
no “tarybininkų” herojiškumą 
ir ne perdaug grubiai numenki- 
no rezistencinius kovotojus. Or
todoksai, “asmens kulto” laikais 
įpratę matyti komunistą vaiz
duojamą ne kitaip, kaip dory
bėmis spindintį nenugalimą pus
dievį, o antibolševikinį rezisten
tą tik degtine permirkusį niek
šą, dėl Žalakevičiaus filmo kiek 

I raukosi, bet atlaidžiai, nes tiki
si, kad taip surežisuotas (pa
ties režisieriaus ir parašytas) 
filmas neatbaidys užsieniečių 
kritikų. “Didžiosios tėvynės” ki
nematografijos valdytojai itin 
noriai vežasi šį vilniečių gaminį 
į Mar dėl Plata (Argentinoj), 
kur bus tarptautinis kino filmų 
festivalis. Jie daug mieliau ma
tytų premijuotą šį filmą, negu 
“Paskutinę atostogų dieną”. Bet 
bus ar nebus premija, jie vis 
tiek jausis daug laimėję, gavę 
progos parodyti užsieniuose 
įtikinėjantį, kad, esą, ne rusų 
čekistų armijos, o patys lietu
viai kovoję už savo priklauso
mybę Maskvos valdovams.

(ELTA)

Los Angeles Dramos sambū
ris praeityje mums parodė ne 
vieną gana įvairaus pajėgumo 
spektaklį. Dažnai susilaukęs ir 
gausių pagyrų ir priekaištų, vi
sada jis sutraukia žiūrovų mi
nią ir paįvairina kolonijos kas
dienybę, nes dėl didelių atstu
mų ir su tuo susijusių išlaidų 
retai gauname progos pasigėrė
ti kitų panašių sambūrių dar
bais.

Sekmadienį SLA 75-ji kuopa 
tradiciniai vėl pakvietė Dramos 
sambūrį suruošti mūsų koloni
jai vaidinimą. Šį kartą pilnutė
lę salę kiek nustebino mums 
čia negirdėtu ir nematytu būdu 
pristatyta naujoji Alės Rūtos 
drama “Ant liūnų krašto”. Nau
jiena buvo ta, kad veikalas at
liktas statišku būdu, be dekora
cijų, vien su minimaliais jude
siais, tuo būdu duodant didžiau
sią svorį žodžiui, jo perdavimui 
ir niuansams, nenutraukiant dė
mesio į smulkmenas, nesiblaš- 
kant ir nebandant išsigelbėti 
puošniu pastatymu. Čia jau bu
vo didelis egzaminas ir akto
riams, ir režisierei, ir pačiai au- 
toi ei.

Gal publikoje ir buvo nusivy
lusių veidų, kad viskas nevyko 
sena, nusistovėjusia ir priimta 
forma, bet anie dalyviai vargu 
ar yra girdėję apie puikias dra
mas, klausomas per radiją ir 
plokštelėse.

Pati drama gal nėra niekuo 
triuškinančiai nauja. Tai gal 
daugiau dar viena praeities iš
karpa, nostalgiškai ir neabejo
tinai vykusiai perleista per pri
siminimų ekraną. Nebuvo ten 
didelės įtampos ir veiksmo, bet 
taipgi nebuvo nei graikų, nei 
ispanų drama, kur finale neiš
vengiama kelių tragiškų mirčių 
ar bent muštynių. Drama ir 
vystėsi ir baigėsi mūsų tautai 
labai charakteringa bėgme, — 
su apmąstymais, svyravimais, 
pagaliau, sutikus pralaimėjimą, 
su tyliu atsisakymu. Ir mergi
nos kerštas dėl nelaimėtos mei
lės ribojosi vien liežuviu, ne ko
kiomis gal kitoms, plėšresnėms 
tautoms charakteringomis prie
monėmis. Todėl ir praskambėjo 
“Ant liūnų krašto” kaip viena 
mūsų liaudies dainų, kaip vie
na tada jauno ir į šviesą besi
veržiančio kaimo buities aki
mirka.

čia buvo visos šitos ir dar 
kitos priežastys. Apie šį Alės 
Rūtos veikalą teks kalbėti dar 
žymiai išsamiau, bet tai jau se
nų literatų dirva. Režisavo Da
ilia Mackialienė, skoningos de
koracijos Algio Žaliūno, vaidino 
Manfredas Prišmantas, Vladas 
Gilys, Danutė Tuminaitė, Juo
zas Raibys, Dana Vebeliūnaitė, 
Antanas Polikaitis, Ema Dovy
daitienė (išskirtinai puiki!) ir 
Jonas Janušauskas.

Klevelis

— Anglijoje 1965 m. išspau
sdinta 25,258 knygų, atskirų 
pavadinimų. Tai visa šimtine 
daugiau negu 1964 m. Iš jų ro
manų ir novelių 3,8777, arba 80 
mažiau negu 1964 m.

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

Tel - 434 - 0421
P. Rndėnaa — K. Šimulis

. — Sprogimas saulėje, šiom
dienom įvyko smarkus sprogi
mas Saulės paviršiuje. Sprogi
mas truko 30 minučių. Tai buvo 
pirmas smarkus sprogimas, į- 
registruotas po 1963 metų rug
sėjo 15 d.

— Michigan universiteto dr. 
Paul Ertel pademonstravo net 
16 skirtingų daktarų stetosko
pų, kurių vienas yra net 1818 
m. modelio. Iš jų kiekvienas ro
do skirtingai, todėl pacientas 
gali vaikščioti pas daktarus tol, 
kol jis ras jam patinkamą at
sakymą.

Žiema praeina - vasara ateina!
Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jūsų giminaičius 

Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų sukti galvos 
kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme kelis specialius 
siuntinius, kuriuose yra visa tai kas vertinga, reikalinga, naudin
ga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

Laumės Juosta (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis: Vyr. arba mot. 

nailoninės kojinės: Viln. angliška medž. vyr. arba mot. kostiumui 
— 3% jardo; Itališkas nepermatomas gražių raštų nailonas suk
nelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; Itališkas vyr. arba mot. 
nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. lietsargis; Perlų karoliai 
arba šilk, kaklaraištis: vyr. arba mot. baltinių pora: ir Vasarinė 
bliuzkutė arba vyr. marškiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.

Kastytis (II)
Viln. angliška vyr. košt, medžiaga Boston arba herringbone 

3'/o j-: Vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; Vyr. pusbačiai; Vyr. 
Ital nailoninis lietpaltis; Vyr. prie kostiumo pritaikintas kakla
raištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gražios nosinės; ir Byro 
amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.

Juraitė (III)
Mot. kostiumai arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės angį 

medž.; Itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei — 4 j.; 
Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; 
švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros 
nailono kojinių; Itališkas mot. nailoninis lietpaltis; dailus ran
kinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.

Jungtinis Kastyčio ir Juraitės siuntinys kainuoja tik 130 dol., 
nes susitaupo 9 dol. pasiuntimo išlaidų.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo, 
turėjusieji siuntiniai: V-3 — lO’/į jardo angį. viln. medž. trims 
kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. trims paltams viln. angį, me
džiagos už 60'doi* N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono gra
žiausių raštų 4 suknelėms už 45 dol.; ir M -13 vertingas augšto 
kaloriteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų 
dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų 
pačių siuntinius išekspedtjuojame iš Londono tik už 12 dolerių, 
plius faktinos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius galite 
mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymėdami mūsų tranzi
tinio sandėlio ženklą: B. O. 11690/64.

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. sausio mėn. 29 d. 7

HIRHIIIT TV * RADIO (LIETUVIAI)I I «V. DAN LHPHKAS
NAUJŲ PARDAVIMAS • VARTOJAMŲ TAISYMAS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

8412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2440

i&simokčjlnuiismėnesiniais

LOAN ASSOCIATION

current dividend
Paskolos duodamos ilgam laikui,

BRIGHTON SAVINGS AND
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir Šeštadj 9 v. r. — 4:80 p. p.
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2
4330-34 South California Avenue
Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Paairinkimaa Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nuo kapinių

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS
Tel. GR 6-2345 - 6

Tel. TO 3-2108-09

Šį kartą aktoriai visus tikrai 
maloniai nustebino. Tiek senie
ji “vilkai”, tiek jaunosios atža
los pradžiugino išskirtinai pui
kia vaidyba, gera tarsena ir su
kurtais charakteriais. Ar tai bu
vo išdava veikalo logiškų įti
kinančių personažų (ko ypač bu
vo pasigesta keliuose anksčiau 
čia statytuose veikaluose), ar 
geros režisūros, ar didelės ak
torių pažangos? O greičiau-siai

LAIŠKAS REDAKTORIUI

Gerbiamas “Draugo” kultūri
nio priedo redaktoriau,

Jūsų redaguojamam gruodžio 
mėn. 11 dienos kultūriniame 
priede (nr. 290 (50) ) buvo at
spausdinta Aldonos Stempužie- 
nės ir Dariaus Lapinsko “Dai
nų” plokštelės aplanko nuotrau
ka su prierašu “piešinys Ž. 
Mikšio”.

Aš būčiau Jums labai dėkin
gas, jei Jūs kultūriniame prie
de paskelbtumėte sekantį ati
taisymą: Mano “Dainų” plokš
telės aplanko viršelis amerikie
čių spaustuvėje su p. J. Stem- 
pužio žinia (bet be mano žinios) 
buvo pataisytas ir aš už tai, kas 
dabar mano vardu rodoma (iš
skyrus patį linoleumo raižinį), 
atsakomybės imtis negaliu.

Su pagarba
Ž. Mikšys

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, SankaboB, Transmisijai 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. VVestern Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britam
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Avė., Chicago, III., tel. 
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NAUJOJI INDIJOS PREMJERE
Ponia Indira Gandhi, naujoji 

Indijos premjerė, vieniša našlė, 
pateko į daugumos vyrų drau
giją, kurioje ji išsiskiria savo 
paprastumu, dėvėdama ranko
mis austą medvilninę sari, ne- 
neturtingiausių Indijos moterų 
rūbą. Vienintelis jos papuoša
las yra rankinis laikrodėlis.

Ji yra taipgi labai drovi, bet 
labai stiprios valios, net nepa
bijojusi pasipriešinti savo tė
vo Jawaharlal Nehru, Indijos 
pirmojo ministerio pirmininko, 
draudimui ištekėti už pasirink
to mylimo vyro.

Tautos problemos ant 
moteriškų pečių

“Mano motina mokė mane 
tvirtai įsmeigti kojas į žemę, o 
tėvas niekados nepavargdavo 
reikalauti iš manęs turėti troš
kimą pririšti savo vežimą prie 
žvaigždės”, 
ti premjerė 
vus.

taip liekna, žilstan- 
apibūdino savo tė-

Indira Gandhi pa-Neseniai
reiškė laikraštininkams, kad ji 
norėtų pašvęsti visą savo laiką 
mokslui, ypač antropologijai. 
Tačiau, kaip ministerė pirmi
ninkė, šioji silpna, 48 m., 5 pėdų 
2 colių aukščio moteris turės 
suimti į rankas vadeles tautos, 
besigrumiančios su sunkiomis 
problemomis, kaip: maisto sto
ka dėl didžiausios visame šimt
metyje sausros, užsienio valiu
tos trūkumas, smarkiai besidau 
ginanti tauta — 12,000,000 gy
ventojų kasmet, per 75% gy
ventojų beraščiai, pavojai iš 
nedraugingų kaimyninių kraštų 
— Pakistano ir komunistinės 
Kinijos, o taip pat indų - mu
sulmonų religinė įtampa, galin
ti sprogti bet kuriuo laiku.

Būdama visiška priešingybė 
savo dinamiškai ambicingai te
tai poniai Vijayalakshmi Pan- 
dit, I. Gandi nesimetė į politi
ką, bet ji buvo labai artima ir 
ištikima savo tėvo bendradar
bė, kada jis energingai bei ap
galvotai stūmėsi, kaip ministe- 
ris pirmininkas, 17 metų nešda
mas nepaprastai sunkią naštą, 
besirūpindamas milijonais alka
nų Indijos piliečių.

Vaikystė, jaunystė, o po 
vestuvių — kalėjimas

Dabar visos Nehru slėgusios 
problemos, o po jo ir mažąjį 
Shastrį, susikaupė ant Nehru 
dukros pečių. Ji yra pirmoji 
moteris, vadovaujanti tokiai di
delei tautai. Vienintelė kita to
kia modernių laikų vadovė mo
teris buvo ponia Sirimaoo Ban- 
daranaikė — Ceilono ministerė 
pirmininkė 1960-65 m.

Indira Gandhi gimė 1917 m. 
lapkričio 19 d. Allahabade, vie
nintelis vaikas turtingoje Nehru 
šeimoje. Jos jaunystė nebuvo 
linksma, dažnai jautėsi vieniša, 
nes abu tėvai būdavo dažnai 
britų įkalinami. Kai tik ji pati 
pasiekė reikiamo amžiaus, tuo
jau ir ją britai pasiuntė kalėji
mam

Vos dvidešimties metų sulau
kusi, ji neteko savo motinos, 
kuri mirė 1936 m„ džiovos pa
kirsta. Ji dievino savo motiną, 
sakydama: “Aš visados norė
jau būti tokia, kaip mano mo
tina. Ji buvo švelniausia asme
nybė visame pasaulyje”.

Indira Nehru ištekėjo už Fe- 
roz Gandhi, advokato ir laikraš 

tininko. 1942 m., tik grįžus iš 
povestuvinės kelionės Kashmi- 
ran, britai įkalino abu. Jos vy
ras mirė nuo širdies smūgio 
1960 m.

1938 m. ji vėl atsėdėjo 13 mė 
nėšių kalėjime už priešbritinį 
politinį aktyvumą.. Ten ji mokė 
beraščius kalinius skaityti ir ra 
syti.

Papuošalai tautos fondui

Visas savo brangenybes ir 
žiedus ji atidavė Indijos tauti
niam gynimo fondui, kai 1962 
m. kilo pasienio karas su Kini
ja.

Nuo 6 vai. ryto ligi vidur
nakčio yra jos darbo diena. Ji 
nėra vegetarė, kaip daugelis in
dų. Tačiau visai neseniai ji nu
stojo valgyti pusryčiams dribs 
nius, nes Indija stengiasi sutau
pyti kviečių bei ryžių.

Ji mokslus išėjo Indijoje 
Šveicarijoje, Anglijoje (Somer- 
ville kolegijoje Oxforde, kur ji 
studijavo istoriją).

ir 
Ji 
ir

mišinys.
Indira Gandhi yra Rytų 

Vakarų kultūrų 
mėgsta modernią skulptūrą 
abiejų pasaulių muziką. Labiau 
šiai domisi šeima, namais, kny
gomis, muzika, poezija ir šalpa.

Josios sūnus Ra ji v ir Sanjay 
gimę 1944 ir 1946 m., dabar 
yra studentai Cambridge uni
versitete, Anglijoje.

Josios tėvas buvo Mohandas 
K. Gandhi, vadinamo “mahat
ma” (švento vyro) vardu, moki
nys. Pagal vyrą tos pačios pa
vardės, bet nesigiminuojančios, 
ji buvo asketo Gandhi didelė 
gerbėja, bet su juo mėgdavo 
ginčytis, ir jos idėjos buvo daug 
kur visai skirtingos. Anot jos, 
Mahatma Gandhi buvęs perdaug 
dogmatiškas. Gandhi buvo fa
natiko nužudytas 1948 m., o 
Nehru (naujos ministerės pir
mininkės tėvas) buvo jo įpėdi
nis.
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Indira Gandhi

Jonas Rimša Halina Rimšaitė - Pranckūnienė (J. Rimšos sesuo)

ELEGANTIŠKIAUSIOS PASAULIO
MOTERYS

Jacąueline Kennedy, kuri per 
daugelį metų kasmet pirmauda
vo elegantiškiausiai besirėdan
čių moterų pasauly sąraše, šiais 
metais buvo išrinkta visam lai
kui nuolatine nare, taip vadina
mo, Fashion Hali of Fame. Žu
vus jos vyrui — prezidentui, 
ji vienerius metus buvo visiškai 
pasitraukusi iš viešo gyvenimo, 
ji užsidariusi namie, nešiodama 
gedulą, net nedalyvaudama jo
kiame, kad ir paprasčiausiame 
visuomeniniame susirinkime Ji 
dėl gedulo tada nebuvo minima 
madų pašalyje.

Kartu su buvusio prezidento 
žmona šiemet suminimos dar 
penkios nuolatinės “Fashion 
Hali of Fame” narės. Šį elegan
tišką pustuzinį, iškylantį aukš
čiau kasmetinio konkuravimo, 
išrinko madų ekspertų komite
tas. Iš viso pasaulio balsavo per 
2,500 narių, ir viso pasaulio ma
dų industrijos viršūnės jas sekė.

Sąrašo pirmoje eilėje, vieto
je J. Kennedy, 1965 m. tuzino 
geriausiai besirėdančių moterų 
priekyje atsirado ponia Carter 
Burden, 22 m., New Yorko aukš
tos visuomenės atstovės ponios 
William Paley duktė (p. Paley 
irgi yra tikra veteranė elegan-

tiškiausiai besirengiančių sąra
še).

Jacąueline anyta, Rose Ken
nedy, laimėjo 5-tą vietą, o se
suo — princesė Lee Radziwill 
gavo daug balsų, tačiau į 12-kos 
išrinktųjų sąrašą nepateko.

Pilnas sąrašas 12-kos geriau
siai besirengiančių moterų 1965 
m. yra toks; 1. C. Burden; 2. 
ponia Alfred Gwynne Vander- 
bilt; 3. ponia Wyatt Cooper, bu- 
busi Gloria Vanderbilt iš New 
Yorko; 4. ponia Giancarlo Uzie- 
lli ir ponia Staoros Niarchos, 
buvusios Anne ir Charlotte 
Ford iš New Yorko; 5. Rose 
Kennedy; 6. ponia Kirk Doug- 
las iš Los Angeles, kino akto
riaus prancūzė žmona; 7. ponia 
Angus Ogilvy (Kento princesė 
Aleksandra) iš Londono; 8. ak
torė Barbra Streisand iš New 
Yorko; 9. ponia Charles Engel- 
hard, kasyklų magnato žmona, 
kurios namai yra New Yorke, 
New Jersey ir Pietų Afrikoje;
10. ponia William McCormick 
Blair, Jr., JAV ambasadoriaus 
Philippinuose žmona. Ji yra bu
vusi modeliuotoja Deeda Ger- 
lach Chicagoje; 11. princesė Lu- 
ciana Pignatelli iš Romos; 12. 
princesė Paola, italų princesė 
ištekėjusi už Belgijos sosto įpė
dinio.

Šešetukas, kurio tarpe yra ir 
Jacąueline Kennedy, išrinktas 
visam laikui į “Fashion Hali of 
Fame” yra: ponia Charles 
VVrightsman (iš New Yorko); 
Thailando karalienė Sirikit, bri
tų balerina Dame Margot Fon- 
teyn, filmų aktorė Dina Merrill 
ir ponia Gilbert Miller iš New 
Yorko ir Londono, žinomo teat
ralo žmona.

MOTERYS SKATINAMOS STUDIJUOTI MEDICINĄ

Amerikos Medicinos moterų 
sąjungos pirmininkė spaudoje 

j pareiškė, kad moterystė, moti- 
i nystė ir medicina gali derintis 
I ir derinasi.

Dėl to sąjunga ir pradeda ak- 
c ją skatinti moteris tapti gy- 

| dytojomis.
“Moteris”, pareiškė dr. Berni- 

■ ce C. Sachs, “yra idealus as
muo tapti geru gydytoju su tik
ra simpatija žmogui, tikru su
sirūpinimu asmeniu ir noru pa
dėti šeimos būviui”.

Organizacija pasirūpins taip 
gi suteikti lėšų paskoloms, sti
pendijoms ir įvairiems tyri
mams. Paskutiniaisiais metais 
šiam reikalui buvo paskolinta 
$40.000 iš $90,000 fondo. Ir tai 
esą, tik “lašas kibire”.

Ji taipgi pareiškė, kad mer
gaitės pralenkia berniukus stu-

1965 METŲ

Moterys 1965 m. buvo pro
tingos ir sąmoningos, juokin
gos ir piktos, pasiryžusios, kvai
lokos, drąsios, įtikinančios ir 
moteriškos...

Trumpai tariant, jos buvo be
veik tokios pačios nuo Ievos 
laikų, tik dabar jų gerokai dau
giau.

Jos buvo įtrauktos politikon, 
teisėn, medicinon, menan, į ci
vilines teises, piktžodžiaviman 
bei piktybėm Viena jų net bandė 
susprogdinti Laisvės statulą.

Netgi moteris išstūmė prancū 
zų garsųjį virėją iš Baltųjų Rū
mų virtuvės. Kita gi moteris 
tapo pirmąja žinoma lavonų ap
žiūrėto jos profesijoje.

Londone Elizabeth K. Lane 
tapo Britanijos pirmąja moteri
mi aukštojo teismo teisėjos kė
dėje. Dėl josios sutriko proto
kolas. Pradžioje ji buvo pava
dinta “His Lordship, Mrs. Jus- 
tice Lane”, vėliau labiau pritin
kančiai "Her Ladyship, Mrs. 
Justice Lane”.

Amerikos moteris tapo pir
mąja valstybės Vyriausia teisė
ja JAV istorijoje. Tai Lorna 
Lockwood iš Arizonos, Abraham 
Lincolno produkterėčia.

Giuseppe Macri Vienuolė ir
kūdikis.

Moters veidas
Dvidešimties metų veidas yra 

toks, kokį jį Dievas sutvėrė; 
keturiasdešimties metų yra 
toks, kokį pati moteris pada
rė; šešiasdešimties metų mo
ters veidas yra toks, kokį ji už
sitarnavo.

Keliauja mokyti Pietų 
Amerikon

Seserys uršulietės iš Mt. 
Joseph, Kentucky, neseniai 
leido penketą vienuolių, kurios 
greitai 
Čilėje, 
ker iš 
misijų 
— šeštoji jau kiek anksčiau iš
keliavo į Pietų Ameriką.

St. 
iš-

mokys Venecueloje ir 
Vysk. Henry J. Soenne- 
Owensboro įteikė joms 
kryžius. Viena vienuolė

dijose, egzaminuose bei stipm- 
dijų gavime.

JAV-ėse yra 275,000 vyrų gy
dytojų ir 19,000 moterų gydy
tojų. Ligi 1975 m., manoma bei 
numatoma, kad rdikės 77,000 
daugiau gydytojų ir medicinos 
tyrinėtojų.

Minėtoji gydytoja iš Seattle 
(Wash.) praėjusiais metais pra
leido visus metus visose valsty
bėse, kalbėdama bei skatinda
ma mergaites studijuoti medici
ną.

“Rusijoje 80% gydytojų yra 
moterys, Didž. Britanijoje — 
24%, Kanadoje — 14% , o šia
me krašte tik 6%”.

Moteris burmistre
Panelė Nadia Hussei Ayyad 

buvo išrinkta Tirfilsay kaimo 
burmistre Libane. Kaime yra 
2,000 gyventojų.

MOTERYS

Ponia Patricia Harris buvo 
paskirta Luxemburgo ambasa
dore — antroji moteris tokioje 
pozicijoje (pirmoji — Perle Mes 
ta, įamžinta net muzikinėje ko
medijoje). šioji yra taipgi pir
moji negrė, reziduojanti diplo
matė ten.

Ponia Ivy Baker Priest, bu
vusi iždo ministerė prie prezi
dento Eisenhowerio, kandida
tuoja į Los Angeles aukštą val
dišką poziciją. Oponentai smar
kiai nerimsta, jausdami, kad ji 
turės didelę persvarą, nes jos 
pavardė figūruoja ant visų po
pierinių dolerių...

Moterys, tiek pasaulietės, tiek 
vienuolės, įsijungė į pirmąsias 
civilinių teisių kovotojų eiles 
praeitais metais.

Šen. Paul Douglas žmona pa
sireiškė pirmose eilėse Šeimo
je. šešios čikagietės vienuolės 
buvo suimtos šiame mieste už 
demonstravimą.

Detroito namų šeimininkė, 
žmona ir motina Viola Liuzzo 
buvo nušauta Alabamoje.

Vietname 47 m. fotografė — 
laikraštininke Dickey Chapelle, 
trijų karų veteranė, mirė ko
voje prie Da Nang.

IŠ MOTERŲ
★ Chicagos Lietuvių moterų 

klubo naujai išrinkta valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkė — Kristina Krikščiūnaitė 
Austin (Aukškalnienė). Josios 
uošvis yra Aukškalnis — vie
nas didžiausių “Draugo” rėmė
jų, platintojų ir aukotojų, gyv. 
Gary, Ind. Vicepirmininke per
rinkta Genovaitė Ambrozaitė - 
Krajicek; sekretorė — Aldona 
Barčus - Daukienė; finansų sek
retorė — Marija Bulovienė; iž
dininkė — Aldona Torok (Pet
rauskaitė) ; archyvo tvarkyto
ja — Aldona Brazienė.

Klubo tradicinis "Gintaro” 
balius šiemet įvyks birželio 19 d.

★ Ona Piežienč, laikraštinin
ke, buv. dainininkė ir chorvedė, 
“Chicagos American” religinio 
skyriaus redaktoriaus Stasio 
Piežos žmona, sausio 21 d. at
šventė savo gimtadienį. Ji yra 
“Southvvest News - Herald” mo
terų skyriaus redaktorė. Lin
kėtina jai daug sėkmingų bei 
našių metų ir toliau tame sky
riuje duoti žinias apie lietuvius.

★ Konsiiliarinio korpuso į Mi
nių klulio metinis susirinkimas 
įvyko sausio 20 d. Marshall 
Field & Co. patalpose. Pirminin-

Riina (vokiečių dail.) šeima

Madam Ho Thi Que, spalvin
goji vietnamietė, pavadinta Me- 
kong Deltos "Tigre” ir pergy
venusi žiauriausias partizanines 
kovas, buvo nušauta savo vyro, 
pavydulingai susipykus dėl ki
tos moters.

Tuo tarpu Maria Callas įsiti
kino, kad tyla verta aukso, kai, 
ji laimėjo $2,800 byloje, jai iš
keltoje Romos operos kompa
nijos, kai ji nepasirodė trijuose 
spektakliuose.

Julie Andrews laimėjo akade 
mijos premiją už vaidybą ir dai 
navimą filme “Mary Poppins”.

Shirley Ann Grau laimėjo Pu- 
litzer premiją už romaną “Kee- 
pers of the House”, bet Ruth 
Montgomery virto populiariau
sia rašytoja su savo “Gift of 
Prophecy” apie ateities regėto
ją Jeanne Dixon.

Judy Rothman ir Jill Hunt, 
dvi studentės, besidarbuojančios 
Taikos korpuse šiame kraštef 
buvo vėl sugrąžintos į indėnų 
rezervaciją Red Cliff, Wis„ po ' 
to, kai jos iš ten buvo išprašy
tos.

O užbaigdamos metus ir gin- 
daros patriotizmą, Daughters 
of the American Revolution 
draugija paskelbė rezoliuciją 
prieš baltinių gamintojus, pro
testuodamos, kad nebūtų gami
namos kelnaitės su Amerikos 
vėliava sėdynėje.

PASAULIO
ke išrinkta Danijos generalinio 
konsulo žmona Vera Peterson *j 
(jos motina — rusė, tėvas — 
danas). Parengimų bei progra
mų paruošimo pirmininke per
rinkta Lietuvos generalinio kon
sulo žmona Juzė Daužvardienė.

Atakuojamas vėžys
Prezidento Johnsono komisija 

kovai su širdies liga ir vėžiu 
rekomendavo, kad visi piliečiai 
rimtai susirūpintų atsparesne 
bei efektingesne kova. Pataria
ma kiekvienai moteriai, peržen
gusiai 25 m. slenkstį, per atei
nančius penkerius metus, ne
žiūrint, kuriam tikslui priimtai 
į JAV ligoninę, su jos sutikimu 
duoti taip vadinamą papanico- 
laou patikrinimą. Vėžys visiškai 
bereikalingai kasmet nusineša 
8,000 moteriškų gyvybių. Ta- j 
čiau praėjusiais metais papani- 
colaou patikrinimas buvo pada
rytas vos 20% iš 62 milijonų 
suaugusių moterų šioje tauto
je. Vadinamasis “Pap smear” 
yra paprastas ir neskausmin
gas. Patikrinimas yra labai grei
tas ir laiku pastebėtas vėžys 
lengvai pagydomas.

Alkoholis — geriausia 
valymo priemonė

Chromą, tiek virtuvėje, tiek I 
vonios kambaryje, geriausia ga- I 
Įima išvalyti su alkoholiu. Vo- I 
nioje lempų chrominius apve- | 
džiojimus, muilui laikyti padėk- I 
lą, virtuvėje chromo kėdžių ko- I 
jas bei kitus chromo dalykus I 
sudrėkinti alkoholiu ir sausai Į 
nušluostyti. Dėmės, pirštų nuo- I 
spaudai bei kiti nešvarumai ma- I 
giškai išnyks, palikdami vien į 
švarų spindėjimą.

Moterys vyrauja Vyrų saloje i
Anglijoje yra vadinama “Is-1 

le of Man” sala. Pereitą mėne-1 
sį spaudoje buvo paskelbta, kad, I 
vykdant gyventojų surašymą, j 
buvo rasta, jog toje “Vyro sa
loje" yra 10,345 moterų gyven
tojų ir 9,320 vyrų. Taigi, su sar
kazmu pripažįsta cenzoriai, sa
la buvo klaidingai pavadinta. I

—O—
Keturi dalykai niekados ne

besugrįžta — ištartas žodis, pa
leista strėlė, praėjęs laikas ir h 
neišnaudota proga.

— Arabų priežodis
*

Tikėkite man, kiekviena šir-1Į 
dis turi savo slaptas širdgėlas, L 
kurių nieks pasaulyje nežino; į 
ir kaip dažnai mes vadiname r 
žmogų šaltu, kai jis yra tiktai i 
liūdnas.

— Henry W. Longi'ellow
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