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VIEN TIK PLOJIMAI TRUKO VALANDA LAIKO
Pašnekesys su Aldona Eretaitė, Trečiosios tautinių šokių šventės pranešėja

Aldona Eretaitė, sutikusi būti 
Trečiosios tautinių šokių šventės 
pranešėja, yra Šveicarijos ir Vo
kietijos teatruose pagarsėjusi dra
mos aktorė, profesoriaus Juozo E- 
reto duktė. Prof. J. Eretas, kilme 
šveicaras, nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo buvo 
aktyviai įsijungęs į mūsų krašto 
atstatymo darbą. Jaunimo tarpe 
jis buvo viena iš populiariausių 
asmenybių: savanoris kūrėjas, dir 
bęs įvairiose diplomatinėse pa
reigose, sukūręs eilę organizacijų 
ar institucijų ir joms vadovavęs. 
Teatro sritis jam irgi nesvetima: 
juk ir daktaro laipsnį įsigijo už 
disertaciją apie Freiburgo Jėzui
tų teatrą. 1941 metais jis su šei
ma iš Lietuvos pasitraukė į Švei
cariją, kur Aldona ir pradėjo sa
vo teatro karjerą, apie kurią suti
ko keliais žodžiais pasidalinti su 
“Draugo” skaitytojais.

— Ar esate ką nors girdėjusi 
apie čikagiškes lietuvių tautinių 
šokių šventes?

— Kada prieš porą metų A- 
merikoje viešėjo mano tėvelis, 
grįžęs jis papasakojo, kad ten 
Chicagoje kasmet statomos lie
tuviškos operos, organizuojamos 
šokių ir dainų šventės. Buvau 
nustebinta ir maloniai sujaudin
ta lietuvių entuziazmu ir veiklu
mu. Žinau, kiek darbo reikia vie
nam veikalui pastatyti, ir įsivaiz
duoju, kiek laiko ir pastangų su
ėda tokių švenčių organizavi
mas.

Už pakvietimą talkininkauti 
esu dėkinga. Džiaugiuosi, kad ga 
lesiu pamatyti tiek daug lietu
vių ir su jais susipažinti. Šventei 
kiek galėdama ruošiuosi. Be ki
ta ko, mokausi amerikietiškos 
konversacijos. Šitoje srityje mane 
Chicagai “treniruoja” viena ame 
rikietė studentė iš Utah. Iš lietu
vių gimnazijos Huetenfelde gau
siu knygų apie lietuviškus šokiuh 
ir jas gerai pastudijuosiu.

— Ar teko dalyvauti lietuviš
koje veikloje?

—Savo deklamacijomis daž
nai prisidėdavau, rengiant lietu
viškus minėjimus Šveicarijoje ir 
Vokietijoje. Tokiu būdu susidarė 
ir nemažas lietuviškos poezijos 
repertuaras, kurį pati kadaise pa
vadinau “Nuo Donelaičio iki Bra 
zdžionio”. Dabar, žinoma, reikė
tų jį daugiau į dabartį praplėsti. 
Jeigu atsirastų galimybės ir būtų 
susidomėjimas —galėčiau ir A- 
merikoje kokią valandėlę padek
lamuoti.

(Aldonos Eretaitės dailiojo žo
džio rečitalis įvyks šokių šventės 
išvakarių penktadienį, Jaunimo 
centro salėje. Tai ir bus pirmoji 
čikagiečių pažintis su Aldona).

Šiame numery:
Dėl informacijos ir orientacijos. 
Pokalbis su aktore Aldona Ere
taite.
Stasys Pilka rašo apie Komual 
dą Juknevičių.
Agnės Lukšytės eilėraštis.

• Kazys Almenas Vasario 16-tos 
gimnazijoj.

• Partijos monopolis bei rusifika
cija knygų leidyboj Lietuvoje.

• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Akademinės prošvaistės:

.Į talką “Lituanus” žurnalui; 
Lemiama valanda;
Lietuvos kultūros paminklai ir 
toliau naikinami.

— Būtų įdomu išgirsti apie 
jūsų kelią scenoje ir kūrybinius 
laimėjimus...

— Pasakoti apie savo darbą te
atre reikštų pasakoti savo gyveni 
mą. Norą vaidinti visada jutau ir 
vaikystėje. Dar Lietuvoje prie Ka 
ledų eglutės deklamuodavau sa
vo pačios 
ar škicus.

išgalvotus monologus 
Lankydama gimnaziją

G i radou x dramoje

Aktorės Aldonos Eretaitės škicas 
vokiečių spaudoje “Goettinger 
Tageblatt”, ten jai sėkmingai vai
dinant Jean 
“Siegfriede”.

dažnai ilgas valan- 
jvairių rolių užsira- 
kambaryje. ypač 

Bazelyje, jau 
das mokiausi 
kinusi savo 
man patiko Šilerio “Orleano Mer
gelė” ir “Marija Stiuart”. Paskuti 
niajame Marijos ir Elzbietos su
sitikime scenoje, vaidindavau jas 
abi: vieną kalbėdavau švelniu ir 
minkštu balseliu, o kitą — kietu 
ir piktu. Mūsų virtuvėje auditori
ją tada sudarė seserys ir mamytė, 
o aš buvau artistei.. Šiandien vi
sa tai atrodo diletantiškas žaidi
mas, bet tada Bazelyje virtuvė 
buvo mano visas pasaulis...

Nei mamytė, nei tėvelis ma
no nusprendžiui tapti aktore ne
sipriešino, netgi daug padėjo pa
skatinimu ir patarimais. Tą at
mintiną vakarą, kada su tėveliu 
sėdėjom ant suoliuko prie Reino 
upės ir kada jam pasakiau, jog no 
riu stoti į dramos mokyklą, jis pa 
žiūrėjo į mane giliu žvilgsniu: 
“Argi tikrai nori eiti tuo sunkiu 
keliu?” Aš norėjau. Ir štai juo 
einu jau devynioliką metų.

Pradžia buvo sunki, nes vokiš
kai kalbėjau su stipriu lietuvišku 
akcentu. Reikėjo daug atkaklaus 
darbo, jam prarasti. Dramos mo
kyklą baigiau su tėvelio ir BALF- 
o finansine pagalba. (Mokslas 
kainavo gana daug, ir todėl šian 
dien jiems norėčiau tikrai nuo
širdžiai padėkoti). Tais pačiais 
metais buvau priimta į Zuerich’o 
dramos teatrą. Tuo laiku jis bu
vo tikrai garsus, nes jame vaidi
no ir daugelis vokiečių aktorių, 
pasitraukusių iš tėvynės dėl Hit
lerio ten siautėjusios diktatūros. 
J ų tarpe buvo daug įžymybių.

Zueriche išdirbusi dvejus me
tus, atvažiavau į Vokietiją ir bu
vau angažuota dirbti Mannheimo 
teatre. Ten praleidau septynerius 
laimingus savo gyvenimo metus. 
Mannheimo publika myli savo 
teatrą ir jo aktorius.

Iš ten persikėliau į Goettinge- 
ną. Tai nedidelis miestas, bet 
garsus savo universitetu ir teat- . ųaĮo spektaklius. IJž aktorės nugaros čia vieną tokį plakatą ir matome, 
ru. Juo metu teatro direktorius I Nuotrauka iš Hamburgo “Der Stern”

buvo Heinz’as Hilpert’as, vienas 
garsiausių Vokietijos režisierių. 
Čia kaip tik ir teko vaidinti Katri- 
ną Brecht’o veikale “Motina Cou 
rage”. Tos premjeros niekada ne
užmiršiu, nes pasisekimas buvo 
toks didelis, jog 60 kartų reikėjo 
išeiti ir nusilenkti publikai. 
Vien plojimai truko apie valan
dą laiko.

(Vietinė spauda Aldonos 
vaidmenį šiame spektaklyje ne
paprastai aukštai įvertino. Dar
gi po keletos metų, jį kartojant, 
“Kieler Nachrichten” — 5.5.65 
rašė: “Tačiau nenuginčijama an 
samblio viršūnė yra Aldona E- 
retaitė atliekanti nebylės Katrinos 
vaidmenį, gal labiausiai jaudi
nančią moters rolę Brechto vei
kaluose. Taupiais, bet tiksliais 
rankų ir galvos judesiais ji atvė
rė plačią skalę savo vidinio pa
saulio: rūpestį dėl brolių, moti
nišką meilę, karo siaubą, pavydą 
ir susižavėjimą gyvenime patyru 
šia Yvette, žmonių pajuokos bai
mę dėl jos iškraipyto veido, no
rint išsireikšti. Priešpaskutinė 
scena, kurioje Katrina, mušdama 
bubną, įspėja Hallės miestą nuo 
užpuolimo, Adonos Eretaitės vai 
dybos dėka virsta sukrečiančia 
viršūne. Toli palikusi bet kokios 
herojės ir kankinės klišę, ji vai
dina kankinamą būtybę, kuri sa
vo beviltišką siaubą apmoka mir 
timi.”)

Mane visada traukė Baltijos jū
ra... .Taigi iš Goettingeno išsikė
liau į Kiel’į, kurio teatre iki šiol 
tebedirbu. Gastroliuodami, ret
karčiais nuvažiuojame ir į Frei- 
burgą. Tas miestas yra taip arti 
Bazelio, kad aš gyvenu pas tė
velį ir tik vaidinti nuvažiuoju į 
Freiburgą.

i

Aktorė Aldona Eretaite Mannheime, kada ji ten vaidino svarbią rolę 
sudramatintam A. Koestlerio romane “Saulės užtemimas”. Veikalas 
atskleidžia komunistinės santvarkos nežmoniškumą, tad komunistai 
nukabinėjo visą miestą plakatais, pasisakančiais prieš Koestlerio vei-

Aldona 'Eretaitė, atliekanti nebylės IKatrinos vaidmenį Bert. Brechto 
veikale “Motina C'ourage” Kielio teatre, Vokietijoje.

Nuotrauka Haendler-Krah

(“Freib‘urgerx Allghėmeine Zei 
tung” apie A. Eretaitės vaidmenį 
Alberto Camus dramoje “Nesusi
pratimas” 9.28.1964 rašė: “Dar 
ryškiau išsiskyrė nepaprastu gy
venimo kietumu paženklinta 
duktė Morta, už kurios išviršinio 
šaltumo liepsnoja paslėpto ilge
sio ugnys. Būdas, kuriuo Aldona 
Eretaitė šią, ne be jos pačios kal
tės jaunystės ir laimės apgautą, 
tik kerštui ir naikinimui bepajė- 
gią vienišąją iki paskutinio jau

smo ir judesio įkūnija taip tik
rai ir betarpiškai, buvo tiesiog 
tobulas.”)

— Kokios jūsų sukurtos rolės 
jums pačiai labiausiai patiko ar 
ryškiausiai išliko atmintyje?

— Tokių buvo nemažai. Iš 
Zuerich’o metų niekada neuž
miršiu Ibseno “Visuomenės šu
lų” pastatymo, kuriame teko vai
dinti su jau labai senu Albertu 
Bassermann’u, dar ir šiandien te 
belaikomu vokiškosios scenos di
džiuoju. Didžiausią asmenišką 
pasisekimą turėjau R. J. Humm- 
o veikale “Der Pfau muss geh- 
en”. “Baseler Nachrichten” ra
šė, kad “Aldona Eretaitė ...war 
grossartig.”). Prie savo geriau
sių vaidmenų Mannheimo teatre 
skirčiau: Margaritą Goethės
“Fauste”, Nuotaką Frederico Ga 
rcia Lorca “Kraujo vestuvėse”, 
Grušą B. Brechto “Kaukazietiš- 
kame kreidos rate”, Alką L. Ahl- 
seno “Filemonas ir Baukis”... 
Goettingeno teatre be jau apšne 
ketos Katrinos reikėtų paminėti 
ir Kateriną Joachimo Wichman- 
no veikale “Šventiesiems nėra lai 
ko” ar Genovaitę J. Giradoux 
“Zigfride”.

Kielio teatre buvo itin įdomu 
dirbti su žymiuoju režisierium 
John Byczyki ponios Ubu rolėje 
Alfredo Jarry veikale “Karalius 
Ubu”. Ponią Joaną Hauptman- 
no “Žiurkėse” laikyčiau vieną iš 
stipriausių moteriškųjų charakte 
rių rolių. Didžiausio pasisekimo 
susilaukiau Arialdos vaidmenyje 
to paties vardo Giovanni Testo- 
ri dramoje. Ši rolė specialiai bu
vo rašyta garsiajai italų aktorei 
Annai Magnani. Mannheimo teat 
re kritikas, specialiai atvykęs į 
Kielį veikalo pamatyti tada rašė: 
“Aldona Eretaitė Arialdos vaid
menyje išauga beveik iki Magna 
ni formato — vien dėl jos kelionė 
į Kielį apsimokėjo...”

(Neblogiau kritika atsiliepė 
ir apie Aldonos vaidybą kituose, 
čia jos minėtuose veikaluose. Pa 
vyzdžiui po F. G. Lorcos “Krau
jo vestuvių” pastatymo “Rheiner 
Neckar Zeitung” 9.15.1955 ra
šė: “Nuotakos vaidmenyje Aldo
ną Eretaitė yra lyg šiurkščiai gra

DĖL INFORMACIJOS IR ORIENTACIJOS

Kodėl skaitytojas pavargsta ir nusivilia?

Dabarties žmogų vargina 
viena problema. Jis alksta ži
nių, nes nori susivokti gyveni
mo tikrovėje. Tačiau jis nespė
ja visko sekti, nes žinių kana
lai pasidarė per gausūs. Kai 
jis atsilieka, jaučiasi lyg išsi
jungęs iš gyvenimo tėkmės. 
Jei bando neatsilikti, tiesiog 
pavargsta.

Vienas mūsų matematikas, 
grįžęs iš Expo 67, džiaugėsi 
pailsėjęs, nes visą savaitę iš- 
sivertęs be spaudos, radijo ir 
televizijos. Pasirodo, nuovar
gis, lankant parodą, mažesnis 
už nuolatinę ir kasdieninę 
“vergiją” sekti dienos įvykius. 
Blogiau negu nuovargis, tai 
nusivylimas, kad tuščiai gai
šini laiką, nes nieko gilesnio 
ir aiškesnio negauni. Dėl to 
dienraštinę spaudą kai kas kei
čia žurnalais, bent ameriki
niais, kur informacija atrodo 
labiau atrinkta ir pasverta. 
Ilgainiui ir žurnalai nebepaso- 
tina, nes žinių krovinys vis 
tiek per gausus, be aiškios at
rankos ir linkmės — taip kad, 
viską perskaitęs, žmogus ne
žino, ką manyti vienu ar kitu 
klausimu.

Minėta problema yra paly
ginti nauja, iškilusi su staigiu 
informacijos priemonių ištobu- 
lėjimu. Anksčiau tos priemo
nės buvo per brangios, dėl to 
skaitytojas gaudavo tik tai, 
kas labiau patikrinta, pasver
ta, iškristalizuota. Dabar me
tama rinkon visa, kas pasitai
kė po ranka, o jūs, skaitytojai 
ar klausytojai, patys tikslinki
te, vertinkite, susiraskite savo 
sprendimą.

Žurnalistų bei žinių rinkėjų 
šiandien yra visa armija. Vien 
Amerikoje jų skaičiuojama 
apie 300,000. Jų laikas yra 
brangiai apmokamas, ir jie 
turi pateisinti savo tarnybą 
tiesiog produkuodami visokias 
ir bet kokias žinias. Skaityto
jas, kurio laikas neapmoka
mas, dažniausiai vagiamas nuo 
poilsio, turi jaustis visu tuo 
pasotintas, apšviestas ir, deja, 
jis nesijaučia. Jam per maža 
plikos, žalios informacijos, dar 
gi labai paviršutiniškos. Jam 
per daug ir tos faktų - fakte
lių urmo krautuvės, kur vis
kas sumesta bei suversta be 
jokios tvarkos ir atrankos.

Ši informacijos kryptis su
sikūrė ne vien dėl technikos 
priemonių pažangos. Vakarie- 
tinė, pozityvistinė pažiūra šian 
dien viską matuoja faktais ir 
statistikomis. Jai nesvarbų 
skaitytoją orientuoti ir for
muoti, rišant faktus, juos gru
puojant, ieškant tarp jų kokio 
nors idėjinio reiškinio. Patys 
faktai, kaip pastebėjo Bert-

ži melodija pilna paslaptingų, 
aukštų ir žemų tonų. Šioje rolėje 
aktorė išgavo nuostabias kilimo 
galimybes. Gera ir kartu šiurpu 
matyti, kaip visa šito veikalo po
ezija ir begalinė tragiką jos vai
dyboje susiriša. Jos kūno judesiai 
ir vidinių balsų priešpriešinis 
šnabždėjimas nebegalėjo būti ge 
riau atlikti-”^

rand Russel, yra pasidarę šių 
dienų tiranija, užmušanti gal
vojimą. Kitoj ekstremoj, la
bai artimoj, yra Rytų kraštai, 
kur faktai, labai atrinkti ir 
dažnai falsifikuoti kalte kala
mi skaitytojams bei klausyto
jams į galvą. Tai vėl primes
tas iš viršaus galvojimas.

Tos dvi ekstremos sukuria 
keistą rezultatą visuomenėje. 
Vakariečiai, nežiūrint tobulos 
komunikacijos priemonių, turi 
blogiausiai orientuotą visuo
menę. Ji tiek nualinta plikų 
faktų, tiek nuslidinta pavir
šiumi, suskaldyta, pasimetusi 
prieštaravimuose, kad jon la
bai lengva insifiltruoti su klas
tinga, gerai organizuota bei 
sumaniai orientuota informa
cija iš antrosios ekstremos pu
sės.

Kaipgi yra su lietuviškąja 
komunikacijos tarnyba? Ar ji 
pakankamai informuoja, for
muoja ir orientuoja savąją vi
suomenę? Žiūrint bendrai į 
mūsų spaudą, atrodo, kad jo
je nestinga ypač informacijos, 
kurios mūsų padėtyje labai 
reikia. Reikia jos ne tik susi
žinoti, pilnesniam vaizdui su
sidaryti, bet ir palikti doku
mentaciją ateičiai. Deja, mūsų 
lietuviškojo gyvenimo infor
macija nėra pilna ir tiksli. Di
dele dalimi ji yra smulki, pigi. 
Šiuos minusus galima patei
sinti tuo, kad mūsų spaudai 
trūksta kvalifikuotų ir gerai 
apmokamų bendradarbių.

Formacijai ir orientacijai 
mūsų spauda skiria didesnį 
dėmesį. Gerų politinių apžval
gų ir taiklių, įžvalgių vedamų
jų nestinga bent kai kuriems 
mūsų laikraščiams. Aplamai 
mūsų spauda šiuo metu kryps
ta nuo srovinių į bendrinės lie
tuviškosios politikos interesus. 
Ir tai laikytina geru ženklu.

Vis dėlto skaitytojas nėra 
labai patenkintas sava spauda. 
Viena, kad ji yra per gausi, 
o antra — turi ryškių trūku
mų. Tie patys skaitytojai turi 
prenumeruotis keletą laikraš
čių ir žurnalų ir, jeigu finan
siškai pajėgia tai padaryti, 
tai nebeturi laiko visko per
skaityti. Dėl šios priežasties, 
o ne dėl mažėjančio intereso 
savai spaudai, prenumeratos 
kinta. Mažėja ir bendradarbiai, 
nes nebepajėgia talkinti vienu 
metu keletai leidinių. Dėl to 
ir iškyla klausimas, ar neatė
jo laikas perorganizuoti mūsų 
spaudą, sumažinant jos skai
čių, bet pakeliant jos kokybę? 
Gal šis klausimas pirmon ei
lėn būtų kreiptinas į žurnalus, 
ypač giminingus savo paskir
timi, kaip “Aidai”, “Tėvynės 
Sargas” ir “Į Laisvę”.

St. Yla

— Savo netrumpoje karjeroje 
manau, išgyvenote ir tamsesnių 
valandų...

— Žinoma, buvo ir nemalonu
mų; nepalankių kritikų, intrigų, 
be kurių neišsiverčia beveik joks 
teatras, bet turiu pasakyti, kad jų 
buvo nedaug. Šiandien, žvelgda
ma atgal į savo nueitą kelią, ma- 

(Nukelta į 2 psL)



ROMUALDAS JUKNEVIČIUS
Praradimo penkmetį minint, asmeninių atsiminimų 

nuotrupos biografiniais duomenimis

STASYS PILKA

1963 m. balandžio 13 d., širdies 
priepuolio ištiktas, staiga mirė Ro
mualdas Juknevičius, režisierius, 
aktorius ir sceninio meno pedago
gas.

Iš laikraščių

Pirmas realybės vaizdelis, kur 
pasakojama apie siautusį berniu
ką ir jį ištikusią bausmę.

Scenovaizdis rodo Šv. Kotry
nos gimnazijos Petrograde pirmo 
aukšto koridorių. Centrinis vaid
muo tenka šiuos prisiminimus 
pradedančiam, andai paminėtos 
gimnazijos aštuntokui, kuriam 
direktorius ir mokytojų taryba 
buvo užkrovusi klasių auklėtojo 
pareigas. Honoris causa, be pini
ginio atlyginimo, bet su teise ne
klusniuosius drausti. Kodėl ši 
privilegija buvo suteikta, rašinio 
autoriui iki šiolei nėra aišku. 
Gal kad, pirmajam pasauliniam 
karui įsisiūbavus, į kariuomenę 
buvo pašaukti kvalifikuoti perso 
nažai. Ir direktorius, matyt, au
gesnio ar tinkamesnio piliečio 
pozicijai pavilioti nepasisekė.

Tose pareigose teko suvaidinti 
draminį momentą ir nubausti 
pirmąją atpildo laukiančią auką. 
Šioje karjeroje vienintelį autorite 
to parodymą.

Buvo, berods, trečioji pamokų 
pertrauka. Einąs klasių auklėto
jo pareigas, su kuriuo skaityto
jams teko susipažinti, nelauktai 
atsidūrė vargingoje situacijoje. 
Pavestas globoti jaunimėlis tą
dien pasidarė neįprastai judrus 
ir neramus. Ypač iš kailio nėrėsi, 
lyg septynios vapsvos būtų tuo 
pačiu metu jgėlusios, nesuvaldo
mai dūko, iki nepakentimo įky
rus pasidarė toks mažutis, švie
siaplaukis, truputį riesta nosyte 
pirmokas. Nusiraminti meldi
mai, grasymai, perspėjimai jį, ta
rytum, dar labiau kurstė! Liežu
vis svaidė sąmojus, balsas skardė
jo, kojos nuo sienos iki sienos 
grindis mynė: pats savyje žmoge
lis netilpo. Autoriteto negalin
čiam prarasti beliko paskutinioji 
priemonė: liepti išdykėliui iš kla
sės atnešti savąjį dienyną. Vargše 
lis subliūško, bet įsakymus klus
niai įvykdė. Pasirašydamas pilna 
pavarde, pridurdamas iš kažin 
kur nukritusį titulą, honoris cau
sa auklėtojas į temperamentingo 
berniuko dienyną įrašė: “Išdyka 
vo pertraukos metu”.

Ir epizodėlis ir nenuoramos vei 
das buvo iš atminties iškritęs, 
kol po ilgesnio laiko nepriminė 
pats Romualdas Juknevičius: 
“Na, ir pylos iš tėvo teko gauti. 
Niekad neužmiršiu.”

Nes buvo tas guvus pirmokas, 
kuriam dėl savęs ir dėl manęs te
ko atkentėti. O nuotykis atpasa
kojamas, nes dar niekur nebuvo 
paliesta R. Juknevičiaus Petrapi
lyje leista jaunystė ir jo įgimtos 
charakterio savybės.

Kaip organizatorius, netiesio
giai sukurstęs scenai patrauką, 
pasirūpino ir dekoratoriais. Net 
nemanęs vaidinti, prireikus, įsi
jungia į mokyklinį spektaklį. R. 
Juknevičiaus talento mokyklinia
me teatre atsiskleidimas. Po
draug aiškinamas pedagoginis 
metodas ir repertuaro pasirinki
mas.

Keli žmonės bandė (Juozas 
Grybauskas, Pulgis Andriušis ir 
kt.) atskleisti R. Juknevičiaus sce 
nai polinkio stimulą. Ir sugesti- 
javo, jog Kauno aukštesnioji ko
mercijos mokykla buvo trampli
nas, nuo kurio šoko į audringus 
teatrinius verpetus, nes sūkuriai 
iš mažens viliojo. Tikrenybė, be
rods, buvo kiek kitokia.

Iš Leningrado Juknevičių šeima“ 
pirmiausia pateko Latvijon. Iš 
Liepojos persikėlė į Kauną. Ro
mualdas mokslą ėmė tęsti Aukšt. 
komercinėje. Jo bendraklasiai pri 
simena guvų išdaigininką, ke
liais brūkšniais lentoje dariusį 
mokytojų, mergaičių ir bendri
ninkų vykusias karikatūras, ir 
nors ne visų mokytojų mėgsta-

mą, tačiau gabų ir veik visuose 
moksluose pažangų. Draugų bu
vo pravardžiuojamas “Babski 
krul” (moterų karalius), nes y- 
patingai mergyčių lepintas. Kiek 
vienoje jaunimo sueigoje su juo 
buvo linksma. Svajojo tapti in
žinierium, ypač, sakėsi, traukė 
architektūra. Teatru nesidomėjo, 
gal ir nelankydavo, net mokykli
niame spektaklyje vaidinti atsi
sakė.

Metarmofozės pirmasis kalti-Į 
ninkas, matyt, buvo neramus mo I 
kinys Vladas Barčiauskas, įstei-• 
gęs Komercinėje lavinimosi kuo
pelę su “dramos mėgėjų sekcija”. 
(Nūdien jis gyvena New Yorke). 
Vieną popietę pas mane atsilan-| 
kęs, net užspringdamas, ėmė gun 
dyti šiai teatrinei sekcijai vado
vauti, nes, girdi, įsitikinęs, jog bū 
siu “geriausias jų režisierius”. 
(Vėliau tas karštabūdis entuzi
astas iš Kauno bankininkų net 
pinigų kuopelei klestėti prisirin
ko). Netrukus po vizito ansai 
Barčiauskas suorganizavo ne vien 
vaidintojus, betgi ir techniško 
darbo padėjėjus. Dekoracijoms ga 
minti ir piešti pasisiūlė dailės mė
gėjai Vladas Adomavičius (inž.- 
muzikas, prieš keletą metų miręs 
Bostone) ir Romualdas Juknevi
čius. Abu vyrukai pasirodė stro
pūs ir sumanūs, buvo nedidukai, 
šviesiaplaukiai ir mėgo tarpusa
vy pasiginčyti, siekdami, aišku to 
bulybės. Juos pavadinau Ajak- 
sais, ir neretai salėje griaudė ma
no balsas: “Du Ajaksai, ar nega
lima tyliau meno problemas sprę 
sti?l” Po to jie nusiramindavo. 
Nors neilgam.

Jau pusėtinai surepetuotą spėk 
taklį ištiko katastrofa: iš apyvar
tos išnyko pasakiškas AltumaS, 
Kinijos valdovas. Nebeprisimenu, 
kuri nedalia jį ištiko, tik sąstate 
atsirado baisi spraga, be jokios 
perspektyvos pakaitalui. Ir kai ža 
vios pasakos dalyvius ir jų vado
vą gniaužė neviltis ir nusimini
mas, nuo Pekino miesto sienos pa
sigirdo ironiškai kandūs, taisyk
linga rusų kalba pratarti, mūro 
statytojo—-dekoratoriaus žodžiai:

—O kas gi dabar vaidins tą 
chaną?

Ir ta pačia rusų kalba nuaidė
jo režisieriaus atsakas: “Tamsta 
vaidinsi!”

—Na, jei jau reikia, galima ir 
suvaidinti — ramus Ajakso-Juk- 
nevičiaus, taip pat rusiškai pra
tartas, lemties sau nusakymas, 
manyčiau, suteikė lietuvių scenai 
retą dovaną.

Tegu skaitytojai nenustemba

Romualdas Juknevičius. 1943 metų nuotrauka, daryta Kaune.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Vai. pagal susitarimu: Pirm., antr.. 
Ketv 2—5. 7—9 vai Penkt 2—6 Ir 
šeštad. 1 n—i vai.

net 1931.12.29 d. jausmui išreikš I tymuose pristigdavo sėdimų vie- 
ti pirmenybę teikė svetimai kai-j tų, daugelis turėjo stovėti, o pub 

lika rinkdavosi kone valandą 
prieš vaidinimą”.

J vaidinimus įsitraukęs, Romu
aldas Juknevičius, tarsi, vidiniai 
pasikeitė: surimtėjo, savyje susi
kaupė. Ėmė lankyti teatrą, susi
žavėjo Kastanto Glinskio vaidy
ba. Nors, tenka pabrėžti, gyveni
miško tikslo scenoje sau nematė. 
Gerai tebesimokė ir, lygiagrečiai, 
patraukliai vaidino, — pirmau
damas ir iš kitų ryškiai išsiskir
damas. Pasisekimas, regis, uždėjo 
antspaudą: gebėjo jį vertinti. 
Nors buvo kuklus, bet.jau ir sa
vo vertę numanė.

Kas iš to mokyklinio periodo, 
iš pirmųjų žingsnių ateičiai iš
liko? Pats R. Juknevičius vienu 
savo retu rašiniu sugestijuoja, 
kad bandydavau jaunimą skie
pyti stiliui pajausti. Prisipažįstu, 
toks buvo noras ąr tikslas. Nors 
ir rėmiausi, be Gozzi, vien Molje-1 
ro farsais (kuriuos man pačiam ( 
teko ir versti), betgi manydavau, 
jog vieno stiliaus suvokimas pade 
da pažine ir kitais lengviau per
siimti. Džiugu buvo vėliau stebė 
ti, kad Juknevičiui stilius tapo 
svarbus dalykas. Tai, aišku, nė
ra rašančio nuopelnas, gal tik 
nuoširdžiai pasėtas, suvokimui, 
atsiekti grūdelis. Kuriam, iš sul
tingesniu dirvožemių stiprybės 
pasisemiant, teko prasmingais 
daigais iškilti.

Chicagoje susitikimas. R. Juk
nevičiaus į lietuvišką sceninį vei
kimą įsijungimas. Kelionėje po 
lietuvių kolonijas. Trumpas pro
fesinis darbas. Kvėpuojame ang
lių dulkėmis. Būdo keistoki, ne
suvaldomi savumai.

Apie pusmetį R. Juknevičius 
(anksčiau rašydavosi Juchnevi
čius) išgyveno Amerikoje. Pra
džioje 1928 metų iš Nevv Yorko 
į Chicagą iš naujo atvykęs, ga
vau iš jo žinią: iš sąsiuvinio iš
plėštame lape pranešė atvykęs į 
šį didmiestį, nurodė adresą. Tuoj 
užmezgiau kontaktą. Pasirodė, 
jog vidurinį mokslą Kaune užbai-

bai. Taip buvo, kol sceninę pro
fesinę karjerą galutinai pasirin
ko.

Kad ir nenoromis, tenka ir a- 
pie save užsiminti. Kai įsijungiau 
į darbą su komercinės mokyklos 
vaidintojų kuopele, gyvenau susi 
žavėjimo laikotarpį Carlo Gozzi 
teatrinėmis pasakomis. Ypač svai 
gino “Moteris gyvatė” prasima
nymo intriga ir poetiškumas. Ta 
čiau su sambūriu susipažinęs, ži
nojau, jog nesudarysiu veikalui 
pakenčiamo dalyvių sąstato. O 
Carlo Gozzi persekiojo! Aklai pra 
skleidžiau anų dešimties pasakų 
tomelį: atsidengė “Turandot, Ki 
nijos princesė” veikalas. Rubiko
nas tapo peržengtas! Skubiai iš
verčiau ir pradėjau pastatyminį 
darbą. (Net keista, kad Vokietijo
je to paties pavadinimo Fr. Schil- 
ler’io romantinė versija tik todėl 
išvydo sceną, kad nelauktai ap
silankę J. Kelėeius ir St. Petkus 
atvertė “bet kurį” lentynoje bu
vusį pasaulinės dramaturgijos to
mą ir tuo nulėmė pjesės jų sam
būriui pasirinkimą).

Komercinėje pamokos buvo po 
pietinėmis valandomis. Repetuo- 
davom iki vidurnakčio, mokslui 
pasibaigus. Tekdavo ir per aukš
tus vartus perlipti, jei sargas juos 
užrakindavo. Bet man darbas ro- 

’dėsi įdomus.
Grįžtant prie R. Juknevičiaus 

asmens, jo debiutas ir nauji spek
takliai rodė, jog tai, anot Balio 
Sruogos charakteristikos, yra “iš 
Dievo lockos” talentas. Dar neiš
siskiriantis, tik jau neabejotinas. 
Man į galvą atėjo mintis tą gabu- 

rusų šnekos priminimu ar jos lie- mą brandinti klasikinės komedi- 
tuviškoje mokykoje ekspozicija. 
Įsivaizduokim, jog anuo metu 
Kauno komercinėje dar pasitaikė 
auklėtinių, kuriems teko lietuviš
kai jau mokyklos suole pramok
ti. “Aušros” gimnazija, pvz., nuo 
komersantų tuo ir skyrėsi, kad bu 
vo iš pagrindų sava, ko komerci
nėje atsiekti dar nesisekė. O R. 
Juknevičius, kaip rodo užrašas 
mylimai dovanotoje nuotraukoje,

jos pagalba. Mėgau Moljerą, tai 
ir verčiau Juknevičių bandyti į- 
vairius Sganarėlius (Skraidantis 
gydytojas, Daktaras per prievartą 
ir dar, regis, kioje komedijoje), 
kol pastangos vainikavosi “Ska- 
peno suktybėse” išskirtinu sušvi 
timu.

Šis mokyklinis spektaklis kelis 
kartus vaidintas ir, kaip prisime
na buvęs dalyvis, “visuose pasta-

Scena iš H. Kleisto komedijos “Sukultas ąsotis” Vilniaus Valstybinio teatro scenoje, Romualdo Juknevi
čiaus režisūra. ,

(Atkelta iš 1 psl.)

įau daug laimės, daug saulės ir 
; labai nedaug šešėlių...

Kurioziškai atmintinas buvo 
ir A. Koestlerio sudramatinto ro
mano “Saulės užtemimas” pasta 
tymas. (Yra du lietuviški verti
mai; vienas pavadintas “Nulis ir 
begalybė”, o kitas — “Tamsa 
vidudienį”). Kaip žinote, veika
las nėra komunistams palankus. 
Taigi komunistų partija, sužino
jusi, kad jį statysime, aktorius 
bombarduodavo įvairiais pamfle
tais ir laikraščiais... Vieną dieną 
į mano butą atėjo vokiečių poli
cija ir tas visas “dovanas” sukon- 
fiskavo. Mes bijojome, kad per 
piemjerą komunistai salėje ne
pradėtų triukšmauti, bet viskas 
praėjo ramiai.

(Reikėtų pridėti: ne tik ramiai 
praėjo, bet ir naują laimėjimą 
Aldonai nešė, kas aiškiai matyt 
ir iš Duesseldorfo “Rheinische 
Post” 4.2. 1953 pasisakymo: “Vi 
sapusiškai išbaigtą vaidybą, -o 
taipgi pažadą vokiečių teatrui do
vanojo iš Zuericho atvykusi Aldo 
na Eretaitė Liubos vaidmenyje. 
Tai skambančių pojūčių sklidi
nas indas, Rubišovo mylimoji ir 
tikroji “vidinio teismo” priežas-

tis, sutriuškinama partinės maši
nerijos ratų.”)

— Kiek pažįstate amerikiečių, 
o taipgi ir lietuvių naująją dra
maturgiją?
— Amerikietiškąją dramą mėgs 

tu. Jų veikalus čia dažnai stato
me. Esu vaidinusi Arthur Miller- 
io “Raganų medžiojime” (Mary 
Warren), o taipgi Tennessee Wil 
liams, Thomton Wilder, Euge
ne O’Neil, Edvvard’o Albee ir ki 
tuose veikaluose.

Su lietuviškąja drama susipa
žinti taip ir neteko. Skaičiau tik 
Milašių, o ir tą prancūziškai. Sa-

gęs, atvažiavo technikos studijuo
ti, apsistojęs pas tetą, teisininko 
J. Žiurio motiną. Betgi mokslui 
eiti pinigų jam niekas nesiūlo, tik 
ragina kilniajam tikslui dolerių 
prasimanyti darbu. Susidarė į- 
spūdis, kad propozicija atvykėlio 
nesužavėjo.

Buvau Chicagoje pradėjęs re
petuoti Petro Vaičiūno komediją 
“Tuščios pastangos”, į sąstatą į- 
traukiau ir Romualdą. Good- 
man teatre įvykusioje premjeroje 
ir veikalo pakartojimuose jis vai
dino kaukių baliaus “Metropo
lio” veiksme ironizuojantį Kipšą. 
Anuometinė Chicagos lietuvių te 
atrinė publika jį sutiko šiltai, ap
dovanodama malonybiniu “kip
šiuko” vardu. O talento nepaslė 
pė, dėl ko simpatijos plėtėsi.

Suvaidinęs dar kelis kitus Chi- 
Icagoje spektaklius, pradėjau ruoš 

tis pavasariniam po kolonijas 
maršrutui. Kadangi Juknevičius 
rengėsi grįžti Lietuvon, pasiūliau

1 (Nukelta į 3 psl.)

Ofs. 735-4477, Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Puiaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akušerija ir moterį; Ilgos 

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-0807
DR, B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGASGYDYTO,
Sjiecialvbč akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kumpas)

Vai. kasdien 1>—3 ir 6—8 vai. vak. 
šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais, uždaryta

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

J O K S ’ A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad. ketvirt ir penkt. 
nuo 12 lkl 3 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
SeStad. nuo 1 tkl 4 vai.

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—-12 vai. ir 7—9 
šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
uždaryta Ligoniai priimami su-

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070.

Vai.: 
vak. 
dieni 
si tarus.

v.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71«t Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt nuo 9 iki 12 vai.: arba susi
tarus.
Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso ir buto tel. OLyinpic 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Rezid. Tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Puiaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

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

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rez. 3211 VVest 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-7888 

DR. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: ... 
čiadlenlals uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vaJ.

tre-

DR VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 IVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

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

Trečiad. ir kitu talku pagal susitar. 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvio gydytojas) 
3925 IVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 IV. 15th Street, Cicero
Kaadlen 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KCDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIAIJSTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 Sonth W este m Avenue 

antrad., ketvlrt. Ir penkt.
‘ ’ p. p. Ir nuo

— 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad 
vai. ryto lkl 3 vai. p. p

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. teL 239-2919

Plrmad., —______
nuo 11 vai. Iki 1 vai.
6 ’
11
11

DR.
* Inkstų ir 

Tel 
425

C. K. BOBELIS
šlapumo takų chirurgija

695-0533 — Elgin
No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 IVest 7lst Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, lakar. 
uitr.. penktad. I—5 treč Ir šešt. 
susitarus.

7-9 
tik

Ofiso teL PR 8-7773; Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 Mest 63 r d Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 
antrad. ir penkt 1—4 vai.

PriimlnSja tik susitarus
val .

Ofiso — HE 4-57&S.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradienlaia, penktadle 

nlals 2-9 v., šeštadieniais lp-1 p.p 
Ligoniai priimami pagal susltarlma

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 8-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS ir chirurgas 
Specialybė vidaus ligos 

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

Vai. kasUlep •—ryto ir <—8 
Mtad I v r, - I t i h

vo bibliotekoje teturiu tik lietu
viškos poezijos.

— Gal pažįstate daugiau lietu 
viškos kilmės aktorių Europos ar 
Vokietijos teatruose?

— Bent vokiečių teatruose to
kių nežinau. Girdėjau, kad Eva 
Bajoraitis šoka kažkokiame bale
to teatre, tačiau ar ji iš Lietuvos 
ar iš Rytprūsių, tai irgi nežinau.

— Ko laukiate iš čikagiškės 
publikos?

—Nuoširdaus priėmimo,' — 
baigė pašnekesį AJdona Eretaitė, 
Neabejoju, kad tokį priėmimą ji 
ir sulauks Trečioje.,lietuvių tauti
nių šokių šventėje Chicagos am 
fhe'atrc šių metų liepos 4 dieną. 

A. T.

ASSOOIATE O1TOMETRISTS 
Lietuviškai kalba 

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 
“eontact lenses". '

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais.

DR, A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7896: Namu 925-7691 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: 2,-—9 vai. p. p 

Išskyrus trečiad.lėni
---------- -------------------f---------------------------------- 

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS 

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenue 

Vai., plrmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč r 
še.“ 8 v r. ik' 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 IVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

IŠVYKS ATOSTOGOSE IKI
GEGUŽES MEN. 27 D

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880

Rezid. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS- IR' CHIRUKGIJA 

PRITAIKO AKINIUS -J 
15542 So. Cicero, Oak Forest, IM.

Kabineto tel. 1187-2020
Namu tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso teL REliance 5-4410
Rez. tel. GRovehill 0-0617

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 12 vai. 
lkl 2 vai. p.p. Ir nuo 7 lkl 8 v. vak.; 
antr. ir penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p. 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7ist Street

Telefonas 925-8296
Valandos: 2-8 v. v., penktad. 10-11 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir tręčlad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-3099

dr. vyt. Tauras
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA LR MOTERŲ 
LIGOS

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

?
flso vai.: Pirm., antr., Treč. Ir 
kt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v.šeštad 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123, Namu OI 8-6195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 IVest 71st Street

Prllininčja ligonius Ilk susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak.

Trečiad. Ir šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 West 69th Street

Valandos: 1 Iki 4 Ir 6 tkl 8 v. rak. 
šeštadieniais 1 tkl 4 vai 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVI6IUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6648 So. Albany Avė.
Vai., pirm., antrad., ketv. 6—I v. 
vak.: penkt Ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą
Tel. ofiso PR 6-6440. res. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

3107 IVest 7lst Street
Vai.: 2 iki 4 v. p p. ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad, pagal susitarimą.

Ofiso tel. 707-2141. Namu 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Puiaski Koad
Vai plrmad., antrad., penktad. 1—4 

ir e—8 v. v. kstvirt. 6—8 v. vak.
UKadlenlals lt—I vak 9. e.„ i . w •» k *



ROMUALDAS JUKNEVIČIUS
i Atkelta iš 2 osl.i 

dėtis į kupetą. Sutiko, ir ėmėm ke 
lionei ruoštis.

Tačiau populiarumas ir žiūro
vų šiluma mudviem pasirodė ne
menka naštelė, nes teko pakelti 
tiek vaišingumo, įvairiausių “at
sisveikinimų” ir “pagerbimų”, 
kad traukiny į Clevelandą, į pir
mąjį sustojimo etapą, miegamo 
vagono palydovas vos-ne-vos su
gebėjo mudu iš miego pažadin
ti. O Clevelande, vos papusryčia 
vę, vėl kritome j lovas ir bent, 
dvyliką valandų akių neprameU 
kėm. Tiek buvome nuo pasisve
čiavimų ir pakankamai-neišmie
gotų naktų svetingoje Chicagoje 
pavargę.

Taigi, klajojome po kolonijas, 
pas gerus žmones viešėjome, vai
dinome. Menu, Pittsburghe ap
gyvendino mudu milijonierių klu 
be — viešbuty, kur, prohibicijos 
nepaisant, mus bandė girdyti la
bai kilniais užsienietiškais gėri
mais. Laimei, kad ruošėmės blai 
vininkais tapti. O šilto dėmesio 
ir vaišingumo kelionėje tikrai 
niekur nepristigdavo.

Nusikapstę iki New Yorko, savo 
Victor kompanijai, su Juk
nevičium, įkalbėjau kelias vadi
namas linksmas plokšteles. Ir Ro 
mualdas gavo pirmąjį už mecha
nizuotą perteikimą honorarą. Ta 
pat proga kartojau, anksčiau 
New Yorke paruoštą S. Čiurlio
nienės “Aušros sūnų” spektaklį. 
Ir čia Romualdas įrodė profesi
niam darbui, ne vien dėl uždar
bio, tinkamumą. Atsitiko, jog 
spektaklio išvakarėse tragiškai 
mirė vieno vaidintojo žmona. Juk 
nevičius mielai sutiko padėtį gel
bėti. Nors vaidino be repeticijos, 
tekste niekur nesuklydo, charak
tery ir padėtyse jautėsi visiškai 
tvirtas. Kai po spektaklio jam dė
kojome, pečiais tik patraukė: “E- 
su gi buvęs, kai repetavot. Be to, 
dar porą sykių veikalą perskai
čiau. Vaidinti jokio sunkumo 
man nebuvo”. (Čia tenka primin 
ti: turėjo fenomenalią atmintį.)

Vos pradėjus maršruto kelio
nę, Romualdas ėmė vesti į pagun 
dą: važiuojam pamatyti, kaip gy
vena angliakasiail Mintis atrodė 
rizikinga. Tos kolonijos kieno 
nors mažai lankytos, mano var
das ten nežinomas. Antrą vertus, 
jei dėl kitų vietovių jau buvo su
sitarta, tai dėl kasyklinių cent
rų tektų tartis, susirašinėti, pla-

' nuoti. Pagaliau Juknevičiui nusi
leidau: avantiūra ėmė gundyti. 
Vėliau pasirodė, jog manasis bai
minimasis buvo teisingas: materi 
aliu atžvilgiu kitos kolonijos bū
tų labiau džiuginančios. Juokin
giausia gi buvo, kai atsirado gali
mybė į anglių kasyklas nusileis
ti, mano kompanijonas nuo siū
lymo mandagiai, o gal ir iš bai
mės, atsisakė: “Jau tomis anglių 
dulkėmis pakankamai esame pri 
kvėpavę. Gal jų pakaks.” Taip 
mudu į žemės gilumą ir nenusi
leidom.

Maršrutas apėmė gal apie 15 
miestii bei miestelių. Tai buvo 
pati pirmoji profesinė R. Juknevi 
čiaus —aktoriaus kelionė. Kurio 
je su Amerikos rytais susipažino, 
truputį pinigų uždirbo ir gavo pa 
sirodyti prieš skirtingus žiūrovus.

Kelionių metu mėgo gardžiai 
pavalgyti, saldžiau pamiegoti: 
svorio priaugo. I naujo “akmens 
anglių” įpiršto maršruto paruo
šiamuosius darbus, dėl kurių 
man tiek naktų trūkdavo miego, 
prisiprašyti jo nepasisekdavo. Jis 
tik uoliai ir užsidegęs rašinėdavo 
į Kauną ilgus laiškus mylimai 
mergaitei. Šio malonumo sau ne
atsakydavo. Vedė, rodos, ir dieny 
ną.

Vaidindavo įdomiai, užside
gęs, jausdamas atsakomybę. Pub 
lika jį scenoje mėgo. Gyvenime 
buvo rimtas, kai kada apatiškas, 
retai operavo humoru. Buvo iš
krėtęs kelias negeras išdaigas, be 
piktos, matomai, valios, vien im
pulso padiktuotas. Štai jų kelios, 
kartu su tuo, kas jaunam Juk
nevičiui labai būdinga.

Kelionėje man taikydavo ang
lišką titulą “Boss”. Mintin pir
miausia ateina du su tuo vardu 
surišti nuotykiai: vienas Chica
goje, o antras — maršrutui besi 
baigiant.

Vieno trečiadienio vakare Chi 
cagos Lietuvių auditorijoje vai
dinau tragedijos aktą. Herojus, 
pasmaugęs žmoną, vėliau pats 
nusidurią. Veiksmo finalui mano 
ji mizanscena buvo: einu, kalbė
damas į avansceną, pasisuku ir 
grįžtu gyvybės sau atimti. Vos 
prie rampos prisiartinus, jaučiu, 
kad už mano nugaros... leidžiasi 
uždanga. O iš už portalo girdisi 
Romualdo šnabždesys:

— Boss, parodykit, kaip suge
bat numirti prieš uždangą.

Pabandžiau tai atlikti, nes ki-

Romualdas Juknevičius su dukrele Dalia 1937 metais Giruliuose.

AGNĖ LUKŠYTĖ

tos išeities neliko: Uždanga ne
buvo praskleidžiama. Pasitaikė 
nepaprasta patirtis.

Romualdas po to atrodė sumi
šęs. Akyse ašaros. “Boss, aš neži
nau, kodėl taip atsitiko. Labai 
atsiprašau”. O po to: “O vis dėl
to tamsta neblogai prieš uždan 
gą numirei”.

Ir daryk ką nori su tokiu žmo
gumi! (Vėliau, jau Kaune, jisai 
savo mylimą mokytoją A. 0.-2. 
apdovanojo antausiu. Ir tris die
nas po įvykio nevalgė, nemiego
jo-)

Kitas įvykis Amerikoje. Marš
ruto kelionėje ašenai į savo tal
pesnį lagaminą kroviau sceninius 
kostiumus, Romualdas į savąjį, 
mažesnį — perukus ir grimą.

Kelionę bebaigiant, pasinaudo 
jom dr. A. Kapochy kvietimu, nu 
vykome pasisvečiuoti į Bostoną. 
Iš ten nukeliavome į paskutinę 
sustojimo vietovę — į jaukią Am 
sterdam, N. Y. koloniją. Diena 
pasitaikė puiki, mudu su dviem 
simpatingom lietuvaitėm popie
tines valandas praleidome gry
name ore. Romualdas atgavo pa
kilusią nuotaiką: juokavo, pokš
tus krėtė. Prisiartino vakaras. Ei
name į salę vaidinimui pasiruoš
ti. Iškraunu savąjį lagaminą ir 
girdžiu klausiantį balsą: “Boss, 
ar perukai ir grimas pas tamstą? 
Pas mane jų nėra”.

Pasidarė paniškai baisu: mūsų 
skečai remiasi transformacija, ry 
škiais charakteriais. Perukai, ūsai, 
barzdos, grimas — neatskiriama 
būtinybė. Ir jų nėral Siunčiu į ar
timiausias vaistines: ten jokių gri 
mo pėdsakų! Surankiojom iš žiū
rovių antakiams ir lūpoms dažy
ti pieštukus, pudrą. Ir bandome 
grimą improvizuoti. Siaubo iki 
šiandien negaliu nusikratyti.

Kur perukus ir grimą Juknevi
čius nudėjo, taip ir liko neišaiš
kinta misterija. Nei mūsų pas
kiausios viešnagės vietoje, nei Bo 
stone tų dalykų niekas neužtiko. 
Romualdas dėjosi čia nekaltas. Ir 
vis tebegalvoju, ar neturėjo slap
to noro: “Parodykim, kaip be pe
rukų ir grimo sugebam suvaidin
ti? Boss, kodėl nepademonstruo
ti?”

Norėdamas parodyti sostinę, 
nusidanginau su Juknevičium į 
Washingtoną. Vizitavom pasiun 
tinybę, kur tarėjas Bagdonas iškė 
lė priešpiečius. Vėliau pasiūlė su 
metropoliu susipažinti dar šofe
rį Enrico ir automobilį. Privažia
vus garsųjį Adatos monumentą, 
Romualdas pamatė skelbimą, 
kad už 5 dol. galima virš Wash- 
ingtono paskraidyti. Tiek buvo į 
karštį kritęs, kad mudviem su E- 
nrico tai daug nervų kainavo, 
kol nuo sumanymo atkalbėjome! 
Rytojaus dieną pasiuntinybėje

'gavom dovanų: dvi bonkas užsie
nietiškų gėralų. Romualdas pasi 
siūlė jas įdėti į savo portfelį. Ei
nam pamatyti Baltuosius Rū
mus. Romualdas nesiskiria su por 
tfeliu. Po Rūmų aprodymo, gi
das priveda prie stalo, ant kurio 
pasirašytas prohibicijos Ameri
koje įstatymas. Žiūriu ir akimis 
netikiu: Romualdas ant stalo y- 
ra padėjęs portfelį su alkoholi
niais gėrimais! O veidas — pa
ties nekalčiausio avinėlio.

Prieš sėsdamas į laivą, mums 
Broadvvay beeinant, staiga susto
jo ir įteikė ultimatumą: “Boss, 
atiduokit man savo pinigus! Man 
jų labai reikia!” Pabandžiau aiš
kinti, jog pajamomis dalinomės 
lygiomis dalimis, kad turiu iš san 
taupų iki naujo sezono pragyven 
ti. Liko nepaveiktas: “Boss, tams
ta esi blogas draugas!” Tuo ir 
baigėsi mūsų bendra po Ameri
kos rytinius plotus kelionė.

Bet epizoduose gal yra tai, kas 
sudarė Juknevičiaus anuometinį 
charakterį.

Noriu pabraukti: Romualdas 
Juknevičius, Amerikoje besisve

VAIKYSTE, KUR DINGAI ?

Žvalų tavo veidelį, vaikyste, 
senyvos moters toliaregėm akim 
norėčiau išvysti, 
eiklių kojelių lėkimą, nors mintimis, 
trokščiau pasivyti 
ir skardų tavo krykštavimą 
geisčiau išgirsti.

Vaikyste, kur dingai?

Prisimenu tave karštą vasaros dieną 
lekiančią šilelin papieviais
... matau išlendančią iš avietyno, 
skruostais aviečių uogom išteptais, 
kojelėm nudraskytam brūzgyno 
... besišypsančią meilia šypsena.

Tik vieną kartą, vienui vieną 
įdėk savo liauną rankelę

I į sukietėjusi mano delną 
ir pakeliaukim kartu valandėlę, 
kad kiekviena, senstančio kūno ląstele, 
pajusčiau tavojo kūnelio judrumų; 
kad rūpesčiais užgraužta siela 
suvokčiau kvailučio linksmumo stiprumą.

I
’ Nostalgija gimtinės peizažą, 

tarsi tapytojas, skubotais mostais, 
dviem ryškiom juostom nudažo: 
girią nutepa tamsiu mėlynumu, 
viršūnes aštriom smailumom iškapoja;

čiuodamas, amerikiniu teatru ne 
sidomėjo. Kelionėje lankydavome 
filmų seansus, jisai dalyvavo lie
tuvių kalba spektakliuose, tačiau 
giliau sceniniu menu savęs ne
vargino. Nors jautė savyje ir ta
lentą ir aktoriaus darbui pagar
bą. Abejingumą stebėdamas, te
atro bacilomis jo nė nebandžiau 
užkrėsti. Prasitardavo, jog nori 
būti kvalifikuotas technikos spe
cialistas.

Menininko gimimas. Siekimuo 
se tobulintis atsiranda vertingų 
atsiekimų derlius. Laikmečio ver 
petuose. Nuoširdi epitafija, pa
skutinio dialogo inspiruojama.

Jis buvo nedidelio ūgio ir dėl 
to kiek kankinosi. Iš palinkimo 
-kairiarankis, nors rašydavo de
šinės pagalba. Tik nei rašyti, nei 
viešai prabilti nemėgo: Jei buvo 
verčiamas, tam ilgai ruošėsi. Ro
dė išskirtiną muzikalumą, ritmo 
pajutimą (tėvas — komp. Česlo
vo Sasnausko Petrapily padėjė
jas). Gerai piešdavo. Darbe skru 
pūlingas, nepavargstantis, net i- 
ki pedantiškumo reiklus. Tik vi

šilelį išmargina įvairiaspalviu žalumu, 
apačioj minkštom samanom iškloja.
Pro slogią praeities tylą 
nebeprasiveržia mergaitiško balso skardumas, 
girios viršūnių sudrožtas į smulkias ringeles, 
ištemptas, lyg armonikėles, 
ir paliktas mėlynais tonais ringuoti.
Lekiančių kojelių dundėjimas sužnegęs 
į dukslų samanų patalą ir ten tvyląs, 
klodų klodais užsidengęs, 
iš nepasiekiamos gilybės nebeiškyląs.

Mėlynės ringavimas minorine gaida 
apsivelia bebalsiu samanų tyvuliavimu, 
juostos tamsiom dėmėm susilieja*
... atsikvošiu gatvėj: praeities vaizdų bangavime 
paskendus — mūro sienos atsišliejus.
Žmonės eina ir eina pro šalį,
lai pastumdami mane, tai užkliūdami
— pabudindami realyhėn, kuri, lyg saulė vidurdienį 
parhloškia šešėlius, temdančius žinojimą, 
kad stoviu savo gyvenimo vidurkely.
Atsisuku atgal: matau skaisčiaveidę mergaitę, 
raudonu kaspinu plaukuose — nubėgančią... 
Pažvelgiu priekin: regiu sukriošusią bobutę, 
ant lazdos berymančių — manęs belaukiančią...

Vaikyste, kur dingai?

Tik vieną kartą, vienui vieną, 
iš praeities į dabartį atvyk 
ir džiugiu krykštavimu 
niūrią mano sielą prablaivyk. 
Duoki jėgų benuogąstavimo 
iki pat kelionės galo 
nešti vienatvės ir senatvės negalavimo 
nebenumetamą, sunkią naštą.

sur vyraująs faktorius buvo ne
užginčijamas talentas. Tai, ko 
jokiais turtais neįsigysi, jokiose 
mokyklose neįgausi.

Reminiscencijomis atgaivinda
mas žmonių daugybę, kuriuos te 
ko pažinti Lietuvos scenose, jau
čiu, kaip sunku laikraštine apy
braiža kalbėti apie Romualdą 
Juknevičių. Nebuvo, tur būt, len 
gva ir kitiems, atkreipusiems dė
mesį į polišinelišką prigimtį, nei 
tiems, kurie bandė menininko 
darbus, jo aktoriškus laimėjimus 
ir 80 sceninių režisūrinių darbų 
rubrikas vertinimais paremti. Jau 
penkeri metai nebėra jo kūrybiš
kai aktyvaus, tačiau koks įspūdin 
gas bei gyvas išlieka jo vardas 
ar jo įtakos, autoritetas tų tarpe, 
kurių kūrybai turėjo įtaigos. Ar 
tai nėra patvirtinimas, koks bu
vo reikšmingas savo laiku Lietu
vos aplinkoje? Už tai, ką padarė, 
ilgai ir dėkingai bus prisimena
mas. Lygiai kaip nenuslinks į už
miršimą retas R. Juknevičiaus ta 
lentas, jo veržlumas ir scenai di
delė meilė.

(Nukelta į 5 psl.)

IŠILGAI 
AFRIKOS

Kazys Almenas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

3. GIMNAZIJA HUETTENFELUE.

STAMBIOSIOS IR NE TAIP STAMBIOS 
PROBLEMOS

Yra temų, apie kurias baugu net pradė
ti rašyti. Prie tokių, be abejo, priklauso ir 
Vasario 16-tos gimnazija. Baugu, nes taip 
lengva čia būti ne taip suprastam. Vietoje 
aiškinimo, verčiau problemą tiesioginiai ilius
truosiu.

— Kas, — paklausiau vieno naujai iškep
to abituriento, — tau geriausiai patiko Va
sario 16-tos gimnazijoje?

Visada lengviau gi pradėti nuo pozity
vaus taško. Abiturientas nedvejojo.

-r- Svarbiausia, kad ten jautėmės kaip vie
na šeima. Buvo toks bendrumo jausmas, ko
kio kitur tikrai nerasi. Mes, mat, čia lietu
viai, o visur aplinkui vokiečiai. Užtai viskas 
mums būdavo taip svarbu ir bendra. Ar va
žiuojam į kokį koncertą su šokių grupe, ar 
pamokas ruošiam, ar tik į krūmus nuslen- 
kam, nuo mokytojų pasislėpę, cigaretę surū
kyti, vis kaip viena šeima.

— Na, o kas mažiausiai patiko?
Čia naujojo abituriento veidas pasidarė 

įtarus.
— Bet jūs žadate rašyti apie tai laikraš

čiuos?..
— Gal būt...
— Tada tai nežinau. Tikrai. Mat, neno

riu pakenkti gimnazijai. Jokiu būdu nenoriu..
— Nebūtinai visa tai turi gimnazijai pa

kenkti. Paprastai gi būna ir geroji, ir ne taip 
gera pusė.

— Ach... bet čia pakenkti taip lengva. 
Ir, be to, kas man nepatiko, gal būt, visai 
ne gimnazijos kaltė.

— Kieno tada?
Jis truktelia pečiais.
— Kai kurių žmonių — amerikonų. Kaip 

čia pasakius?.. Mat, ten žmonės taip greitai 
visokiausių dalykų prisigalvoja.'.. Tuoj kas 
nors parašo, gandą paskleidžia, ir tada su au
kom gali būt blogiau. O nuo tų aukų čia 
tiek daug gi priklauso... Gal tai skambės kvai
lai, bet man mažiausiai patiko, kad ne per 
gimnazijos kaltę čia būna tokių nereikalingų 
suvaržymų. Aš ne prieš taisykles, kurių rei

Su tokiu šypsniu ir tokia kasa kaip nebūsi lietu
vaitė — Kristina Žutautaitė.

Nuotr. kun. J. Dėdino

kia. Bet, sakykim, argi ne kvailas įsakas, 
kad per šokius mes negalime su spalvotais 
popieriais lempų pridengti, kad negalime 
žmoniškus plaukus nešioti...

— Bet kuo čia kalti amerikonai?
— Ot, kaip tik jie. Mūsų mokytojai čia 

mus labiau supranta. Bet kažkas ten Ameri
koje parašė, jog mes čia gimnazijoje šokame 
prie raudonų šviesų, kad tai nepadoru! To 
užteko. Dabar per šokius tos lempos taip bal
tai spigina, kad jokios atmosferos jau nėra. 
Arba dėl tų plaukų. Tenai Amerikoje, ma
tyt, manoma, kad kas jau turi ilgesnius plau
kus, tai tuoj yra koks bytnikas ar šiaip chu
liganas. O čia Europoje gi visi ilgus nešio
ja. Dėl manęs jūs galite nešioti kaip norite, 
sakė mums auklėtojas, bet atvažiuos kokia ko
misija iš Amerikos ir išsigąs... Užtai mus be
veik kas savaitę dabar siunčia pas kirpėją.

Simpatizuodamas jaunajam abiturientui, 
priskirčiau jo išvardintas problemas prie gal 
ne visai taip jau svarbių. Bet jos puikiai 
iliustruoja gimanazijos pačią svarbiausią prob 
lemą, ir net mano problemą, rašant apie jas.

Vienas iš mokytojų tai pavaizdavo tokia 
metafora:

— Mes jaučiamės, lyg vanduo mus sem
tų maždaug ligi čia, — paaiškino jis, per
braukdamas plaštaka tarp nosies ir viršutinės 
lūpos. — Visą laiką neturime pakankamai 
lėšų, kad galėtumėm egzistuoti taip, kaip gim
nazija privalėtų egzistuoti, ir tuo pačiu turi
me jų per daug, kad visiškai prigertume sko
lose. Atskirų grupių ir asmenų pasišventimu 
vis dar šiaip taip laikom tas nosis iš van
dens iškišę.

Esant tokiai padėčiai suprantama, jog ir 
kvailoka apkalba gali gimnazijai pakenkti, 
o tai jau daugiau kaip ironiška. Netyrinėjau 
tų apkalbų kilmės bei priežasčių. Taipgi ne
galėčiau tvirtinti, jog, štai, galiu čia pakloti 
tikrąją gimnazijos akademinę ir moralinę pa
dėtį. Buvau ten tik du kartus, bet neblogai 
teko susipažinti su vienu gimnazijos abiturien 
tu ir vienu šiaip auklėtiniu. Tų jaunuolių 
susirūpinimas ir tiesiog patriotizmas savo gim

Iš susimąsčiusių Vasario 16-tos gimnazijos mok initi veidų atrodo, kad rimti dalykai dedasi ten 
scenoje. Iš kairės j dešinę: R. Gumuiiauskas, A. Šmitas ir A. Valiūnas. Nuotr. kun. J. Dėdino

nazijai buvo grynas ir nemeluotas. Ir galė
čiau pridurti — patriotizmas ne tik gimna
zijai, bet nemažiau ir visai lietuvybei.

■.— Jei būčiau nėjęs į Vasario 16-tos gim
naziją, dabar greičiausiai nebekalbėčiau iš vi
so lietuviškai, — tvirtino aiškiai vienas. Ir 
tai buvo netušti žodžiai. Jis, kaip ir ne vie
nas gimnazijos auklėtinių, yra iš mišrios šei
mos. Nėra abejonės, jog tokiems jaunuoliams 
svarbiame apsisprendimo amžiuje gimnazija 
ir jos lietuviškoji aplinka yra pats svarbiau
sias faktorius, kuris juos pasuka lietuvybės 
pusėn. Ne vienas gi iš gimnaziją pradedan
čiųjų atvyksta, sunkiai arba net visai lietu
viškai nekalbėdami. Lietuviškai išmoksta jie 
čia. Tuo, du kartus ten lankydamasis, galė
jau puikiai įsitikinti.

O ką daugiau dėl tų apkalbų kurias, tarp 

kitko, noriai buvo pakartojęs ir vilniškis 
“Gimtasis Kraštas”?

— Koks absurdas, — tiesiog įsikarščia
vęs tikrino man abiturientas. — Tie vaikai 
čia palyginti yra angeliukai. Net per daug 
angeliukai. Tikrai, ne juokais tai sakau. Tuo 
įsitikinau, kai baigiau gimnaziją ir patekau 
tarp vokiečių... Jaučiaus, lyg iš vienuolyno 
būčiau išėjęs. Negali nė lyginti su vokiečių 
jaunimu. Mums gi rūkyt negalima, į restora
ną neleidžia... Mergaičių gi mes iš viso nema
tom...

— Palauk, palauk, — čia jau įsiterpiau, 
— turėjau progos per vakarienę būti gimna
zijos valgykloje ir šią situaciją patikrinti as
meniškai — turite merginų gi nemažai, ir 
dailių.

Abiturientas į mane dirstelėjo, lyg iš vi- 
(Nukelta į 4 psl.)



Kooperacija gimnazijoje vyrauja ir didesniuose ir mažesniuose darbuose... Jonas Sonsas ir Biru
tė Gaidytė. Nuotr. kun. J. Dėdino

Partijos monopolis bei rusifikacija 
knygų leidyboj Lietuvoje

sworthy “Saulė”, Tennessee Wil- 
liams “Pasmerkti namai” ir W. 
Saroyano “Ei, žmonės”. Debiu
tantas buvo ne tik spektaklio re
žisierius, bet ir dekoracijų auto
rius.

respondentas ir šį festivalį pava
dino “tautų draugystės švente”, 
nors programoje nebuvo rusų...

IŠILGAI AFRIKOS
(Atkelta iš 3 psl.)

so nebūčiau problemos supratęs.
— Bet tai gi mūsų lietuvaitės... Su jom 

gi reikia... Na, atsargiai...
Gal tai ir savotiškas, bet nepaneigiamai 

nuoširdus patriotizmo įrodymas.
Bet grįžkime prie, taip vadinamųjų, svar

biausiųjų problemų. Apie jas užklausiau ir 
gimnazijos mokytoją kunigą Dėdiną. Ne iš 
karto pavyko užklausti. Pirmą kartą sutiko
me kunigą smarkiu greičiu skubantį ant dvi
račio iš bendrabučių į gimnazijos rūmus.

— Tvarkome su moksleiviais bendrabu
čius, — paaiškino jis po trumpo susipažini
mo. — Pats darbymetis, vieną kartą jau iš
judinus vaikus tvarkos fronte, negalima dar
bą palikti pusiaukelyje. Bet prašom po vaka
rienės užeikite būtinai.

Būtinai ir užėjome.
Pasirodė, ir šį kartą buvo darbymetis. 

Kun. Dėdinas, pasiklojęs ant stalo sieksni
nius lakštus kartono, braižė juose lietuvių kal
bos pamokoms kažkokias mokymosi priemo
nes. Linksniuočių ir asmenuočių grupuotės 
ten išrašytos skirtingos spalvos tušu. Bet brai
žant kalbėtis galima, nors ir ne taip lengva 
prieiti prie reikalo. Labai jau daug progos te
mai nukrypti į šalį. Pirma apsižvalgau. Tie
siog keturios kambariuko sienos tirštai apka
bintos fotografijomis. Išskyrus Vaižganto, Do
nelaičio, Strazdo, Giedraičio ir Vydūno por
tretus, visa kita yra paties kunigo fotogra
fuota, daugumoje visa, kas liečia pačią gim
naziją. Aiškiai matau, jog turiu reikalą ne 
tik su pasišventusiu mokytoju, bet ir su pa
sišventusiu fotografu. Prie progos užtai ir iš
prašau keletą iš vėlyvesnių nuotraukų, ku
rias čia gi ir pristatome.

Peržiūrėjęs fotografijas (o tai užėmė nema
žą dalį vakaro) ir čiulpdamas šaltmėtinį sal
dainį, kurį gavau kartu su dviem skaisčia- 
veidėm dvylikmetėm, atėjusiom pasitarti kaž
kokiais svarbiais reikalais pas savo klasės auk
lėtoją, priėjau ir prie klausimų.

— Taigi, kokia dabar bus svarbiausioji 
problema Vasario 16-tos gimnazijai? Jūsų nuo 
monė? "

— Problemų? —Kunigas Dėdinas šypte
lia atlaidžiai mano pusėn, panašiai kaip šyp
telėjo jau išėjusiom dvylikmetėm. — Tikrai 
gal klausimas atrodo nerimtas. — Su prob
lemomis tvarkomės taip, kaip jos ateina. Ne
klausiam, kuri jau ta svarbiausioji. Kai ku
rios, deja, yra labai jau pastovios. Pripratom 
tiesiog prie jų. Kaip žinote, du trečdalius fi
nansų gimnazijai duoda vokiečių valdžia. Vie 
nas trečdalis turi susidaryti iš aukų. Bet lai
kysimės, kol bus pasišventusių žmonių, kaip, 
pavyzdžiui, kunigas Sugintas, tas mūsų laikų 
šv. Pranciškus Asyžietis.

Bet tai daug kartų kartota problema. De
ja, toks jos pobūdis. Finansų reikėjo pernai, 
šiais metais, reikės ir kitais.

Kitos problemos, kai • kurios net pasitai
siusios. Štai vaikų dabar yra daugiau kaip 
100. Galėtų būti net ir daugiau, nes nau
juose rūmuose jie tilptų, tik kad internatas 
pasiekęs savo aukščiausią ribą. Bet svarbiau
sia, jog yra norinčių čia mokytis. Paskuti
niais metais nemažai mokinių ateina iš miš
rių šeimų, kurios iš Lietuvos persikėlė Vokie
tijon.

Bet, ot, štai turiu tikrą problemą jums 
ten. Tokią, apie kurią ne tik kalbėti, bet pa
imti ir ją įkūnyti. Štai, jūs ten Amerikoje 
mokyti žmonės, užuot važiavę pas negrus, at- 
vyktumėt čia pas mus!

Vagie kepurė dega! Priėmiau tai asme
niškai. Bet kadangi apie savo kelionę Afri- 
kon nebuvau prasitaręs niekam čia nė žo
džio, tai įtariau, kad kun. Dėdinas šalia visų 
kitų talentų turi dar ir aiškiaregystės dova
ną.

— Kaip tai? — sakiau, — kur čia Afri
ka kliūva?

— Ot, štai! Skaitau spaudoje, jog toks ten 
jaunuolis ar tokia ten mergina, baigę aukš
tuosius mokslus, vyksta su Taikos korpusu į 
Ugandą negrų mokyti... Dvejiems metams! 
Už visai mažą algą! Pasišventimas! Tai tik
rai labai gražu, jog tokių pasišventėlių lie
tuviuose yra. Bet pasišventimui vis dėlto dir
va plati. Kodėl vietoje negriukų tas jaunuo
lis negalėtų pasišvęsti mokyti lietuviukų? Ko
dėl?

Atsidūriau padėtyje, kurioje teko ne klaus
ti, bet atsakinėti. Iš tiesų, kodėl?

— Gal todėl, kad nežino jūsų gimnazi
jos reikalavimų, sąlygų ir paklausos?

— Nežino! — kun. Dėdinas nekantriai 
skėstelėjo rankom. —Ypač reikėtų jauno 
žmogaus, kuris mėgtų sportą, muziką, išky
las. Svarbiausia, žinoma, kad jis mylėtų jau
nimą. Ne tiek aukštų kvalifikacijų, kiek mei
lės jaunimui čia reikėtų. Pavyzdžiui, reikėtų 
geografijos, gamtos mokytojų. Bet kuris, bai
gęs aukštąjį mokslą, su atitinkamu noru ga
lėtų visa tai žemesnėm klasėm dėstyti. Bet 
kas būtų svarbiausia, kad toks jaunas moky
tojas galėtų štai su berniukais išeiti į mišką, 
traukti iškylon, sportuoti. Aplamai, žmogaus, 
kuris mėgtų bendrauti su tais puikiais jau
nuoliais. Jie geri vaikai, tikrai neblogesni už 
negriukus.

Su tuo sutikau. Tai gal, sakau, būna taip 
kad kai kurie, vykstą į Taikos korpą, egzoti
kos Afrikoje ieško.

— Egzotikos! Mes čia turime gi pilis ant 
Reino uolų, vynuogynus Mozelio ir Neckaro 
slėniuose. Senasis Heidelbergas su jo visa isto
rija čia pat. Romėnų įkurtas Koelnas netoli. 
Nemeluotai čia viena gražiausių vietų Euro
poje. Tai kodėl jie vyksta į tą Afriką, o ne 
pas mus?

Iš tiesų! Manau, jog vis vien tokia padė
tis yra dėl informacijos stokos. Išsikalbėjau 
su kun. Dėdinu plačiau šia tema. Bent man 
dalis to, ką sužinojau, buvo naujiena. Paim
kime vien sąlygas, kurias gimnazija galėtų 
suteikti aukštąjį mokslą baigusiam žmogui, 
užsiangažavusiam čia dirbti dvejus metus. 
Paprastai kalbant, gimnazijos sąlygos iš tiesų 
yra geresnės negu randamos garsiajame Tai
kos korpuse. Būtent: alga apie 1000 markių 
į mėnesį pilnalaikiui mokytojui, plius prie to 
maistas valgykloje. Tai yra apie $250 mėne
siui, o tai viršija vokiečio darbininko algą. 
Pragyventi už tai galima be sunkumų. Bu
tukas pačiame Huettenfelde kainuoja, pavyz
džiui, apie 100 markių ($20.-).

Truputį suvokiu ir tuos motyvus dėlei ku
rių jaunuoliai pasirenka Taikos korpusą, užtai 
užsiminsiu kiek ir dėl anų priežasčių, kurios 
rišasi su aplinkos ir atmosferos pakeitimu.

Huettenfeldas yra nedidukas miestelis, ap 
suptas miškų. Kas ieško atitrūkimo ir ramy
bės, negalėtų geriau pasirinkti. Kam įdomios 
gamtinės ar istorinės įžymybės, irgi visko tu
rėtų beveik šalia. Netoli Heidelbergas, Darm- 
stadtas, Koelnas. Ne ką toliau Prancūzija, 
Schwarcwaldas. Ir įvairumo ir ramybės gali
ma pasirinkti pagal savo skonį.

Ir gal svarbiausia — jaunas lietuvis mo
kytojas bus čia tikrai reikalingas, galės labai 
betarpiškai matyti ir jausti savo indėlį gim
nazijos darban. Pasišventimo mokytojas visa
da turėtų turėti, o čia tai yra tiesiog būtina. 
Nežadėjau, pradėdamas rašyti, pasiimti ver
buotojo rolės. Iš tiesų, tokios rolės ir neno
riu. J Huttenfeldą turėtų nuvykti jauni žmo
nės ne tiek,dėl to, kad yra užverbuoti, kiek 
dėl to, jog patys jaučia reikalingo ir naudin
go darbo svarbą. Kiekvienas iš tokių turėtų 
jausti, kad jo pasirinkimas nebuvo motyvuo
tas asmeniška nauda ir finansiniais sumeti
mais. Tai vis tie patys motyvai, kurie jau
nimą patraukia ir Taikos korpusan ir kiek
vienam idealistiniam, bet naudingam ryžtui.

Norintieji platesnės informacijos rašykite 
gimnazijos direktoriui tokiu adresu: 684 Lam- 
pertheim — Huettenfeld, Litauisches Gimna- 
zium, West Germany.

Naujame, šių metų kovo-ba
landžio mėnesių ispaniškame EL 
TOS biuletenyje, išleistame Bue
nos Aires, Argentinoj, šalia Ar
gentinoj gyvenančių lietuvių ma 
nifesto (kurio turinys paremtas 
1967 Washingtono Politinės lie
tuvių konferencijos manifestu), 
yra paskelbta išsami knygų lei- 

l dybos apžvalga, apimanti knygų 
leidybą rusų užimtoj Lietuvoje 
per 26 metus (1940-1966).

Apžvalga remiasi duomenimis, 
skelbiamais rusų propagandinėj 
literatūroj apie Lietuvą. Pradeda 
nuo didžiųjų skaičių, kuriais ru
sų propaganda paprastai stengia
si padaryti pritrenkiantį įspūdį. 
Būtent: per 26 metus Lietuvoj iš
leista 34,942 knygos (atskiri pa
vadinimai), kurių bendras tira
žas — 239,332,000 egzempliorių! 
(Tokius skaičius skelbiančių bro 
šiūrų apie Lietuvą rusai yra iš
leidę ir ispanų kalba).

Bet paskirsčius tuos milijonus 
26-riems metams, lieka jau tik 
1,344 knygos, 9,200,000 egzem
pliorių per metus. Vidutinis vie
nos knygos tiražas — apie 7000 
ne toks jau nuostabus skaičius 

, trijų milijonų gyventojų krašte, 
i Bet čia, irgi remiantis tais pačiais 
propagandos reikalams skirtais 
duomenimis, atkreipiamas dėme 
sys į tą aplinkybę, kad didžiu- : 
ma tų “knygų” yra propagandi
nės arba šiaip informacinės bro
šiūros, ir kad taip pat didelė lei- 1 
džiamųjų knygų dalis yra verti- , 
mai, daugiausia iš rusų kalbos, 
rusų autorių. Originalių lietuvių 
literatūros kūrinių per visą tą lai ' 
ką išleista tik 1,811, jų tiražas | 
26.3 milijonai, tai vidutiniškai , 
vienas milijonas per metus, arba 
po vieną egzempliorių kas trečiam 1 
gyventojui. Be to, atkreipiamas i 
dėmesys į vieną itin reikšmingą . 
“sutapimą”: lietuvių autorių kū
rinių Lietuvoj išleidžiama tiek 1 
pat, kiek rusų. Iš tokio “sutapi- | 
mo” kyšote kyšo planas: lietuviš- . 
kas knygas leisti galima, bet tik 
tiek, kiek išleisi rusų. Kitų kraš- 1 
tų autorių vertimų leidyba, paly I 
ginti su rusų, — šykšti. ,

Apžvalgoje pabrėžiama, kad li 
teratūros leidyba Lietuvoj iš tik
rųjų yra rusų komunistų partijos 
monopolinėj priežiūroj, ir kad 
tas monopolis planingai naudo
jamas rusifikacijos tikslams.

(ELTA)

• Militino valanda televizijoje. 
Vilniaus televizija gegužės 4 d. 
ištisą valandą rodė Juozą Milti
nį, Panevėžio dramos teatro va
dovą. Kritiko D. Judelevičiaus 
klausinėjamas, Miltinis kalbėjo 
apie teatro uždavinius ir apie dra 
maturgo, režisieriaus ir aktoriaus 
asmenybes. Pasikalbėjimas vyko 
rusų kalba, nes tai buvo ne vie
tinė, o Maskvos televizijos cen
tro laida iš Vilniaus, rodoma per 
visus Sovietų Sąjungos televizijos 
siųstuvus.

Pasikalbėjimas su Miltiniu bu 
vo pailiustruotas ištraukomis iš 
kelių Panevėžio teatro vaidini
mų.

• Diplominis režisieriaus dar
bas. Gegužės 5 dieną Vil
niaus dramos teatre savo dip
lominį darbą parodė jaunas re
žisierius P. Bielskis, ką tik bai
gęs studijas Vilniaus konservato
rijos teatro fakultete. Tai buvo! 
spektaklis, sudarytas iš trijų ame-1 
rikiečių rašytojų kūrinių: D. Gal

• Gegužės pirmąją savaitę Kau
ne buvo surengtas “Muzikos pa
vasaris” — estradinių orkestrų, 
chorų ir dainų bei šokių ansam
blių festivalis. Dalyvavo ne tik 
vietiniai geresnieji junginiai, bet 
ir iš Estijos, Latvijos, Ukrainos, 
Vokietijos (rytinės), Čekoslova
kijos ir Jugoslavijos (slovėnų stu 
dentų šokių ansamblis iš Liub- 
lianos). Neatsargus TIESOS ko-

• Leninių premijų komitetas 
Maskvoj leido kandidatuoti į dvi 
premijas ir penkiems lietuviams. 
Konkurse dėl teatrinės premijos 
leista dalyvauti “Lietuvos” ansa 
mblio vadovui V. Bartusevičiui 
ir to paties ansamblio baletmeis
teriui J. Lingiui. Konkursui pateik 
tos to ansamblio programos — 
“Svečiuose” 
“Amžių vėjai 
skirti rusų revoliucijos sukaktu
vėms.

ir “Amžių vėjai”. 
” buvo specialiai
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LIETUVIAI TĖVAI, PASINAUDOKIT
ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e n n e b u n k e p o r t e , Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISfiM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursai 
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba po 5 pamokas savaitėje 

grupėms.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama

lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda inokimamr 
istoti j kolegijas.

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių 
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m. 
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Re v Rector 
St. Anthony Higb School 
Kennebunkport Maine <14046

TURTAS 90 MILIJONŲ

Chicago Savings 
and Loan Association 

John Pakel, Sr., President and 
Chairman of the Board

N/SAFETY^
J/ O F YOUR \ 
/ INVESTMENT \

(Kitą šeštadieni su Kaziu Almenu 
jau susitiksime Kaire, Egipte)

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio Iki penk

iadienio K) Iki 11 vai ryto seftta- 
dlenlale Ir sekmadlenialB n»c 3:80 Iki 
i-SO vai ryto Vakarai, nlrmadle- 
lal. 7 vai. vakaro.

7159 South Maplewoo<i Avenue 
Chlcaeo. Illinois 6O«29 

VISOS PROGRAMOS R WOPA 
M iO kil. AM Ir 1027 mg FM 

lelef. HEmlock 4-2113
• . ♦ » . . ♦ •

! —j <*^^^**-
LEO'S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS
Statidžiai. Sankabos, Transmisijos 

Tune-up ir Motorų Remontas 
5759 So. Western Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
' už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas

F R A N K Z A P O L I S
3208 !6 West 95th Street 

Chicago, IlUnois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4339

TELEV I Z I I flS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys

Pas teiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St.. II auk.. PR 6-1063

M O V I N G
Apdraustas perkraust.vma- 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5'/4o/o. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštu sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

DAUGIAU TAUPYSITE
DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn
6245 S0. WESTERN AVĖ

TEL. GRovehill 6-7575



Jaunimo Centras | 
5620 S. Claremont Avenue | 
1968 m. gegužės 18-tą d. | 

šeštadienį, 8-tą vai. vakaro
Gegužės 19 d. sekmadienį, f

3 vai. po pietų
Gegužės 25 d., šeštadienį, =

8-tą vai. vakaro.
Bilietai: Marginiuose. 2511 W 69th = 
St. ir vaid. dieną prie įėjimo s

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS JAUNIMO TEATRAS stato
Anatolijaus Kairio 2 veiksmų tragedijų komiškai

CURRICULUM VITAE
Režisuoja komp. Darius Lapinskas

ROMUALDAS JUKNEVIČIUS
(Atkelta iš 3 pusi.)

Buvo kartais neatspėjamas, gal 
ekscentriškas, bendrauti kietas 
riešutas, egocentriškas, bet greta 
veikė stiprios prigimties magneti 
zmas bei gilios emocijos, kurio
mis gyveno. Prie kiekvieno nau
jo pastatymo prisiartindavo pats 
su baime, drebėti versdavo ir 
bendradarbius: teatro meno la
bui! O scena turi savų problemų, 
savus kritimus ir atpildus, realia
me gyvenime, atrodo, keistus ir 
bereikšmius. Vienok teatre gims
ta sapnai, kurie realizuojasi ar 
žiūrovų hipnoze arba gali be reik 
šmės išblukti. Teatro prigimtis— 
pavergti ir žavėti žiūrovus, o tam 
pasiekti reikia gebėti išdrįsti, rei
kia ir progą surasti. Sceniniam 
pastatymui įgyvendinti tenka su
jungti šimtus paskirų elementų, 
tramdyti skirtingus temperamen 
tus, į bendrą visumą suvesti. Toks 
būna režisieriaus darbas, o tam 
triūsui Romualdas Juknevičius tu 
rėjo ne vien talentą, betgi ir ne
palenkiamą ryžtą. (Prieš premje 
rą namų aplinkoje niekas neturė
jo teisės jo pašalinėmis proble
momis blaškyti —šiuo atveju 
buvo despotas.)

Menininko gimimas prasidėjo 
Kaune, R. Juknevičiui ėmus lan
kyti universiteto humanitarinį 
fakultetą. Staigia “Stedrą”, ku
rios “Skrajojančio gydytojo” 
spektaklis dar buvo silpnas nai

vus, pretenzingas, režisieriaus at
eities nepranašaująs. Tačiau įro- 
dąs Juknevičiaus organizacinius 
sugebėjimus. Ir, be abejo, įkvėpęs 
didelę ambiciją: savajam teatrui 
vadovauti!

Romualdas Juknevičius pakėlė 
per gyvenimą kelias odisėjas, vė
liau net devynerius metus buvo 
pasmerktas ostracizmui. Jo mėly
nos akys pasilikdavo šviesios, tik 
krūtinėje plakė maištininko šir
dis. Dar būdamas Dramos studi
joje ir gavęs “Hamlete” vaidinti 
nemenką vaidmenį, sukelia pir
mąjį Lietuvos teatro istorijoje 
streiką! Nors protestas ki
lo dėl materialių priežasčių, nes 
Švietimo ministerija nesiskubino 
jaunimui uždarbius išmokėti, bet 
Spartako-Juknevičiaus vaidmuo 
ir žygis sukėlė sceninio jaunimo 
sferose vadui laimėtojo aureolę.

“Jaunųjų teatro” maištuoto- 
jams grįžus į Kauno Valstybės 
dramos teatrą, R. Juknevičius į- 
rašomas į etatinių aktorių sąra
šus. Kitiems teko pasitenkinti 
bendradarbių titulais ir, aišku, 
silpnesniais atlyginimais. Nors, 
kiek prisimenu, toks Juknevičiaus 
pripažinimas buvo nuspręstas 
jam dar mažame Kiškučio vaid
meny V. Krėvės “Žente” (kitą ak
torių pakeičiant) pasirodžius.

Kelerius metus jį įtaigavo And
rius Oleka Žilinskas ir Mykolas 
Čechovas. Pastarąjį didžiulį akto

8 Pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius mūsų klijentų, 

kurie siunčia
DOVANAS | LIETUVĄ 

IR J USSR
1. Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 

siuntinius į persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiunti

mo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šaldy
tuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERI, su kuriuo p 
giminės jiems patinkamas prekes gali įsigyti 
Vnešposyltorg'o

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės tinkančius jų skoniui ir pri
taikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE 
prekės yra labai žemomis kainomis.

Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke.
Siųskite savo užsakymus ar klausymus į

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (comer 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 - 228-9547
arba j prie jo prisijungusias firmas:

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 We»t 45th Street, New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 CI 5 - 7905 
arba j bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel.: 212 581-6590; 212 581-7729 

arbn 1 bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 SValnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių

rių net ėmė imituoti, dėl ko su
silaukė “Michail Michailovič” 
pravardžiavimo. Dvejų metų stu
dijos Maskvoje ir Leningrade te
chnišką pajėgumą išvystė, su
stiprino ir ne vien tik teorijose 
panėrė. Grįžo į Lietuvą naujas, 
ambicingas, kvalifikacijos siekiąs 
režisierius. Turįs jau ir vien
minčių kovojantį su juo 
avangardą ir siekiams pa
ruoštą dirvą. Nėra čia vietos 
šauniajai epopėjai pavaizduoti, 
nei žygdarbių suminėti. Tenka tik 
priminti, jog per Klaipėdą, Kau
ną, po režisūrinio pajėgumo pri
pažinimo, R. Juknevičiui paveda
mas Vilniaus Valstybinio dra
mos Jeatro steigimas, suteikiant 
ir vyriausiojo režisieriaus privi
legijas. Procedūrai, akių neuž
merkiant, talkininkavo ir politi
nės, perversminės aplinkybės. 
(Gi Juknevičiaus credo: “Ir su 

ivelniu bendrausiu jei tai 
! bus Lietuvos teatrui naudinga”.)
Šie politikai priklausą priežastin
gumai vokiečių okupacijos metu 
patarė slapstytis, vėliau neleido 
pasilikti jo paties įsteigtame Vii- , 
niaus teatre, o vertė dirbti Klai
pėdoje (laiške rašė: “Sėdžiu pa
jūry ir laukiu giedros”), Mariam 
polėje-Kapsuke, Kaune, Telšiuose, 
kol susilaukė amnestijos ir sugrį
žo dirbti į Vilnių.

Mūsų paskutinis dialogas įvy
ko Kaune, kai Vilnius rodė “Su
kulto ąsočio” spektaklį. Teatras 
buvo perpildytas, teko vaidinimo 
žiūrėti iš viršutinio balkono. 
Veiksmo metu žiūriu: šalia stovi 
Juknevičius. Pamojo, kad išeitu
mėm. Pirmieji mano žodžiai: 
“Puikų spektaklį sukūrei, Romu
aldai!”. Jis pabandė polišineliu 
virsti. Neiškenčiau ir pusbalsiu 
temperamentą paleidau. Susijau 
dino ir tyliai prašneko: “Žinau, I 
tamsta visuomet esi buvęs mano! 
draugas”. Paspaudė mano ran
ką. Nešnekėdami, leidomės laip
tais. Staiga Romualdas sustojo: 
“Kelkis tamsta į Vilnių. Esi man 
labai reikalingas. Esu nuo vieno 
genijaus pavargęs”.

Tai buvo paskutinis mudviejų

dialogas. Paskui per kitą žmogų 
dar buvo gundęs. Ir, kas žino, gal 
ir negerai padariau, kad anąsyk 
esu tapęs kurčiu ir nebyliu? Pri
sipažinsiu, jog su Kauno scena 
dvasinio ryšio niekad nesu turė
jęs. O su Juknevičium dirbti bū
tų buvę gal neblogai, gal abi
pusiai naudinga... Pasvajoti, ger
biamieji, įstatymais juk nėra už
drausta.

I regard it as a performance of a 
sacred duty ’ owe to all that is 
pure and honest in my nature — 
a duty to the very relgion of my 
heart.

Ewdin Booth
De la gloire a la place ou je suis!

Marivaux

Didieji talentai, sakoma, išlai
ko vaikišką paprastumą bei sie
los nekaltumą, nes jaučia savyje 
didelę jėgą. Bet tie reti talentai 
podraug būna savimi pasitikį, už
sispyrę, keisti ir permainingi, net 
gi perversmams linkę žmonės.

Sentencijos man tinka, kai 
stengiuosi Juknevičių atskleisti. 
Jis mėgo sunkiai,’tffsakomybę sau 
užkraudamas, dirbti, norėjo taip 
pat būti pasirinkto amato aukš-

I

Ę VAIDINA: R. Vasiukevičius, J. 
= Jakštytė, D. Beliūnaitė, M. Smil- 
= gaitė, Ž. Bilaišytė, A. Viktorą, V. 
= Beteška, L. Alenskas, L. Raslavi- 
= čius, G. Mykolonytė, V. Baraus- 
= kas, A. Pavilčiūtė ir kt.

= Kostiumai ir grimas: L. Koklytės 
= Muzika ir Šokiai: D. Lapinskas 
= Jaunimo Teatrą administruoja 
= LB Kultūros Fondas.

čiausioje viršūnėje. Teatras jį 
maitino, suteikė gyvenimiškų pri 
vilegijų, siūlė triūsą, inspiravo. 
Scenos literatūra stiprino inteli
genciją, teatrinė technika įprati
no prie tikslui palenkiamos min
ties. Žiūrovai darė stabu, veikalo 
dalyviai tapdavo jo valios klus
niais vergais. Teatras svaigino, kė 
lė, baudė, pažemindavo ir vėl iš
keldavo. Scenai verta buvo gyve
nimą aukoti. Ir Romualdas Juk
nevičius lenkėsi Melpomenos au
kurui.

Galima kalbėti apie jo pedago 
ginę praktiką. Verta priminti ak
torių. Reikėtų sustoti ir prie or-1 
ganizacinių pastangų. Tektų iš-! 
kelti dėl režisūrinio pakaitalo rū
pestį. Išryškinti statytojo poten
ciją. Bet čia tik laikraštinė, pro
ginė apybraiža, kuri ir šiaip uži
ma per daug vietos.

Man patinka kritiko M. Petu- 
chausko apibūdinimas: “R. Juk-! 
nevičius yra linkęs į romantinį 
pakilimą, skambią sceninę meta-1 
forą, hiperbolę, suliedintą su ait-l 
riu kontrastuojančių charakterių! 
psichologizmu.” Nuomonei nori-l 
si pritarti. t

Kaip Juozui Vaičkui, Kastantui 
Glinskiui, taip ir Romualdui Juk
nevičiui širdis plakusi sustojo 
vos 50 metų nerimusi. O buvo 
tai nepaprasta širdis.

brėžęs jo, kaip šiauriečio lietuvio, I 
tam tikrą vėsumą, kone kaimie
tiškos formos monumentalumą, 
laikant jį labai autentišku moder 
nios šiaurietiškos klasikos repre
zentantu.

Čia minimos parodos anonsi- 
niuos lapuos kritikas Edward F. 
Fay apie Mončio skulptūras be 
kita ko, rašo: “Didelis Mončio 
nuopelnas, kad jis atrado ir re
alizavo naują kelią logiškų strukį 
turų siekime. Plastinis asmeniš-' 
kūmas ir nesuvaržytos priemo
nės čia reiškiasi įvairiomis tech
nikomis ir medžiagomis pagrindi 
nio siekio jungtyje”.

H I G

• “Mūsų Lietuvos” pristatymo 
vakaras Chicagoje. Antanas Ben 
dorius, žinomas mūsų geografas 
ir Liet. Enciklopedijos geografi
jos skyriaus vedėjas, užbaigęs sa
vo darbą LE, kuriam laikui at
vyksta į Chicagą. Jis pristatys ke- 
turtomę “Mūsų Lietuvą” Chica
gos visuomenei vakare, kurį ruo 
šia akademikai skautai V.26, 7 
vai. vak. Jaunimo centro salėje. 
Rengėjai kviečia visus dalyvauti. 
Meninę dalį atliks solistė N. Lin 
kevičiūtė ir pianistas Al. Vasai
tis. Bus ir kavutė.

H R A TĘS

INSURED
per annuu 

on regular s»ving
per annum 

„a investment bonus

Sav.ugs llisuteu tu $10.000(6,

dKIUHTON SAVINGS ANŲ LOAN ASSOCIATION
11171 Archer Avenue. Chicago. lllitioiH 60032

KRONIKA
• Skulptoriaus Antano Mon- 

Ičio, gyvenančio Paryžiuje, skulp 
| tūros nuo balandžio 24 d. iki 
1 liepos 1 d. išstatytos Au Marais 
galerijoje. A. Mončys pokario me 
tais pasiliko Paryžiuje, įsijungda 
mas čia į kūrybingąjį, formomis 
ir spalvomis išradingą šio mies
to meno gyvenimą. Kaip skulp
torius, yra surengęs eilę savo in
dividualių parodų bei dalyvavęs 
žymiose bendrinėse parodose 
tiek Prancūzijoj, tiek aplamai 
kituose žymiuose Europos me
no centruose, visur ‘ susilauk
damas išskirtinio pripažinimo. 
Ne vienas iš kritikų jo skulptū
rose yra įžiūrėjęs ir teigiamai pa-

FRANK’S TV and RADIO INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO. 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

. . ---------------- ----------

Kas tik turi gėrę skonį,
viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUE7TE PK., 62 H S. Western. PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro

v- ... ..... --------  .. /Z*

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ

IR KITAS USSR DALIS, 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

BROOKLYN. N Y.
NEW YORK 3. N. Y. 
MAVARK X. J.
SOUTH RIVFJL X. J. 
tnCA. N Y.
FARM1NGDALE. X. J. 
PHIL.ADEt.PHlA 23. PA. 
ALLENTOKN. PA.
IIOCHISTIR 5. N. Y.
I.OS ANGELES 4. CAL. 
CHICAGO 22. ILL 
BAI.TTMORE 31. MD. 
BUFFAIZ) 12. NEW YORK 
DFTRO1T 12. MICH. 
HARTFORD 6. CONN. 
JERSEY CITY. X. J.
SYRACVSE. X. Y. I32O4 
CLEYELAND 13. OHIO 
HAMTRAMCK. MICH.
SO. BOSTON. MASS. 
TRENTON 10. NEW JERSEY. 
RAITIVAV. N. J.

1536 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE 
250 MARKET STREET
46 \VHITEHEAD AVENUE 
»o3 bleecker street 
FREEVOOD ACRES 
Kit W. GIR.ARD AVENUE 
126 TILGHMAN STREET 
558 Ht’DSON AVENUE 
107 SO. VERMONT AVENUE. 
1241 XO. ASHLAND AVENUE 
I8OO FI.EET STREET 
701 FII.LMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU imCE 
122-126 HII.ISIDE AVENUE 
21 • MONTGOMERY ST.
515 MARCELLUB STREET 
1028 KENITAVORTH AVENUE 
11338 JOS CAMPAU AVENUE 
.196 W. BROADU'AY
1152 DEUTZ AVENUE
717 W. GRANO AVĖ

IN 7-646.5
on 4-1540
MI 2-2452
CL 7-6320
RE 2-7476

363-0494
PO 9-4507
HE 5-1654

232-2842
DU 5-6550
HU 6-2818
DI 2-4240

TX 5-0700
365-6780
249-6216

HE 5-6368
475-8746

PR 1 -0696
365-6740

AN 8-1120
EX 2-0306

381-8997

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
MAY-GEGUŽES 16, 17 ir 18 D. D.

IMPORTED GERMAN 1966 Vintage 
Liebfraumilch, Nicrsteiner or (crock bottle) 
Moselblumchen MINE Fifth $ “| .98

Mc MASTERS Imported Canadian 
1VHLSKY

LAME V.S.O.P. IMPORTED
10 Year Old ARMAGNAC BRANDY Fifth $4.98

MONNET V.VL IMPORTED
COGNAC ^th $4.29

DUJARDIN VS.OP. IMPORTED
GERMAN BRANDY 84 proof $5.49

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.8.P Fifth $4.89

RICCADONNA IMPORTED 
YERMOUTH dry or sweet 30 oz Bottle $-| .49

POPELAR BRAND of 8 Year Old 
86 Proof SCOTCH IVHISKY Fifth $4.49

AALBORG Imported Danish AKVAVIT Fifth $4.98

BUDWELSEK BEER
Case of 24—12 oz. cans Case $3-96



• Prof. Vytauto St. Vardžio 
straipsnis ..vokiečių žurnale. 
“Deutsche Gesellschaft fuer Ost 
europakunde” (7 Stuttgart S, 
Leonhardsplatz 28.IV, W. Ger
many) jau 18 metų leidžiamas 
mėnesinis žurnalas “Osteuropa” 
š.m. vasario mėnesio numeryje 
pirmuoju straipsniu atspausdino 
gana išsamią ir plačią prof. V. 
Vardžio studiją, pavadintą “Al- 
tes und neues in der sowjeti- 
schen Nationalitaetenpolitik seit 
Chruschtschows Sturz” (Sena ir 
nauja sovietinėje tautybių poli
tikoje, Chruščiovą nuvertus). V. 
Vardžio raštas užima 15 didelio 
formato žurnalo puslapių. Auto
riaus tiksliai ir dokumentuotai 
atskleidžiama šio laikotarpio tau 
tybių politikos vingiai sovietinėje 
imperijoje, parodant ir rusiškuo 
sius apetitus kitų tautybių atžvil
giu. Autorius savo mintims pa
remti naudojasi kruopščiai su
rinkta medžiaga, dažnai paimta 
ir iš dabartinės mūsų tautos pa
tirties. Prof. Vytauto Vardžio ak
tyvus bendradarbiavimas akade
minio lygio politinių mokslų žur 
naluos, leidžiamuos svetimomis 
kalbomis, yra puikus pavyzdys 
visai jaunesnei ir jaunajai mūsų 
akademikų kartai. Jau svetimose 
padangėse subrendę įvairių sri
čių mūsų intelektualai turėtų 
stengtis bendradarbiauti aukšto 
lygio savo pašaukimo bei profe
sijos leidiniuos, pristatant jų pus 
lapiuos ir savo tautos problemas 
arba bent jų neišjungiant iš ben
drų pasaulinių temų.
• Lietuvių Kat. mokslo akade
mijos veikla ir suvažiavimas To
ronte. L.K.M. Akademijos Cen
tro valdyba šiais metais turėjo 
vieną posėdį, kuriame, tarp kitų 
reikalų, buvo svarstytas ir VIII- 
jo Akademijos suvažiavimo klau 
simas. Jau paskutiniame aplink
raštyje (1967.XI.22) buvo minė
ta, jog būsimasis Akademijos su
važiavimas siūlomas ruošti Ka
nadoje, Toronto mieste. Toron
to L.K. M. Akademijos Židinys 
labai palankiai priėmė šį pasiū
lymą ir tokiu būdu VlII-sis L.K. 
M. Akademijos suvažiavimas į- 
vyks Kanadoje, Toronto mieste, 
1970 m. rugsėjo I -6 dienomis.

Paskutinį Akademijos suvažia
vimą bei iš viso Akademijos veik
lą turimose sąlygose trumpai pa
mini ir “Aidai” (1968, 1 nr. 31 
psl.). Tarp kitko ten konstatuo-

jama, kad po Lietuvių Enciklo
pedijos L.K. M. Akademijos lei
diniai sudaro bene didžiausią į- 
našą mūsų mokslinėn kūrybon. 
Pabaigoje priduriama: “Tyliai 
varomas nemažas darbas ir rei
kia juo visiems pasinaudoti.” 
Džiugu, kad Akademijos leidi
niai ir jos veikla taip gražiai į- 
vertinama. Ta pačia proga tenka 
pastebėti, jog Akademijos leidi
nių redaktorius nori sulaukti dau 
giau bendradarbių iš lietuvių in
telektualų tarpo, nors ši pareiga 
pirmiausia liečia Akademijos na 
rius. Šiuo metu aktyviausiai reiš
kiasi istorikai ir pradeda visiškai 
užgožėti kitas mokslo sritis. Tad 
Akademija kreipiasi į kitų moks
lo sričių žinovus ir ragina, kad 
jie neužsileistų istorikams ir kad 
tokiu būdu “Metraštyje” būtų 
daugiau ar mažiau atstovaujamos 
ir kitos mokslo sritys, o ypač lie
tuvių kalba ir literatūra, nes ši
tai sričiai bendradarbių beveik 
neįmanoma rasti.

Pastaruoju metu, be stambaus 
“Metraščio” III tomo, dar išleis
ta įdomi dr. I. Skrupskelio studi
ja: “Lietuviai XVIII a. vokiečių 
literatūroje”. Tai velionio auto
riaus šeimos dovana jo 25 mir
ties metinėms atminti. Netrukus 
išleidžiamas ir “Metraščio” IV 
tomas.

• Trylikametės dailininkės 
Rasos . Arbaitės darbų ..paroda 
vyksta šį savaitgalį (gegužės mėn. 
18-19 d.) dr. Nicholas A. Ber- 
cel rezidencijoje Los Angeles. 
Kaip žinome, jaunametė Rasa 
Arbaitė yra parodžiusi išskirtinio 
talento žymių savo tapybos ir 
grafikos darbuos. Ir šios parodos 
proga kataloge dr. Robert Bart- 
lett Haas apie Rasą Arbaitę ra-l 
šo: “Viena proga Gertrude Stein 
prisiminė, jog Picasso pasakė: Ko
kia nauda būti berniuku, jeigu 
reikia užaugti vyru? ..Rasai nėra 
tokio kraštutinumo, nes ji yra 
mergaitė, bet nėra maža mergai
tė; ji jau subrendusi, bet dar ne 
moteris. Picasso problema jos 
niekada nevaržys... Nuo aštuone 
rių metų ji patvariai ruošė pa
rodas ir laimėjo premijas už sa
vo kūrybą: tapybą, skulptūrą, 
grafiką... Nori — nenori, ji ži
no, kad tikras dailininkas tapo. 
Ji tai ir daro, o jos tapybos iš
kelia Rasos didžiausią paslaptį: 
šis pasaulis, ar jis būtų didelis 
ar netaip didelis, vis tiek pasilie
ka jos austre”.

• Trečiasise pianistų konkursas. 
The Van Gliburn Foundation, 
Ine. pranešė Lietuvos pasiuntiny 
bei Washingtone, kad 1969 me
tais, rugsėjo 29—spalio 12, Fort 
Worth, Texa$, rengiamas 
sis pianistų konkursas 
Competitjon).

Konkurso laimėtojams
tylos premijos: 10,000 — 3,000 
— 1,000 — 750 ir 500 dolerių. 
Be to, konkurso laimėtojai galės 
gautj stipendijų, progų koncer
tuoti ir t.t.
Konkurse dalyvauti kviečiami 
vairių kraštų jauni pianistai. 
Norintieji gauti daugiau žinių
pie to konkurso sąlygas kviečia
mi kreiptis tiesiog į The Van 
Cliburn Foundation, Ine., P.O. 
Box 17421, Fort Worth, Texas, 
76102.

I 
trečia- 
(Piano

numa-

a-

• Pabaltijo Moterų taryba išlei
do 16 psl. brošiūrą anglų kalba,' 
pavadintą The Baltic Women’s

ICouncil, 1947 — 1968. Informa 
ei ja apie šiuo vardu veikiančią 

i organizaciją, drauge ir apie Bal
tijos kraštus, apie jų okupacijas 
bei šios organizacijos pastangas 
skelbti Baltijos kraštų nepriklau
somybės idėją tarptautiniuose 
moterų sluogsniuose.

• Konkurse dėl architektūros pre
mijos dalyvaus vilniškiai archi-, 
tektai — statybininkai: B. Kas
peravičienė, B. Krūminis ir inž. 
S. Liubeckis. Jų konkursui pasiū
lytasis darbas—Vilniaus Žirmū
nų suprojektavimas.

• Domas Urbas, buvęs “Sakalo” 
knygų leidyklos Kaune korekto
rius, technikinis redaktorius ir 
kalbos prižiūrėtojas, balandžio 
28 d. susilaukė 60 metų amžiaus. 
Nuo pat karo pabaigos dirba Vii 
niuje, grožinės literatūros leidyk
loje. Ligi šiol esąs išvertęs į lie
tuvių kalbą per 70 knygų iš ru
sų, lenkų, latvių, vokiečių, žydų 
ir prancūzų kalbų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• SKAUTŲ, SKAUČIŲ RE
LIGINE PROGRAMA. Paruo
šė: s. kun. V. Cukuras, s. kun. 
J. Pakalniškis ir v. s. kun. J. 
Vąišnys, S J. Išleido Lietuvių 
skaučių seserija ir Lietuvių 
skautų brąlija 1968 sukaktuvi
niais 
mis. 
psl.

metais rankraščio teisė-
Lejdinys iliustruotas, 48

• Petras Matekūnas, TEN 
GINTARfiLIAI. Dainorėlis at
žalynui, vienam, dviems ir trims 
balsais su fortepijono palyda. 
Redagavo komp. J. Žilevičius.

SIUVIMO Mašinos
* BERNINA
* NECCHI
* ELNA 1
* V1KING
* I’FAI’F
* SINGER

Šveicariškos, vokiškos, itališkos, 
japoniškos ir kitų firmų.

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

4214 So. Archer Avenue,
Chicago, III. 60682, Tel. 927-0044; 
927-0045 Ved. Arvydas M. Dikinis

• Archeologė Regina Kulikaus
kienė balandžio 25 d. Vilniaus 
universitete įgijo istorijos moks
lų daktaro laipsnį, apgynusi di
sertaciją “Lietuviai IX-XII am
žiuje”. Disertacija paremta 151 
kapinyno, 50 pilkapių grupių ir 
15 piliakalnių tyrinėjimų duo
menimis. Disertacija žadama iš
leisti 1969 metais.
• Leonas Kairiūkštis, miškinin

kas (Miškų ūkio mokslinio tyri
mo instituto direktoriaus pava
duotojas) apgynė disertaciją a- 
pie eglės-lapuočių medyno for
mavimo ir jų kirtimo mokslinius 
pagrindus ir įgijo žemės ūkio 
mokslų daktaro laipsnį. Diserta
ciją gynė Krasnojarske, Rusijos 
miškų ir medienos institute.

(Elta)

AiUtomobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service

KaroBcrijoa taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND FENDER WORK 

PAINTING, MECHANICAL REP AI R
2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629

Savininkas — MIKAS 6ESAS

Autoriaus lėšomis išleido ALRK 
Vargonininkų bei muzikų są
junga. Viršelį piešė Audronė 
Bartytė. Gaidos ir tekstai leidi
ny labai švariai atspausdinti. 
Viso dainorėly telpa 20 daine
lių. Užsisakyti galima šiuo ad
resu: Muzikos Žinios, 209 Clark 
PI., Elizabeth, N. J. 07206. Kai
na nepažymėta.

• EGLUTE, 1968 m. gegužės 
mėn. Nr. 5. Vienintelis vaikų 
laikraštėlis laisvajame pasauly, 
gausiai iliustruotas, spausdina
mas keliomis spalvomis. Reda
guoja ir administruoja Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys. 
Redakcijos ir administracijos 
adresas: Eglutė, Immaculate 
Conception Convent, Putnam, 
Conn. 06260. Metinė prenume
rata $5.
Daug pasakų, eilėraščių, apsa
kymėlių ir viso kito, kas ma
žuosius patraukia.

1 • SALEZIEČIŲ BALSAS;
1967 m. Nr. 3—4. Kišeninio for
mato gausiai iliustruotas ir ke-

Geriausia dovana 
siusti j 

LIETUVĄ 
Vertingiausia dovana 

DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI 
Tik Dovanų Pažymėjimai yra 
vertingiausia dovana ir daug 
geriau negu siuntiniai. Jūsų 
giminės tai patvirtins.
TIK DOVANU PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų 
giminėms pirkti viską ką jie 
nori — Maistą, Rūbus, Me
džiagas. Batus ir daug, daug 
kitų reikmenų — ameriko
niškų, vakarų — europietiškų 
ir vietinių — specialiose 
Vneshposyltorg dolerių krau
tuvėse. Jūsų giminės tai pa
tvirtins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų 
giminėms pirkti viską ką jie 
nori SPECIALIOMIS, LABAI 
NUPIGINTOMIS, KAINOMIS. 
Jūsų giminės tai patvirtins.
JOKIO PAPILDOMO MOKES
ČIO nei siuntįjui, nei gavėjui.
Užsisakyki! dabar. Užsisa- 

kykųeper

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street

New York, ff. Y. 10010
Prašykite neapmokamo 

katalogo.
įgalioti Podarogifts, Ine. 

atstovai.

liomis spalvomis spausdinamas 
48 psl. leidinys. Redaktorius 
kun. Pr. Gavėnas, SDB, meninė 
priežiūra V. Aleksandravičiaus, 
SDB. Adresas: Instituto Sale- 
siano Lituano, Castelnuovo Don 
Bosco, Italia (Asti). Metinė pre
numerata $1.

I

3

Mes mokame 1%
ant visų aupymo

certifikatų

čia 
bei 
pu-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite
togiu planu aiidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progąi 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad ir 
ketvirtad vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

WAGNER & SONS
Typetvrlters - Arklini; Machines - 

ChcpknTiters
Nuomoja - Parduoda . Taiso 

NAUJOS — NAUDOTAS '•
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

MOKYKLĄ BAIGIANTIEMS 
DĖMESIO! ! !

Pirkę mašininę Olympia arba Hermos 
porta.ble ir atnešę šj skelbimą gau

site $5.00 nuolaidą.
NAUJOJE VIETOJE

5010 So. Pulaski Roarl, Tel. 581-41 lt
. » . ... . A. ... . A . .A. - A . • . • ... ... ... . . • . . ■ ... .t. ... ... . . . . . . . . . . . . ... ... ... ...•T. .V. .V. .T. .V.■ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦+.

MOVI NG
perkrausto baldus iš ard ir toli.

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

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

(

Rankomis išpiaustytl paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7-7258 59

Kilty's Restaurant
Telef. — GArden 4-5800

lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Atdara kasdien nūn 8:80 vai. ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

įgį«

I

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vien? restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubu patarnavimą, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois
(2 blokai j rytus nuo Cicero Avenue)

STEVE GIANAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus 

lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas 

ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati

daryti rpgsėjo mėnesyje.

St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė 

užuojautą dėl ištikusios nelaimės - gaisro, Artesian restorane.

I

MIDLAND 
SAVINGS

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470
August Saldukas 

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

LIETUVIŲ STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-47II
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

sparta parduoda Telefunken, Grundig. Olympia, 
Zenith, Burroughs, Royal, ITC ir kt. pro
duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandelių:

1
KASOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo, 
consoles, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮREKORDAVIMO apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc.
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresų SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barny Drive, E. Northport. N. Y. 11731, 
tei. (516) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.

METROPOLIS-RESTORANAS
6538 S. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekal&is, kaip šašlykas, 
-šnicelis Ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų. 

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. Ir sekmad. 
nuo 12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

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

VALANDOS:

%

PIRMAD. Ir KETVIRTAD. .
ANTRAD. ir PENKTAD. . . . 

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.

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

STEIN TEXTIIE CO.
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 

UŽUOLAIDOMIS.
Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: 
damasko. brokados. “boucle’s" ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.

STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, n.vlons. taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chernin’s aikštėje.

Atdara kasdien ir sekm 9:15 v. r. iki 5:30 vak. Pirmad uždaryta.

‘i



NAUJI LEIDINIAI
• MŪSŲ LIETUVA, Krašto 

istoriniai,' geografiniai, etno
grafiniai bruožai. IV tomas. Pa
ruošė Bronius Kviklys. Leidėjas 
Juozas Kapočius. IV tomo kalbos 
Taisytojai a.a. Feliksas Kudirka ir 
Vladas Kulbokas. Fotografas Vy
tenis Statkus. Korektorius Jonas 
Dainauskas. Žemėlapius braižė 
Albinas Karnius. Techniškai api
pavidalino Kazys Simanavičius.

' Foto ofseto darbus atliko Vikto
ras Kapočius. Spaudė Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvė Bosto- 
tie 19(58 m.
, Šis “Mūsų Lietuvos” ketvirtasis 
tomas jau yra paskutinis. Auto
riaus, arba, kaip tituliniame pus
lapyje kuklindamasis jis save va
dina, paruošėjo Broniaus Kviklio 
ir leidėjo Juozo Kapočiaus turi
mose sąlygose atliktas milžiniš
kas darbas, kokio savo šios rūšies 
raštijos istorijoje dar neturėjome. 
“Mūsų Lietuvos” keturtomis to
dėl visada vertai lygiuosis eilėn 
tų išskirtinių knygų, kurios, kaip 
neišnykstantis pėdsakas, liks mū 
sų išeiviškojo čionai buvimo liu
dininkės.

Pastarasis leidinio tomas įdo
miais ir įvairiai vertingais apra
šais apima Žemaičius ir Mažąją 
Lietuvą. Istoriniai ir dabartiniai 
vietovių aprašymai išpinti dar 
padavimais, legendomis, šių lai
kų karžygiškais tautos laisvės ko
vų bei vargo dienų epizodais, sta
tistikomis, žemėlapiais, senomis ir 
šiandlįfeninėmis—okupacijos me
tų nuotraukomis ir kt.

“Mūsų Lietuvos” IV tomas yra 
816 psl. didelio formato knyga: 
606 pis. skirti Žemaičiams ir 
210 psl. — Mažajai Lietuvai, Že
maičius liečią raštai suskirstyti į 
šiuos skyrius: Geografinės ir is
torinės žinios, Telšių apskritis, 
Tauragės apskritis, Kretingos ap
skritis, Mažeikių apskritis, Šiau-| 
lių apskritis (vakarinė dalis), Ra 
šeinių apskritis, Žemaičių srities 
bibliografija. Panašus planas ir 
Mažosios Lietuvos aprašų: Geo
grafinės ir istorinės, žinios, Klai
pėdos kraštas, Klaipėda, toliau 
Seka visa 15 Mažosios Lietuvos 
apskričių ir visos srities bibliogra 
fija.

Tomo gale dar pridėta auto
riaus ir leidėjo jautrūs atsisveiki
nimo žodžiai, nes išleidžiama 

¥ paskutinė “Mūsų Lietuvos” kny
ga. Pridedamas taipgi viso ketur- 
tomio svarbesnių vietovardžių rai 
dinis turinys ir pastebėtų klaidų 
atitaisymas.

• ATEITIS, 1968 m. Nr.3. 
Lietuvių katalikiško jaunimo 
žurnalas. Vyriausias redakto
rius Antanas Sabalis. Redakci
nę kolegiją dar sudaro: Kęstu
tis Čižiūnas (reportažas), Gin
tarė Ivaškienė (jaunesniųjų 
moksleivių skyrius), Rima Sa
lytė (knygų skyrius), Vincė 
Juškaitė ir Gabija Juozapavičiū-

’ tė. Redakcijos adresas: Ateitis, 
80-23 85th Drive, Woodhaven, 
New York, 11421. Administra
cijos adresas: Kazys Vainius — 
Ateitis, 64 - 09 56th Road, Mas- 
peth, N. Y. 11378. Metinė pre
numerata $5.

Naujasis numeris šviežiai 
ypatingas tuo, kad atsisakyta 
ilgų, akademiškai studijinių 
straipsnių. Visa medžiaga labai 
kondensuota ir įvairi. Gerai, kad 
“Ateitis” jau pradeda telkti pa- 

k čias jaunąsias mūsų grožinės 
literatūros plunksnas. Ir šiame 
numeryje puslapiuos pabarsty
ta poezija jau daug kur patrau
kia dėmesį stipriais talentų 
blykčiojimais. Tik žūt-būt rei
kėtų daugiau beletristikos. Tikė 
kimės, kad “Ateities” paskelb
tas eilėraščių, novelių, ideologi
nių rašinių ir knygų recenzijų 
konkursas išjudins visas gyvą
sias jaunųjų plunksnas, taigi ir 

r beletristus. Bus premijuota 
šimtinėmis ir mažiau visi šios 
rūšies geriausieji raštai, iš
spausdinti 1968 metais ir kitais 
(iki 1969 m. vasario 16 d.) 
“Ateityje”.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1968 m. balandžio mėli. Nr. 4. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tautinės kultūros mėnesi-

I ir piešiniai V. A. Dirdos. Spau- 
I dė M. Morkūno spaustuvė Chi- 
I cagoje. Leidinys didelio forma- 
> to, gausiai iliustruotas studen- 

nis žurnalas. Vyriausias redak- , tiškosios veiklos nuotraukomis, 
torius Kęstutis Trimakas, SJ. 120 psl., kaina $1.50, gaunamas 
Jam talkina gausus redakcinis 
kolektyvas: J. Borevičius, S J, 
G. Ivaškienė, St. Yla, Alg. Ke
zys, SJ, Vac. Kleiza, dr. A. Liu- 
levičius, A. Liulevičienė, Z. So
deikienė, N. Užubalienė, J. Vaiš- 
nys, SJ. Redakcijos ir administ
racijos adresas: 2345 W. 56th, 
Chicago, III. 60636. Metinė pre
numerata $4.

ir “Drauge”.

Pirmoj eilėj “Metraštyje” ne
mažai vietos skiriama Lietuvių 
studentų sąjungos bendrinei 
veiklai pavaizduoti, tačiau ne
aplenkiamos ir ideologinės stu
dentų organizacijos, pavyzdžiui, 
Studentų ateitininkų sąjunga ir 
atskiros ateitininkų korporaci
jos. Bene daugiausia vietos 
skirta buvusiems Jaunimo me
tams, Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresui, stovyklai Daina
voje ir kt. Nemažai ir tokių 
straipsnių, kurie įdomūs ne 
vien tik studentui, bet ir kiek
vienam
Štai tik kelios tokios temos iš 
daugelib: “Šiaurės Amerikos 
pristatymas Lietuvos spaudo
je” (R. J. Misiūnas), “Žvilgsnis 
į pavergtą Lietuvą” (St. Lozo
raitis, Jr.), “Antrosios kartos 
nutautimas išeivijoje (M. Go- 
rodeckaitė), “Kultūros keitimo
si kryžkelėje” (R. Vaštokas),

šviesesniam lietuviui.

Naujame numeryje spausdi
nama žurnalo konkurse premi
juotieji straipsniai, .tęsiniu ei
na A. Grauslio lukštenama te
ma “Tikėjimą apsprendžiantys 
veiksniai;’. Autoriaus aprašu ir 
poezijos bei prozos vertimais 
P. Gaučio pristatomas gvate- 
maliečių rašytojas Miguel An- 
gel Asturias. Dr. Alb. Liaugmi- 
nas rašo apie asmenybę ir jos 
negalavimus. Prelatas M. Kru
pavičius atsiminimų rėmuos 
duoda 1M17 metų Petrapilio 
Lietuvių seimo bendrąjį vaiz
dą. Apžvalginiai skyriai: Spau
doj, Jaunystė, Šeima, Anapus, /Socialinės įtampos vaidmuo re- 
Krikščionija, Atgarsiai, Kny-1 ligijos krizėje” (A. Saulaitis, 
gos. Išskirtinai geros Alg. Ke- , SJ), “Svetimos įtakos Škėmos, 

ir Uosio Juodvalkio Landsbergio ir Ostrausko dra
mose” (B. Augustinavičiūtė) ir 
kt. Ypač sveikintinas savosios 
kūrybos skyrius. Dėmesio ver
tų eilėraščių šį kartą duoda: 
Helmutas Lingertaitis, Algirdas 
Antanavičius, S. Rūkas, Laima 
švėgždaitė, Algis Lapšys, Ka
zys Berteška, P. M. Lapas ir 
Mirga Pakalniškytė. Labai gai
la, kad vis dėlto beletristikos 
pasigendame. Reikia tikėtis, kad 
sekančiame “Metraštyje” bus 
ir jos.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1968 
m. kovo - balandžio mėn. Nr. 2. 
Leidžia Amerikos Lietuvių in-

zio, SJ, 
nuotraukos.

Džiugu, kad “Laiškai Lietu
viams” išsilaiko vis dar pakilia
me lygyje, net tai šen, tai ten 
šviežiai patobulėdami. Kas mė
nesį žurnalo nekantriai lauki, o 
sulaukęs ir pradėjęs skaityti, 
negali atidėti kitam kartui — 
nori baigti vienu prisėdimu.

• šiaurės Amerikos Lietuvių 
studentų sąjungos 1967 metų 
METRAŠTIS. Išleido ŠALSS 
Centro valdyba. Redagavo My
kolas Drunga, talkinant K. P. 
Žygui ir A. šimaitytei. Viršelis

energijos apžvalgą 
Čapė; lietuviško 

aiškina B. Saldu- 
Mažeika pateikia 
pasikalbėjimo su 

Minimi lietuvių

i los nuotraukomis. Šalia organi
zacinę gydytojų veiklą liečian- 

( čios kronikas, didžiąją žurnalo 
dalį užima profesiniai straips
niai, bet netrūksta ir tokių, ku
rie įdomūs kiekvienam. Šiame 
numeryje minimas šimtmetis 
nuo dr. Jono Staugaičio gimi
mo. Pažymėtini šie straipsniai:

! dr. K. Baluko “Hipertensijos 
i rūšys, surištas su neštūmii”;
dr. E. Draugelio “Nėštumo 
ankstyvoji diagnozė”; dr. Do
mo Jasaičio “Hipotermijos fi
ziologiniai padariniai ir pritai
kymas medicinoje”; duodamas 
lietuvių gydytojų mokslinių 
darbų aprašas; dr. K. Gudaitis 
rašo apie dr. Joną Basanavičių 
ir dr. Albertą Schweitzerį. J. 
Gudauskas pasakoja įspūdžius 
iš Kauno reumatologų ir Bris-

1 tolio konferencijos. Dr. V. Tau- 
’ ras aptaria istorinius mūsų tau
tinio atgimimo laikų gydytojus: 
dr. Juozą Rugį, dr. Vincą Pie
tarį, dr. Liudą Vaineikį ir dr. 
Henriką Geršinskį. Įdomus ir 

’ Elenos Kuprevičiūtės žvilgsnis 
į smuiką istorinėje šviesoje.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1968

žinierių ir architektų sąjungos ( Leidinys didelio formato, 40 
Chicagos skyriaus Technikinės , psl., iliustruotas gydytojų veik- 
spaudos sekcija. Redaguoja re
dakcinė kolegija. Redakcijos 
adresas: ats. red. — D. Šatas, 
323 N. Williams Ųrive, Palatine, 
III. 60067. Administracijos ad
resas: Mečys Krasauskas, 2633 
W. Montgomery Avė., Chicago, 
III. 60632. Metinė prenumerata 
$5. studentams — $2.

Šis geros spaudos ir įdomaus 
turinio žurnalas, leidžiamas kas 
du mėnesiai, metai po metų ne
silpsta, o pažangėja, net savo 
puslapių skaičių didindamas ir 
juos iliustruodamas puikiomis 
nuotraukomis iš savosios orga
nizacinės veiklos, prie straips
nių dėdamas atitinkamus brė
žinius bei dalykines nuotrau
kas. Be kita ko, šiame numery
je Leonas Kačinskas rašo apie 
kibernetiką Sovietų Sąjungoje; 
atominės
duoda K. M. 
gintaro kilmę 
kienė; A. P. 
pastabas dėl 
humanitarais,
mokslo darbai, pristatomi lietu
viai architektai Washingtone, 
neaplenkiami ir broliškieji lat- į 
viai inžinieriai, pagerbiami mi- m. Nr. 3. Žurnalo vyr. redakto- 
rusieji inžinieriai: mech. inž. Ba rius Bernardas Brazdžionis. Li- 
lys Daukus ir prof. inž. Julius | teratūros skyriaus redaktorius 
Gravrogkas. Juozas Tininis, foto redakto-

• Lietuvių gydytojų BIUUE- rius Daumantas Cibas, anglų 
TENIS, 1968 m. balandžio - bir-1 kalbos redaktoriai Milton Stark 
želio mėn. Nr. 2. Leidinys yra ir Rita Medziukaitė - Bureika. 
Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Leidėjas Antanas Skirius. Ad- 
gydytojų sąjungos organas. Re- I ministratorius Juozas Andrius, 
daguoja: vyr. red. dr. S. Biežis, Adresas: Lietuvių Dienos, 4364 
redaktoriai — dr. S. Budrys, i Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 
dr. A. Garūnas ir dr. V. Tau- 90029. Metinė prenumerata $8. 
ras. Atsakingasis redaktorius | 
dr. M. Budrienė, 2751 VVest 
51st., Chicago, 111. 60632; admi
nistratorius Irena Makštutienė, 
8743 Mobile Avė., Oak Lawn, 
III. 60453. Metinė prenumerata 
$6.00.

Žurnalas savo straipsniais, o 
ypač gausiomis iliustracijomis 
atspindi viso pasaulio lietuvių 
visuomeninę, kultūrinę bei po
litinę veiklą. Duodama tačiau 
ir grožinės literatūros gabalų. 
Sakysim, šj kartą randame Juo-

Highesi Rates
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*zo Švaisto apybraižą ir Kęstu
čio Gaidžiūno eilėraščių puslapį.

• ŠALTINIS, 1968 m. Nr. 2.> 
Tikybinės ir tautinės minties 
žurnalas. Leidžia šv. Kazimiero 
sąjunga. Redaktorius S. Matu
lis, MIC. Red. nariai: J. Budzei- 

‘ka, MIC, ir V. šlaitas. Red. ir 
adm. adresas: 16, Hound Rd.1

West Bridgford, Nottingham 
NG2 6AH, England. Metinė pre
numerata $2.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer \v.
Chicago, III. 60632. Tel. VA

I

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 71 st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTft AUTOMOBILIAMS

KOPLYČIOS
Tel. GR 6-2345-8 

Tel. TO 3-2108-09 
STATYTI

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS >

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

3

■ Y.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYčIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2433 West 63rd Street, Chicagc

Telef. PB 8-0882 PB 8 0834on savings

ASSURED

At Standard Federal Savings your savings earn at the highest rate 
paid by any savings institution in Chicagoland.

NSURED KftPTEIfllS

Chartered & Snpervised 
by an Agency nt the 

l'nited Statės Governtneut

PER ANNUM, CURRENT RATE

PASSBOOK 
SAVINGS 

Earnings are added and 
compounded four times a 
year. 4.75% compounded 
quarterly is 4.83%. Build 
your savings with a pass
book account. Develop the 
habit of saving regularly.

6 MONTH 
CERTIFICATES

Issued in minimum 
amount of $10,000 
and larger amounts 

in multiples of 
$1,000.

SAFETY
Your savings are protecfad by our great strangth in Ra servo*, 
•ound a*sėti, our carafvl oparating policie* and by iauurance ef 
account* to $15,000 by The Federal Savings and Loaa Insurance 
Corporatiosų a Permanant Agency of the U.S. Govemmont.

Piubook Savings In by tha 10th of the Month Eam from tha 1at

ASSETS OVER $125,000,000.00
RESERVES and SVRPLCS OVER $10,500,000.00 

Over 2 tiines legal reųuirenient

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS
• Chicoao. Ittlnou 40632 • VI 7-1141

om MON. and ™VH » to * TUe».
1AT. V to U Mm WEDN£SDAY—CL

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams rlanų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. —• CEdarcrest 3 - 6335 

Vienas blokas nuo kapiniu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

2424
2314

4348

STEPONAS C. LACKAWICZ
W. 69th STREET Tel. REpublic
W 23rd PLACE Tel. VIrginia

PETRAS BIELIŪNAS
8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette

7-1213
7-6672

3 3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tei. YArds 7-1911

LEOHARŪAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

<319 SO

i44n so

JURGIS F. RUDMIN
LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — H3!>

VASAITIS — BUTKUS
50tb AVĖ.. CICERO, ILI^ Tel. OLympic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

STATĖ RD. OAKLAVFNS ILI.. Tel — 636-2320



DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gegužės mėn. 18 d.

kademinės

pošvaistės
Leidžia Siaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga

Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
“Akademinės Prošvaistės”, 4545 W. 63rd St., Chicago, UI. 60629 
"Akademinės Prošvaistes” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį.

1 TALKA "LITUANUS" ŽURNALUI
Lietuvos laisvės kovos metai sios pastangos dedamos išleisti 

jau įpusėjo, bet nieko “svietą su
krečiančio” lyg dar ir nesame su 
spėję atlikti. Gyvenimas rieda į- 
prastine savo vaga, ir bent ligi 
šiol dabartinieji metai savo su
bruzdimu, tur būt, nebus pra
lenkę kai kuriuos kitus mūsų me 
tus, sakykim, Jaunimo kongreso 
metus. Tačiau ne vien tik “gar
sūs” ir visą bendruomenę įsiū
buojantys darbai yra dideli dar
bai. Prie darbų, kurie retai kada 
sukelia plataus dėmesio, bet savo 
“tyliomis” pasekmėmis yra ne
paprastai reikšmingi, priklauso 
Lituanus žurnalo darbas. O ši
toks darbas niekada neturėtų 
būti nustumiamas antron ar tre 
čion eilėn, net ir tada, kada de
rėtų atlikti fejerverkiniai, didin
gi, įspūdingi darbai. Todėl ir ne
būtų nusižengimas, o priešingai 
— neabejotinai solidus nuopel
nas šiais laisvės kovos metais ir 
vėl visomis išgalėmis padėti ši
tam žurnalui gyvuoti ir ko gero 
tobulėtį. Kalbėti šioj vietoj apie 
“Lituanus” žurnalo bėdas yra 
kartoti seną aimaną, bet faktas, 
kad ji sena ir akivaizdžiausiai ro
do, jog žurnalui jokia parama nė 
ra per didelė ir jos vis nepapras
tai reikia.

Visus “Lituanus” reikalus, kaip 
žinia, tvarko speciali “Lituanus” 
fondacija, kurios dalį narių ski
ria Šiaurės Amerikos Lietuvių 
studentų sąjungos Centro valdy 
ba. Š. m. kovo 12 d. Š.A.L.S.S. 
Centro valdyba, pirmininkauja
ma K. P. Žygo, paskyrė Fondaci
jos valdybon sekančius asmenis: 
Algirdą Astašaitį, Mykolą Dran
gą, dr. Kęstutį Keblį, dr. Leoną 
Sabaliūną, dr. Vytautą Vygan
tą, Algį Zaparacką (pirm), K. 
P. Žygą (ex officio). Šį Fondaci
jos valdyba savo balandžio 2 d. 
posėdyje Fondacijos reikalų ve
dėju pasikvietė Joną Kučėną, o 
techniškus žurnalo reikalus pa
vedė tvarkyti M. Drangai.

Didžiausia problema, stovinti 
šiuo metu Fondacijai priešais 
akis, yra išleisti pasivėlavusius 
pereitų metų du numerius ir taip 
pat pradėti leisti šių metų nu
merius, kurių kasmet turėtų pa
sirodyti po keturis. Šiam dide
liam pasivijimui įvykdyti Fonda
cija “Lituanus” redaktoriumi lai 
kinai pasikvietė dr. Tomą Remei 
kį, ilgai prie žurnalo dirbusį ir 
turintį didelį patyrimą. Aplamai, 
dabartinė Fondacija pasižymi 
tuo, jog joje svarbią vietą uži
ma “seni vilkai”. Pirmininkas 
Algis Zaparaekas, dr. Vytautas 
Vygantas ir dr. Tomas Remeikis 
yra buvę pačios pirmosios Fon
dacijos valdybos nariai, o dr. Vy 
gantas yra iš viso “Lituanus” 
žurnalo minties pats didžiausias 
kaltininkas. Prie šių žurnalo pa
triarchų reikia priskaityti ir dr. 
Leoną Sabaliūną, dirbusį jau 19- 
55 ir 1956 m. redakciniuose ko
lektyvuose. Šių vyrų ilga patirtis 
Fondacijai yra tikras laimikis ir 
tuo pačiu paskatas naujai prie 
žurnalo talkos prisidėjusiems na 
riams ryžtu, entuziazmu ir darbš
tumu neatsilikti nuo tų, kurie 
žurnalą pagimdė ir augino.

Pats pirmutinis Fondacijos vai 
dybos užmojis yra suruošti vajų, 
kurio pasisekimas yra kasmet pa
ti svarbiausioji žurnalo gyvavi
mo sąlyga. Šimet vajaus reikšmė 
ypatingai didelė, nes laisvės ko
vos metais norima išeiti su išskir
tinai stipriais numeriais. Didžiau

vienam specialiam Nepriklauso
mybės 50 m. jubiliejiniam nu
meriui, kuriame Lietuvos byla 
būtų svetimtaučiams pristatyta 
kuo patraukliausiu, įtaigingiau- 
siu būdu. Numeris žada pasiro
dyti rudenį. Viena jo paskirčių 
ir bus atremti melus, kuriuos a- 
pie mūsų kraštą skelbia komu
nistai ir komunizmo nepažįstan 
tieji, ir pralaužti tą tylos sąmoks 
lą, kuris Vakarų kraštuose gau
bia Lietuvos bylą. Tuo tikslu nu 
meris bus paskleistas dar plačiau 
negu įprasta.

1966 m. Studentų Metraštyje 
dr. Henrikas Nagys rašė: “Tiesa, 
kad Alabamoj demonstruojama 
už tą pačią vieną ir nedglpmą 
žmogaus laisvę, bet taip pat tie
sa, kad prie Sovietų Sąjungos at
stovybės barzdoti ir nebarzdoti 
laisvės ir taikos mylėtojai retai 
tepasirodo. Tiesa, kad žmonijai 
reikia taikos ir kad karai Viet
name ir Korėjoj buvo ir yra bai
sūs ir žudo daug nekaltų žmo
nių, bet taip pat tiesa, kad tai
ka negalima vergijos sąskaiton 
ir kad Lietuvos miškuose, kai
muose, Sibire, Budapešte žuvo dau

LEMIAMA VALANDA

I

Lietuvos kultūros paminklai ir toliau

Paminklas Kristijonui Donelaičiui Vilniaus universitete, prie pagrindinio įėjimo. Skulptūra K. Bagdono.

Štai ištrauka iš 1966 m. Dai
navos vadų stovyklos laikraštė
lio vedamojo: “Taigi, mūsų tiks 
las dabar: ryžtingai pakelti visus 
smūgius ir bandymus ir tinka
mai pasiruošti savo valstybės at
statymui. Nuo mūsų pasiruoši
mo priklausys mūsų tautos paki
limas iš vergijos ir vieta, kurią 
ji užims laisvųjų tautų tarpe. To
dėl, jaunime, galėtum stoti ko
von ir ją laimėti”.' Ką tai reiš
kia laukti lemiamos valandos? 
Pats laukimas nereikalauja jokių 
pastangų, jokių darbų. Dabar 
nieko neveikiant tikimasi, atėjus 
valandai, kibti į darbą. Kas taip 
galvoja, tas tikrai lemiamą va

landą pražiopsos! Nes dabar ir 
čia yra valanda, kuri reikalauja 
visos mūsų energijos ir visų su
gebėjimų...

.Šitaip 1967 m. “Metraštyje” 
rašo V. Bartusevičius. Ar jo min- \

1 tys tikrai pagrįstos? Patyrinėkite 
nusipirkdami “Metraštį” ir per
skaitydami visą Bartusevičiaus 
straipsnį. “Metraštis” gaunamas 
pas K.P.Žygą, Robinson Hali, 
GSD, Harvard University, Cam 
bridge, Mass. 02138, M. Dran
gą, 6821 S. Maplewood Avė. Chi 
cago, III. 60629 ir pas lietuviškų z 
knygų platintojus Chicagoje.

Kaina $1.50. t
Red.

Tik dabar jau ir viešai Lietu
voj prasitariama, kiek žaizdų — 
daugeliu atvejų nebepagydomų 
— Lietuvos kultūros paminkluo 
se pridarė vadinamųjų “komu
nizmo statytojų” siautėjimas. 
Šiandien daug kalbama apie tų 
paminklų apsaugą, šis tas ir da
roma, bet nuostoliai vis dar ne
sustabdomi.

“Literatūros ir Meno” bendra 
darbis (bai 30) rašo: “Ar taip 
jau būtina aptarinėti ir svarsty
ti tą patį? Be abejo, dar ginčy
tinos (Vilniaus) senamiesčio ri
bos, eilė kitų klausimų. Bet Ber
nardinų ansamblio ar kito archi 
lektūrinio paminklo kapitalinės 
sienos neklaus, kiek joms dar sto
vėti. Jos reikalauja priežiūros ir 
restauracijos šiandien. Pavyz
džiui, Petro ir Povilo bažnyčios 
zakristijos lubos kiaurai permir
kusios. Su laiku drėgmė, paten
kanti per stogo kiaurymes, “lips” 
aukštyn ir aukštyn. Ką darysime, 
kai ims byrėti vertingiausi vidaus

LENKIJOS REŽIMAS Nl'TILDĖ STD1IENTUS
Nerami tyla sugrįžo Lenkijos

giau nekaltų žmonių, už kuriuos Jstudentijos tarpan. Šią tylą stu-
nerauda nei vietnikai, nei pacifis 
tai.” Šitas tiesas pasauliui nuola
tos ir įkyriai priminti yra tai, dėl 
ko “Lituanus” egzistuoja ir dėl 
ko jo darbuotojai aukoja savo 
laiką. Kol dar ne per vėlu, tel- 
kimės prie jų pastangų!

M.D.

Šachmatininkų kursai ir 

diplomai Sov. Sąjungoje

Maskvos Kūno kultūros insti
tutas neseniai suorganizavo 
kursus, besitęsiančius kelerius 
metus ir teikiančius diplomuoto 
šachmatininko laipsnį. Trisde
šimt studentų jau yra priimti 
į šiuos kursus, kur dėstoma 
šachmatų istorija, strategija ir 
psichologija. Sovietų Sąjunga 
laiko pasaulio šachmatų čempio
no taurę nuo 1937 metų ir nė
ra linkus ją kam kitam atiduoti.

rių grąžinimo. Jie taipgi pakar
tojo ir neatsižadėjo savo anksty
vesnių reikalavimų: 1) Konstitu
cijoje garantuotu teisių įgyven
dinimo, ypatingai 71 punkto, ku 
ris visiems piliečiams garantuo
ja “spaudos, kalbos, susirinkimų, 
paradų ir demonstracijų laisvę”, 
2) akademinės laisvės ir jos ap
saugos nuo policijos persekįioji 
mų universitetiniuose rajonuose 
ir 3) slaptos policijos išmetimo 
iš akademinių institucijų ir stu
dentų bendrabučių.

dentai patys nepasirinko. Tyla 
primesta jėga.

Kovo 23-čios “sit-in” pasibai
gė, kada milicija įsibrovė į Var
šuvos Politechnikos kiemą, iš- 
sklaidydama 4,000 susirinkusių 
studentų. Boikotai ir “sit-ins” ki
tose akademinėse Lenkijos insti
tucijose po šio pavyzdžio nesu
siformavo. Kovo 25 d. šeši Var
šuvos u-to profesoriai buvo atleis 
ti iš pareigų nes PAP (oficialio
ji Lenkijos žinių agentūra) žo
džiais jie buvo “revizionistai”, 
kurie bandė “jaunime įskiepyti 
politines idėjas, prieštaraujančias 
valdžiai”. PAP taipgi puolė Var
šuvos u-to “žydų kilmės” studen 
tų grupę, kurią išmesti profeso
riai rėmė. Numalšindama stu
dentų pasipriešinimą, valdžia 
bando įtikinti, kad likęs Lenkijos 
žydų lašelis yra atsakingas už da i 
bartinės Lenkijos bėdas.

Neatsižvelgiant į valdžios gra-| Lenkijos Studentų sąjunga (Z 
sinimus, Varšuvos u-to studentai; 50,1 c—••---- :—
sušaukė susirinkimą kovo 23 d., I 
kuriame 2,000 susirinkusių stu
dentų reikalavo išmestų profeso-

Kovo 30 d. režimas atkirto, 
uždarydamas Varšuvos u-to aš
tuonis fakultetus, pašalindamas 
34 studentus ir 11 suspenduoda
mas. Fakultetų uždarymas tačiau 
palietė daugiau kaip 1,300 stu
dentų, kurie turės dabar iš nau
jo bandyti įstoti į savo buvusius 
fakultetus. Valdžia prižadėjo 
kad “kurstytojai ir triukšmada
riai” nebus atgal priimti.

SP) ir Socialistinio jaunimo uni
ja (ZMS, Lenkijos komjauni
mas) — abiejų Centro komite
tai, dominuojami komunistų par

Senasis Vilniaus universitetas šiandien.

tijos narių, pasisakė, kad 
abidvi organizacijos remia 
mą ir jo naudojamą studentų su
tvarkymo būdą. Kovo 5 d. ZSP 
Centro komiteto susirinkimas su 
formulavo ir išsiuntė Gomulkai 
laišką,- kuriame ZSP reikalavo 
“galutinio sutvarkymo” visų tų, 
kurie Lenkijoje “tarnauja sioniz
mui”, revizionizmui ir reakcijai 
ir tuo kenkia mūsų svarbiausiem 
tautiniem interesam”. ZMS pre
zidentas Andrėj Zabinski, teigė, 
kad jo organizacija daug išmoko 
iš kovo įvykių. Jis rekomendavo 
smarkesnes partijos indoktrinaci 
jos dozes mokyklose ir universi
tetuose ir taipgi reviziją valstybi
nių stipendijų sistemoj; revizijos 
tikslas prikimšti universitetus pa
klusnesnių studentų iš Lenkijos 
kaimų. (Tačiau atrodo, kad abie 
jų minėtų organizacijų nariai su 
savo Centrinių valdybų nuos
prendžiais nesutinka. Paryžiaus 
“Le *Monde” ir kitų patikimų ■ 
laikraščių korespondentai prane
ša, kad ZMS ir ZSP nario kor
telės grąžinamos sparčiu tempu. 
Kai kurie ZMS ir ZSP nariai vie
šai sudegino savo nario korte
les.

“Sztandar Mlodych”, ZMS 
Centro komiteto oficialusis dien 
raštis pranešė, kad studentų ka- 
inės tarnybos atidėjimas atšauk

tas. reikalaujant greito studentų 
jungimo kariuomenėn, kaip 
tausmės už dalyvavimą kovo mė 
testo demonstracijose. Laikraštis 
įepranešė, kiek studentų buvo 
šitaip kariuomenėn pašaukti; ta- 
?iau aiškiai pasakė, kad neribo- 
as skaičius studentų “.savano
rių”, reikalui esant, bus kariuo- 
nenėn pašaukti.

Studentai dar grasino demons 
tracija balandžio 22 d., pirmą 
dieną po velykinių atostogų. De
monstracija neįvyko. Oficialus 
laiškas, išsiųstas visiems studen
tams, įspėjo, kad Varšuvos u-tas 
bus uždarytas iki spalio mėnesio, 
jeigu kokios nors demonstracijos 
pasikartos. Šis grasinimas buvo 
paremtas studentų vadų areštais 
balandžio 21 d. vakare ir balan
džio 22 d. ryte. Balandžio 23 d. 
“Trybuna Ludu”, komunistų 
partijos dienraštis, pranešė, kad 
visi Lenkijos universitetai peror
ganizuojami, norint sumažinti at-

Šios 
reži-

Bernadinų bažnyčios, jau dau
giau kaip dvidešimt metų esan- z 
čios Vilniaus Dailės instituto ži
nioje, interjeras smarkiai apnai
kintas, ir tai padaryta pačių dai
lininkų. O kuo pateisinti neap
saugoto buv. Visų Šventų bažny
čios interjero apnaikinimą visai 
neseniai, mūsų dienomis!.. Čiur
lionio paveikslų apsauga rūpina
masi jau daug dešimtmečių, ta
čiau ir lig šiol ji dar neišspręs
ta. Paskutiniais metais išmūrytos 
galerijos sienos, bet, negaunant 
reikalingos aparatūros, paveiks
lų apsauga vis dar neužtikrinta.”

O prof. Galaunė kalba svečiui 
(Kultūros Baruose, 3):

“Va, ant stalo guli paskutinis 
leidinys apie liaudies meną. Rai
žiniai ir tapyba. Labai originali 
ir įdomi kūrybos šaka, bet širdį 
spaudžia pagalvojus, kiek tų liau 
dies kūrinių dingo per mūsų pa
čių trumparegystę. Nekalbant 
jau apie Mažeikių muziejų, kuria 
me buvo daugiausia raižinių ir r

papuošimai? Kviesimės iš kažin kuris sudegė.. Bet buvo Jr kituo- 
kur restauratorius, sudarinėsime 
milijonines sąmatas remontui, 
kaip Kauno katedros atveju?”

Architektas V. Žemkalnis pasi 
kalbėjime “Prie apskrito stalo” 
KULTŪROS BARŲ 3 nr. sako: 
“Mūsuose tebėra tendencija ne
kreipti dėmesio į specialistų įspė
jimus spaudoje apie daromą kul
tūros paminklams žalą... Paim
kime kad ir architekto Stuokos 
;—Gucevičiaus Vilniaus katedrą, 
dabar Paveikslų galeriją. Pats 
pastatas su savo interjeru yra 
taip pat muziejus. Todėl labai 
svarbu, kad nauji eksponatai ir 
senas pastatas turėtų tam tikrą 
ryšį, kad atitiktų vieni kitus...

se ir dingo be žinios. Kaip ir su
degintos liaudies skulptūros, su
daužyti kryžiai — nemokšų pri
mityvios “antireliginės” kovos 
aukos. Tie nuostoliai nebepatai
somi...

“Mes buvom jūsų metuose dar 
bingesni. Kai atidarėme Čiurlio
nio galeriją, iš viso dirbome tik 
keturiese, įskaitant pečkurį, ir su 
sitvarkėme. Ir nesiskundėme, 
nors darbo buvo begalės.”

“Lit. ir Meno” kitas bendra
darbis (bai. 30) susirūpinęs ra
šo apie Kėdainius:

“Čia senoji miesto dalis pradė
ta tvarkyti jau praėjusiais me
tais. Pirmosios chirurginės opera 
cijos atliktos Smilgos rajone, ku 
riame būdingas gatvių tinklas 
susiformavo XVI a. viduryje... Iš
likę menkaverčiai mediniai na
mukai tikrai miesto nepuošė... 
Šių namelių vietoje dabar stato
mi tipiniai penkiaaukščiai mūrai. 
Jei jie iškiltų visai naujame mik
rorajone, būtų visai pateisinama, 
tačiau daugiaaukščių tipinių pas 
tatų kaišiojimas senamiesčio te
ritorijoje, kur vyrauja XVI-XVII 
amžiaus gatvių tinklas su minia
tiūriniais kvartalais, — vargu...”

Autorius suskaičiuoja visą eilę 
Kėdainiuose išsaugotinų pastatų, 
primena, kad Kėdainių senamies 
tis turi urbanistinio draustinio 
teises, kad numatyta rengti jo re
konstrukcijos planą, bet... tipi
niai penkiaaukščiai pastatai jau 
veržiasi, nelaukdami, kol archi
tektai ką suplanuos.

(ELTA)
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Akimirkos iš Vilniaus universite
to šiandieninio studentų gyvenimo.

Cpo neprarandąs studentiškasis 
jaunimas Vilniaus universitete.

skirų profesorių savarankiškumą 
ir sustiprinti universitetuose ko
munistų partijos kontrolę.
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