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Pusiau rimtai, pusiau linksmai
Į padejavimus dėl lietuviškų knygų atsiliepiant

Savo straipsnyje “Kam rūpi 
lietuviška knyga?” jo autorius 
J. Dn. nieko naujo nepasakė 
(žiūr. “Draugo”’ kultūrinio 
priedo balandžio 18 d. Kertinę 
paraštę). Teisybė, kad lietuviš
kų knygų išeivijoje perkama 
vis mažiau. Priežasčių yra 
daug ir labai gyvenimiškų. 
Liaukimės sakę pamokslus ir 
panagrinėkime tikrąsias, gyve
nimiškas priežastis.

1. Nusilpusios akys. Lietu
viškų knygų skaitytojų didžiu
mą sudaro vyresnioji karta. 
Amžius daro savo, akys silps
ta, ir skaitymas darosi sunkes
nis, — tai jau nebe malonumas, 
bet varginimasis, iššaukiąs 
galvos skaudėjimą ir nemigą.

2. Laiko stoka. Daugelis mū
sų žmonių dirba po aštuonias 
valandas per penkias savaitės 
dienas (jei dar neprisideda 
antvalandžių pagunda). Darbo
vietei pasiekti ir iš jos grįžti 
daug kam reikia sugaišti net 
iki poros valandų. Tad dešimt 
valandų (įskaitant pietų laiką 
— beveik vienuolika) jau su
naudota. Kadangi už darbą ge
rai užmoka, tai ir reikalauja
ma rimtai dirbti, čia nėra ta
rybinės “pravaikštos”. Tad 
darbas nuvargina, reikalingas 
poilsis. Tiesa, yra savaitgaliai, 
tačiau didesnėse lietuviškose 
kolonijose per juos yra tiek 
daug visokių parengimų, susi
rinkimų ir kitokių susitikimų, 
kuriuose reikia lankytis dėl 
įdomumo ar iš pareigos, tad 
skaitymui vėl nebelieka laiko. 
Juk dar reikia apsipirkti, iš
leisti pinigus. Gyvenimas už
miesčiuose ir toliau nuo darbo
vietės verčia turėti automobi
lį, kurio išlaikymas, ypač pa
taisymai, dabar labai brangūs. 
Keliauti autobusais, tramvajais 
ar priemiesčių traukiniais daž
nai yra ramiam žmogui gana

nesaugu. O jei nors trečdalį 
tų pinigų, kuriuos išlupa gara
žų “krokodilai”, išleistume lie
tuviškai knygai, tai ji turėtų 
nemažesnius tiražus, kaip ir 
šių dienų Lietuvoje šio to ver
tos knygos (tokių ir ten daug 
neišeina).

3. Pirkti knygas iš pareigos? 
Jei ir negali tų knygų paskai
tyti, tai pirk jas iš pareigos, 
palaikydamas lietuvišką spau
dą ! Gal ir gražiai skamba, 
bet... argi daugelis norės pirk
ti daiktą, kurio negali naudo
ti? Ag, tiesa, dažnai taip ir 
darome, nuperkame, bet ne
skaitome. Tačiau ir čia susidu
riame su didele kliūtimi — kur 
tas knygas padėti?

4. šeimyniška drama. Ponia 
namų šeimininkė, gražiai įren
gusi ir brangiais baldais ap- 
stačiusi kambarius, jei leidžia 
nupirkti vieną kitą knygų spin
telę, tai negali leisti į jas krau
ti plonų, nušiurusių, neįrištų, 
popierinėm nugarom ir greit 
nusidėvinčių knygelių. Nesvar
bu, kas jų viduje, tačiau jos 
turi (gražiai atrodyti, turi būti 
gerai įrištos su auksinėmis 
raidėmis nugarėlėje ir t. t. Ki
taip mesk jas į rūsį arba į ga
ražą. žodžiu, dėl tų knygų 
lengvai gali išsivystyti šeimy
ninė drąma. “Nenešk man to 
šlamšto į namus!” O tokių 
knygų, kurių išorė atitiktų po
nios šeimininkės skonio reika
lavimus, netaip jau dažnai ga
lime išleisti. Arba tada ta pati 
poniutė sušunka: “Vaje, kokia 
brangi!” Tarsi namuose nebū
tų visokio kitokio nereikalingo 
ir daug brangesnio šlamšto. 
Sumiesčionėjimas. ar “pubajorė 
jimas”, tačiau tai gyvenimo re
alybė. Puošniai įrengtose rezi
dencijose lietuviškai knygelei 
beliko vietos tik garaže.

(Nukelta J 2 pal.)

STEIGIAMASIS SEIMAS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS RAIDOJE 
IR TAl'TOS DVASIOS 
ATSPINDYS JAME
J. JAKŠTAS

Kiekvieno praeities dalyko ar 
įvykio atvaizdavimas yra drauge 
ir jo atkūrimas. Tai neginčijama 
tiesa. Atkuriamas dalykas ar įvy
kis yra istorinė tikrovė, įstaty
ta į laiko rėmus ir į aplinkybes, 
kuriose ji pasireiškė. Bet ji nėra 
visu šimtu procentų tokia, kokia 
ji buvo; ji yra perdirbta, daugiau 
ar mažiau pakeista tikrovė. Ji per
dirbta pagal turimą medžiagą, 
šaltiniais vadinamą, ir pagal at
kūrėjo, atseit, istoriko pažiūras į 
ją. Ji nėra “originali ” tikrovė.

Taip žiūrint į istorinę atkurtą 
tikrovę, nepateisinamas atrodo, 
kad ir didžiojo vokiečių istoriko 
Leopoldo Rankės pareiškimas, 
kuris kartą sušuko: “Aš noriu 
savo asmenybę nusmelkti ir fak
tams (istoriniams) leisti kalbė
ti”. Toks troškimas didžiojo isto
riko laikytinas gerbtinu pium de- 
siderium, nors ir pripažįstant jį 
nerealiu. Istoriniai faktai ne
kalbės patys. Jie kalbės vien 
kieno nors atkurti.

Taip pat keisti atrodo mūsų 
kalbėtojų ar žurnalistų dažni pa
reiškimai, prisiminus jiems kai 
kuriuos mūsų praeities įvykius, 
ypač ginčytinus, kai su jais trum
pai apsidirbama, pasakius “te
sprendžia apie juos istorija” ar 
panašiai. Iš tikrųjų, istorija kaip 
istorija nieko apie juos nespręs. 
Apie juos spręs istorikai, kai jie 
tuos įvykius atvaizduos, tariant, 
atkurs.

Pagal čia trumpai pateiktą 
istorijos įvykių ar dalykų sampra
tą turime žvelgti ir į Steigiamąjį 
Seimą, kurį dabar prisimename 
jo auksinio jubiliejaus proga. Ne 
vienam mūsų, jau gerokai pra
žilusiam, jis dar gerai atmena
mas. Ne vienas esame balsavę jo 
rinkimuose ir dar regime savo 
tarpe net ryškių jo buvusių at
stovų. Tad tas Seimas daugeliui 
atmenama, pergyventa istorinė

Trečiojo veiksmo sceną Verdi “Likimo galios” operoje Chieagoje: Centre sol* Roma Mastienė. Nuotr* Virg. Katiliaus, S. J*

tikrovė. Bet kaip skirtngai mes 
atmenantieji kalbėtume apie jį. 
jei turėtume dėl jo pasisakyti! O 
tai todėl, kad pasisakydami mes 
jį atkurtume, tariant, įdėtume į 
atkuriamą vaizdą asmeninių pa
žiūrų dalelę.

Įvairiais būdais galėtų būti at
kurtas tas Steigiamojo Seimo vaiz
das. Paprasčiausias būtų dalykas 
imti jis ryšium su politine Lietu
vos istorija to Seimo veiklos me
tu, t.y. 1920-1922 m. Taip, pa
prastai ir daroma. Štai paimsime 
kad ir J. Purickio vieno pirmų
jų Steigiamojo Seimo pavaizdavi
mų rinktiniame veikalę “Pirma
sis nepriklausomos Lietuvos de
šimtmetis” 1918-1928 m.” (II 
leid., London 1955). Jis straip
snyje “Seimų laikai” skyriuje 
apie Steigiamąjį Seimą kalba 
apie Maskvos sutartį 1920 m. lie
pos 12 d'.; apie Vilniaus užėmi
mą ir jo netekimą, Želigovskio 
vad. pučą, kovas su lenkais, apie 
diplomatinę kovą dėl Vilniaus 
Tautų Sąjungoje su Hymanso 
projektais, užsimenama Klaipė
da ir kitokie politikos dalykai. Sky 
rium dėstoma priimtoji konstitu
cija ir žemės reformos įstatymas. 
Žodžiu sakant, mes čia turime 
dvejų metų Lietuvos istoriją. 
Panašiai pavaizduojamas Stei
giamasis Seimas irA. Šapokos Lie
tuvos istorijoje.

Būtų per platus užmojis, sekant j 
nurodytais pavyzdžiais, leistis Likimo galios” literatūrinė 
Lietuvos istorijos dėstymą Steig. j drama, jos romantinės kovos dėl 
Seimui prisiminti skirtame straip- meilės ir garbės ir tragiški įvy- 
snyje. Antra vertus, tai būtų ir tra i nedrumsčia šiandien klau- 
faretiška. Geriau susitelksime ties1 sytojo vaizduotės ir nekelia ner- 
Steig. Seimu, pasekdami du da- vinių šiurpulių. Tačiau Verdi 
lykus: 1. kaip kilo Steig. Seimo’turtingos melodijos, muzika iš
mintis su pačios nepriklausomy- reikšti charakteriai ir gilūs psi- 
bės raida ir kaip ji virto tikrove, ehologiniai niuansai paverčia 
ir 2. kiek Steig. Seime atsispin- Į dramos šiurkštumą ir grubią 
dėjo tautos dvasia ir jos politinis aistrą estetiniu, džiugiu pasigėrė- 
susipratimas. j limu-

(Nukelta į 2 pal.) Vytauto Marijošiaus operos

Iš Verdi operos “Likimo galia” pastatymo Chieagoje. Sol. 'Stasys Baras, sol. Jonas Varnelis, sol. Roma 
Mastienė, dirig. Vytautas Marijošius, sol. Duna Stan kaitytė ir sol. Algirdas Brazis:

Nuotr. Virg. Katiliaus, S: J.
M

VERDI IR LEONOROS 
"LA FORZA"

Iš autoritetingų rankų skunda romantinė šiluma

Mažas orkestras (30) ir 
Chicagos Lietuvių opera, Alek
sandro Kučiūno išugdyta, ne
patyrusi per eilę metų nulūžusio 
spektaklio, o “Fidelio” pastaty
me laimėjusi ir platesnio atgar
sio, pakvietė šiais metais Vytau
tą Marijošių meno vadovu rea
lizuoti “Likimo galios” operą. 
Po “Danos” vokalinės sausros, 
atvirai kalbant, visi laukėme 
gaivinančio lietaus.

BALYS CHOMSKIS

interpretavime sklandžiai klos
tosi jos stiliaus elementai: tem
pai, dinamika, kontrastų sintezė, 
o jo magiška jėga atsiliepia dai
navime ir orkestre.

Marijošiaus meninė karjera 
muzikos istorijos rėmuose staigi, 
reta. 21 metų jaunuolis tampa 
Kauno operos dirigentu, o 27 
mętų — jos vyriausiu meno va
dovu. Jei pirmasis dirigavimo 
laikotarpis sutinka įvairių nuo
monių ir net aštrios kritikos, gir
di, jis koncertuoja, kreipdamas 
daugiau dėmesio į išviršinę di
rigavimo techniką, o ne į muzi
kos esmę, tai po Prahos studijų 
ir “Otelio?' pastatymo užsitar
nauja visuotiną pripažinimą.

Viena apie jį yra užsilikusi at- 
mintyjp daug, o “moksliškai” 
nieko nepasakanti charakteristi
ka. Rašytojas klausia muziko, 
kokia yra Marijošiaus meninė 
paslaptis, nes, kai jis diriguoja, 
dainininkai lyg geriau dainuoja. 
Pastarasis trumpai atsakė: Mari
jošius yra Marijošius,

Ir iš tikrųjų, ir dabar, trumpą 
laiką jam padirbėjus su operos 
trupe, marijošiški veido bruožai 
įsikalė į visus spektaklius: šilu
ma, aiškus žodis, frazavimo 
lankstumas ir muzikos minties 
išbalansavimas. Žinoma, ne vis
kas išsirikiavo pagal planą. Lai
ko stoka, režisūrinės problemos, 
vokalinės ir sceninės ydos turėjo 
tam tikros įtakos į operos pasta
tymą. Tačiau aplamai dirigen
tas pastatymus stumptelėjo gero
kai į priekį.

Pirmasis ir antrasis veiksmas 
pasižymi natūraliu brendimu 
nuo niūrios baladės iki dramos 
kulminacijos. Būdingi šiemetinės 
operos kontrastai yra puikiai iš
naudojami. Pavyzdžiui, imki
me vienuolyno scenos finalą. 
Choro jausminis pianisimo, 
veržlus forte ir emocijų banga
vimas, Danos Stankaitytės (Le
onora) ir Jono Vaznelio (Guar- 
diano) vokalinis artistiškumas 
parodo, kaip meistriškai atliktas 
paprastumas širdžiai pasako 
daug. Choro visi epizodiniai ir 
scenos įstojimai yra efektingi, 
tembrinė spalva vis tobulėja.

Dana Stankaitytė — šių ope
ros spekataklių žvaigždė. Leono
ra virsta meno kūriniu. Jos gra
žus, sultingas balsas jau “Truba
dūre” ir “Aidoj” atrado ją kaip 
Verdi dainininkę. Čia gi, išstudi
javusi Leonoros partiją su Mari- 
jošiumi, parodė, kiek daug jos 
balse yra tikrojo turto. Daina
vime nėra jokio svyravimo, kiek
viena gaida - pilna, muzikaliai 
švari, persunkta melodijos sulti-

(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.)
Dar tarsime keletą žodžių šio

se įvadinėse pastabose dėl paties 
Steig. Seimo pavadinimo. Tiesa, 
apie paties seimo žodį netenka 
kalbėti. Jis jau buvo įprastas ir 
linksniuotas nuo seniau, kada 
tik apie Lietuvos laisvę imta kal
bėti. Kas kita pažymys “steigia
masis” Jis pavartotas tik ryšium 
su kalbamu seimu pirmą kartą.

Tas gražus žodis, pridurtas prie 
seimo, buvo naujadaras, geros kai 
bos nuojautos autoriaus sudary
tas pagal svetimas kalbas, gal 
būti ir pagal kaimyninę mums 
— rusų. Juk Rusijoje nuo vasario 
revoliucijos, kada susidarė laiki
noji vyriausybė, tuojau imta 
ruoštis rinkimams seimo, kuris 
ten vadintas “učreditelnoe sobra- 
nie”. Iš to žodžio “učreditelnoe” 
ir galėjo mūsiškiai 1917 m. su
sidaryti savąjį “steigiamasis”.

Rusų žodis, bet ne jų pačių iš
rastas. Kaip daugelis jų kultūros 
dalykų, taip ir šis. jiems atėjo iš 
Vakarų. O Vakaruose jis pirmą 
kartą pavartotas Prancūzijoje, 
kada 1789 m. sušaukti Genera
liniai Etatai ir jie (geriau pasa
kius jų trečiasis luomas), pasi
priešindami karaliui, pasivadi
no tautiniu susirinkimu. Kai tas 
susirinkimas davė kraštui kon
stituciją 1791 m., tai jis prie savo 
vardo tautinis susirinkimas, As- 
semblee Nationale, prisidūrė dar 
žodį “Constituante”. Tuo bū
du susirinkimui ar seimui davė 
ypatingą reikšmę dėl jo priim
tosios konstitucijos ir tai pažymė
jo žodžiu “Constitbante”. To pir
mo tautinio susirinkimo pavyz
džiu aną žodį prisidūrė ir kitas 
1848-49 m. seimas, davęs kraš
tui naują konstituciją ir po pas
kutinio Burbono nuvertimo įkū
ręs antrąją respubliką. Pagaliau 
“Constituante” vadinosi ir 1945 
-46 metų tautinis susirinkimas, 
parengęs naują konstituciją po 
paskutinio pasauk karo ir įstei
gęs ketvirtą Prancūzijos respubli
ką. Kaip žinome, ši respublika 
buvo trumpalaikė, ir dabar Pran
cūzija gyvena jau penktoje res
publikoje.

Prancūzijos pavyzdžiu ir kituo
se Europos kraštuose pirmieji 
seimai, skirti konstitucijoms iš
leisti, vadinti maždaug prancū
zišku atitikmeniu — konstituan- 
tomis. Prancūziško žodžio šak
nis yra lotyniškas constituere, 
kas reiškia kurti, statyti, steigti. 
Štai iš jo ir padarytas mūsų kons
titucinio seimo pažyminys stei
giamasis.

I
Steig. Seimo vardas, kaip ir jo 

idėja kilo tik I pas. karo metu, 
kada imtas judinti ir laisvės klau
simas. Tiesa, apie Lietuvos laisvę 
kalbėta jau nuo “Aušros” laikų, 
net dar anksčiau, tačiau niekam 
nebuvo kilusi mintis apie kokį 
seimą, kuris būtų ta vakarietiš
ka konstituanta ir duotų kraštui 
konstituciją. Ir apie pačią laisvę 
kalbėta daugiau abstrakčiai, ne
siejant jos tiesiog su valstybine 
nepriklausomybe. Pvz. dr. J.Šliū- 
pas vienoje Ženevojė rašytoje 
brošiūroje pranašavo jau 1883 
m.: ”... carizmas bus amžinai 
dingęs... Ir Lietuva bus tuo metu 
valna”. Kokia turės būti ta vai- 
na Lietuva, nepasakė tada nei 
Šliūpas,' nei kiti veikėjai.

Nuo 1905 m revoliucijos tas 
laisvės siekimas jau imtas konkre
tizuoti, reikalaujant autonomi
jos. Kaip žinoma, Didysis Vil
niaus Seimas 1905 m. ir Filadel
fijos seimas 1906 m. priėmė re
zoliuciją ir pasiuntė rusų vyriau
sybei su autonomijos reikalavi
mu. Nuo to laiko iki pat karo 
vis linksniuotas autonomijos žo
dis. Net pačiais pirmaisiais karo 
metais bent čia Amerikos lietu
viuose tenkintasi autonomija. A- 
pie ją ypač kalbėjo dr. J. Šliūpas. 
Jis pavadino ir vad. tautiečių 1914 
m. gale įsteigtą fondą nukentėju- 
siems dėl karo šelpti Autonomijos 
fondu. Autonomijos žodį jis kar

tojo dar ir 1915 metų pirmoje 
pusėje, kai važinėjo su prakalbo
mis po Naujosios Anglijos lietu
vių kolonijas. Nors kartą čia iš
sprūdo jam ir žodis “nepriklus- 
mingumas”, kai kartą kalbėjo: 
“Geografišku ir ekonomišku 
žvilgsniu imant, Lietuva negali 
neturėti pasekmingos ateities, to
dėl jai nepriklusmingumas ir 
priklauso” (Lietuvos laisvė, 
Brooklyn 1917, 10 p.). Jis pavar
tojo šį greičiausia jo paties nusi
kaltą žodį, rodos, nedarydamas 
didesnio skirtumo tarp nepriklau
somybės ir autonomijos. Pasak 
jo, ir “autonomija ženklina tokį 
valdymąsi, kur šalies ūkėsai pa
tys įstatymus leidžia ir valdžią 
kieravoja” (Lietuvos laisvė, 22p.). 
Apie autonomiją tekalbėjo ir ka
talikiškų srovių įkurtoji Tautos 
Taryba atsišaukime į lietuvius 
1915 m. ir parengtoje peticijoje 
būsimam įsivaizduojamam tautų 
kongresui, kuris po karo turėsiąs 
spręsti taikos klausimus. Šioje pe
ticijoje sakoma: “Mes žemiau pa
sirašiusieji lietuvių tautos na
riai... reikalaujame susivieniji
mo visų Lietuvos dalių į vieną 
adminstratyvinį politišką kūną, 
kuriam būtų suteikta autonomi
ja” (V. Bartuška, Lietuvos ne
priklausomybės kryžiaus kelias, 
Klaipėda 1937, 330 p.).

Apie nepriklausomybę pirmą 
kartą prašneko mažas, vos 6 Švei- i 
earijoje. atsidūrusių lietuvių bū
relis, susirinkusių į Berno konfe
renciją. 1916 m. kovo 1-5 d. Kon
ferencijos pirmas tikslas buvo 
pasisakyti prieš lenkus po to, kai 
iširo bendras su jais turėtas komi
tetas ir atvykęs iš Lietuvos kun. 
J. Žilinskas papasakojo apie len
kų daromas lietuviams intrigas. 
Štai, stoję prieš lenkus, lietuviai 
ir pareikalavo “visiškos Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės” (A. 
Steponaitis, Tėvynėje ir pasau
lyje, Brooklyn 1962, 97 p.). Tos 
konferencijos dalyvis J. Purickis, 
rašydamas apie ją, pastebi: “Švei
carijos lietuviai bene pirmieji bus 
iškėlę visiškos nepriklausomybės 
reikalavimą”. (Pirmasis neprikl. 
Liet. dešimtm., 66p.).

Po keturių mėnesių toje pačio
je Šveicarijoje lietuviai pareikala
vo nepriklausomybės jau, galima 
sakyti, tarptautiniame forume— 
tautybių konferencijoje Lozano
je, sušauktoje mums labai gerai 
žinomo tautiečio Gabrio ir pran
cūzo Pelissier rūpesčiu 1916 m. 
birž.-liepos m. Amerikos lietuvių 
atstovas Bartuška ilgą memoran
dumą su pilnos ir viškos nepri
klausomybės reikalavimu (Bar
tuška, 335 p.). Po pusės metų, 
1917 m. sausio m., jau ir Lietu
vių Rymo katalikų susivienijimas 
kartu su kitomis katalikiškomis 
organizacijomis įteikė deklaraci
ją JAV prezidentui, Apaštališkam 
delegatui ir Europos valstybių at- 
stovamas, kur prašė, kad suvie
nytai Lietuvai būtų suteikta “vi
siška politiška neprigulmybė”.

Lengva suprasti, kodėl įvyko 
tas Amerikos lietuvių persiorien
tavimas nuo autonomijos į ne
priklausomybę. Be abejo, vokie
čių okupacijos akivaizdoje kilo 
jiems Lietuvos nepriklausomybės 
mintis. Seniau jų reikalauta au
tonomija jau tapo atgyventa. To
dėl ir tame pačiame sausio m. 
(1917) tautiečių, naujai pasiva
dinusių sandariečių buvęs Auto
nomijos fondas virto Neprigul- 
mybės fondu.

Taip pribrendo Amerikos lie
tuviuose nepriklausomybės min
tis. Bet su ja jiems dar nekilo 
steigiamojo seimo idėja.Ji kils pa
čioje Lietuvoje vokiečių okupaci
jos aplinkoje politikavusiems vei
kėjams. *

Gera buvo Amerikos lietu
viams, o taipgi sąjungininkų 
kraštuose atsidūrusiems kalbėti 
apie Lietuvos nepriklausomybę. 
Jų niekas nevaržė. Tą pačią lais
vę turėjo ir Rusijos lietuviai po 
vasario revoliucijos, kada ten

kelti kiek galima didesnį chaosą 
į krašte ir Lenino permetimas iš 
Šveicarijos į Daniją užplombuo
tame vagone, kad jis galėtų grįž
ti į Rusiją, kaip tik derėjo tam 

Ljų tikslui. (Pažymėtina, kad šio 
labai gerai žinomo istorijos fak
to nemini Sovietų isterijos. Tik
riausiai neminės jo ir šiais leni
niniais metais, kai savo prasima
nyto vieno dievaičio žingsnius ir 
darbelius smulkmeniškai regis
truoja istorikai-rašeivos).

Pažymėtos kurstomos tautinės 
revoliucijos rėmuose vokiečiams 
parūpo prisitraukti sąu kiek ar
čiau ir lietuvius. Jie leido jiems 
turėti savo tarybą, kuri tarnau
tų patariaęnuoju organu okupan
tams. Žinodami krašto nuotaiką 
okupacinio režimo atžvilgiu, vo-

griuvo tautų kalėjimas, kaip 
Rusija vadinta.

Žinome, kad Petrapilio seimo 
dauguma (deja, ne visuma) ir 
pasinaudojo tuo: pasisakė ųž ne
priklausomą Lietuvą. Tokios lais
vės neturėjo mūsų veikėjai pa
čioje Lietuvoje.Sunki, žiauri, tie
siog tironiška vokiečių okupacija 
slėgė kraštą.Kaip dabar pagal 
šaltinius aiškiai įrodyta, vokie
čiai nuo pat karo pradžios jau 
turėjo paruošę planą aneksuoti

* i
?į,į

Antanas Tamošaitis
Iš parodos Kanados ambasadoje, Washingtone, D. C:

Taliai

Lietuvą ir Kuršą. Planas tegalė
jo būti įgyventintas, tik karui pa
sibaigus, o iki to laiko kraštas 
turėjo būti išlaikytas kietame ka
riškame režime. Gyventojai bu
vo pavesti sauvališkai žandarų 
kontrolei. Jie jautėsi viešpačiais 
valsčiuose ir savo elgesiu ne vie
noje vietoje tapo pabaisa gyven
tojams.

Ir šiose nelemtose aplinkybė
se galėjo vis dėlto prasimušti ne
priklausomybės ir su ja drauge 
Steigiamojo Seimo mintis. Kaip 
tai atsitiko? Viename nežymia
me tarybinės Lietuvos istorijos 
vadovėlyje skaitome: “Stiprėjant 
darbininkų judėjimui Vokietijo
je, okupantams reikėjo keisti re-, 
žimą Lietuvoje... 1917 m. rugsė
jo m. Vilniuje buvo sudaryta 
buržuazinė Lietuvos Taryba. 
(Lietuvos istorijos chrestomati
ja, Kaunas 1964, 129 p.). Tai 
sovietinės istoriografinės klišė, 
įterpta į mūsų istoriją, visai atsi
knojusi nuo tikrovės. Iš tikrųjų, 
Vokietijoje nebuvo jokio ypatin
go darbininkų judėjimo 1917 m., 
kada jų frontai tvirtai laikėsi, ir 
Rytuose vokiečiai darė didelę 
pažangą. O jei toks darbininkiš
kas sąjūdis ir būtų buvęs, tai 
kaip jis būtų galėjęs paveikti oku
pacinę administraciją sudaryti 
“buržuazinę tarybą”?. Juk darbi
ninkams tokia taryba būtų nepri
imtina./

Iš tikrųjų, Vokietijos vyriausy
bė šiek tiek sumojo keisti savo po
litiką okupuotoje Lietuvoje ry
šium su jų kurstoma visoje Rusi
joje tautine ir socialine revoliu
cija. Ji jau pradėta Carinės Rusi
jos metu ir dar sustiprinta po va
sario revoliucijos, kai laikinoji 
vyriausybė paliko ištikima san
tarvininkams ir tęsė karą su Vo
kietija ir Austrija. Vokiečiams rū
pėjo dilinti vasario revoliuciją:

l kiečiai nesutiko leist; tarybos rin
kimų. Jie pradžioje tiesiog ban
dė pasikviesti žymesnius lietu
vius, kaip vysk. Pr. Karevičių, dr. 
J. Basanavičių, A. Smetoną, inž. 
St. Kairį ir kitus, sau patarėjais 
ir tiek. Tik kviečiamiems nesuti
kus, leido tam tikram organiza
ciniam komitetui pasikviesti iš 
33 apskričių (tiek jų tada Lietu
va turėjo) atstovus į konferenci
ją tarybai išrinkti. Tuo keliu su
sirinko iš įvairių Lietuvos vietų 
214 atstovų (iš 264 kviestųjų) į 
Vilniaus konferenciją 1917 m. 
rūgs. mėn.

Konferencija, išsiderėjusi posė
džiauti be vokiečių stebėtojų, ne
galėjo įsileisti korespondentų ir 
turėjo tartis prie uždarų durų. Su 
didele pagarba turėtume prisi
minti tuos konferencijos daly
vius, kurie jų laisvę taip varžiu
siose sąlygose drįso svarstyti ne
priklausomos Lietuvos atkūrimo 
klausimą ir padaryti tam tikrą 
nutarimą. Nors nutarimas dau
geliui mūsų žinomas, tačiau pra
vartu jis čia priminti mūsų kal
bamos temos reikalui: “Kad Lie
tuva galėtų laisvai plėtotis, turi 
būti sukurta nepriklausoma Lie-’ 
tuvos valstybė, demokratiniais 
principais sutvarkyta, prisilai
kant etnografinių sienų, su eko
nomijos reikalaujamais korekty- 
vais... Vilniuje sušaukta Konsti
tuanta turės nustatyti valstybės 
pamatus ir santykius su kitomis 
valtybėmis”. Ypatingą dėmesį 
traukia nutarime pavartotas žo
dis Konstituanta, reiškęs tą vė
liau tapusį tiesiog kasdieninį pa
vadinimą — Steigiamasis Sei
mas. Ši sąvoka mūsų ano nutari
mo autoriams dar nebuvo atė
jusi į galvą. Verstasi tuo vaka
rietišku terminu žymėti išskirti
niam seimui, kuris turės ir išskir
tinį uždavinį — duoti kraštui

(Atkelta iš 1 ps>J I

5. Skubus darbas. Kalti ir 
rašytojai, kurie per daug sku
binasi savo knygas išleisti, kai 
jose dar labai daug kas yra 
neišbąigta, nepergalvota, neiš
dailinta, tik gryna žaliava. Vie
na poniutė gyrėsi kad ji galinti 
parašyti romaną, per šešis me- 
nerins Tš šalies nelabai man
dagiai buvo paleista replika: 
“Ir vaikui pagimdyti reikia de
vynių mėnesių...” Skaitytojus 
erzina, ir dingsta noras skaity-

konstituciją. Ne kas kita, kaip 
ji turėta galvoje, nutariant, jog 
“Konstituanta turės nustatyti 
valstybės pamatus”. Tai konsti- 
tuantai skirtas dar ir kitas užda
vinys: nustatyti santykius su ki
tomis valstybėmis. Vargiai ras
tume kitų kraštų steigiamuosiuose 
seimuose jiems skirtą uždavinį 
apibrėžti santykius su kitomis 
valstybėmis. Paprastai, steigia
mieji seimai ribojasi vidaus poli
tikos dalykais Gal būt, ši neį
prasta steigiamajam seimui pas
kirtis numatyta, nuolaidžiaujant 
vokiečiams, vertusiems kaip nors 
prisijungti prie Vokietijos. Nenu
tinkant konferencijai su vokie
čių reikalavimu ip nedrįstant jo 
atmesti, palikta būsimam pir
mam seimui pasisakyti dėl san
tykių su kitomis valstybėmis, tad 
ir su Vokietija.

Steigiamasis seimas tada buvo 
dar tolimas ir labai neaiškios; atei
ties dalykas. O bendradarbiauti 
su okupantais jau dabar reikėjo, 
nes tik tam jie leido į konferen
ciją susirinkti ir patariamąją tary 
bą išrinkti. Čia vėl konferencija 
stengėsi tenkinti okupanto reika
lavimą. Tam tikslui padarytas 
antras nutarimas “sueiti būsimai 
Lietuvos valstybei, nepakenkiant 
savarankiškam jos plėtojimuisi, į 
tam tikrus dar nustatytinus san
tykius su Vokietija”. Visai tei
singai pastebėjo mūsų neseniai 
miręs diplomatas ir istorikas P. 
Klimas, kurio straipsniu apie 
Vilniaus konferenciją pasinaudo
ju, kad “tai buvo savo rūšies, kad 
ir labai atsargus, kompromisas 
realiai politikai” (Pirmasis nepri
klausomos Lietuvos dešimtmetis 
1918-1928 m. 2. leid. London 
1955, 16 p).

(Bus daugiau)

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai : kasdien ljO—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. YVAlbrook 6-507#

Rezld. Telef. 239-4883

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI! CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susltartma, 
Jei neatsiliepia, skambinti 174-8012

BR. VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 68rd Street 
Kampas 6S-6ioa Ir Callfornla 

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir Slapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0533 — Elgtu 
425 No. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Tel. ofiso HE 4-5840 rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 West 71 st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-9. 
antr., penkt. 1-5. trefi. Ir šešt. tik 
susitarus.

Apsimoka skelbtis DRAUGE 
neš jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbimų kai
nos visiems prieinamos.

ti tokią knygą, kurioje pvz. 
minimos nailono kojinės, kai 
rašoma apie laikus-, kada nai
lonas dar nėbuvo išrastas. Ar
ba poetiškai kalba apie me
džius ir gyvulius, kurių tame 
krašte iš viso nerasi. Žinoma, 
grynakraujis rašytojas galės 
tvirtinti, kad visa tai nesvar
bu, kad poetas galįs dainuoti

Or Ant Rudoko kabinėta nergro#

HR edmund e. ciara
OPTOMETRISTAS

’709 West 51st-Street 
TEL. GR 8 2400

Vai pagal susitarimų Plrmad i 
atv 1—4 ir 7—9; antrad ir peni 

ad 10—4: šeštad 10—2 vai

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHTRUROF 
aPEOIALYBfi — NERVU IR 

IJMOCINftS LIGOS 
RAWPORD MEDICAL BfTTLLTNi- 

0119 So. Pulaski Road 
Valandos pasai susitarimų

' Rez Tel. GI 8-0873
DR. W. M EISIN-EISINA^

Akušerija ir moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė. WA 5-367(1
Valandas pagal susitarimą. Jei nr 
atsiliepia, skambinti: M1 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220
Nannj-rezid. — PRospect 8-0081

OR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K k A

VAIKU L T O O B
2656 Wesl 6Srd Street

Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71 st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 Iki 9 v. v., 
<ešt nuo 9 iki 12 vai . arba ausita 
-us.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 63rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. Y. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

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

Tel. — REUanoe 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

(įdėturis gydytojas)
8925 W. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTU 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VPestern Avenue 
Plrmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad,
11 vai. ryto iki 3 vai. p.D.

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

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 West 63rd Street
Priima tik susitarus 

Valandos plrmad.. ketv. 6—8 vai.
antrad. 2—4 vai._________

PLATINKITE “DRAUGĄ”.

apie Arktikoje siūbuojančias 
palmes arba atogrąžnse kry
puojančius pingvihus, ir dėl to 
knygos poetinė vertė nenuken- 
tėsianti. Tačiau mažiausia 90% 
skaitytojų nėra poetai, jiems 
tokia poetinė laisvė rėžia ausį 
ir atima norą skaityti...

Jaudintis ir nusiminti tačiau 
nėra ko. Talentai nežus. Jei 
mažiau pasirodys vidutiniškų 
ir grynai grafomaniškų raštų 
— nedidelis nuostolis.

J. BĮ.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801

DR L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2451 West 71 st Street 

i7t os Ir Campbell Ava. kampa#)
Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antrad. Ir ketv 9 — 11 v. r.

Ir 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. Iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
JPTOMETRTSTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. ___ Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“coatact lensee”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS~
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

BPEC. VTDAUS LIGOS 
Tel. OfLso PR 8-7800; Namų 925-7097 

5159 South Damen Avenue
, Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS,
9760 South Kedzie Avenue

Vai., plrmad antrad., ketvirtad U 
penktad. 8 v r iki 9 v v. Treč. ii 
šeštad. 8 v. r Iki 8 v popiet

drTžigmaš rudaitis
SPEC. ORTHOPED1JOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appolntment)

OR. LEONAS SEIBUTIS
lukštų, Pflslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2451 W. 7tst Street 

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro

Ofiso tel. 776-2880; Rėz. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, m 
Kabineto tel. 687-2020 

Namu tel. 839-1071 
Vizitai pagal susitarimu

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. GRovelliill 6-0017

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
aatr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susltartma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. tr trečiad. uždaryta 

Rezld. tel. WA 5-3090

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.; Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. 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, Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

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

Trečiad. Ir šeštad, uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimų

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. Ir šeštad. pagal susitarimų 

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad. penktad. 1-4 
Ir 6-8 v. v., ketvirt. 6-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vaL popiet
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GALUTINIO
SUBRENDIMO
KNYGA

Henriko Nagio “Broliai balti aitvarai”

RIMVYDAS ŠILBAJORIS

HENRIKAS NASYS

EILĖRAŠČIAI APIE ŠIAURĘ

Henrikas Nagys, BROLIAI BALTI 
AITVARAI. Chieaga, 1969. Algimanto 
Mackaus Knygų leidimo fondas. Vir
šelis ir ilustracijos Prano Gailiaus, j 
Rinkinys didelio formato, drob's vir
šeliais, 72 psl., kaina $5.00, gaunama 
ir Drauge.

Nenrikas Nagys paskutiniuoju 
metu yra kalbėjęs apie “ramią” ir i 
“teatrališką” revoliuciją lietuvių į 
poezijoj. Si gražiai išleista knyga 
galėtų būti pavyzdžiu paties Na
gio “ramios” revoliucijos, arba, 
paradoksiškai, jo, kaip meninin
ko, galutinio subrendimo. Ank- 
styvesnioje jo lyrikoj eilėraštis 
dažnai buvo aukštos įtampos ka
tastrofiškas įvykis, tragiškas po
eto dialogas su savo paties nebū-Į 
tim, perduotas skaitytojui emo
cinės retorikos pagalba. Dabar 
gi knygoje, skirtoje Škėmai, Kau
pui ir Mackui, kurių ir gyveni
mas ir žuvimas atrodė tartum 
žiaurios, sarkastiškos tikrovės pas
tanga nebeatšaukiama faktų kal
ba pamėgdžioti tamsias poeto vi
zijas, dėmesį pirmiausia patrau
kia ne tragiški Nagio jausmai 
kaipo tokie, bet juos išreiškian
čios poetinės kalbos kokybė. Na
gio poezija, gimusi prie draugys
tės ugnies, dabar nenumirė, bet 
atsinaujino prie jos pelenų, nes 
tapo iš esmės kuo kitu, negu vien 
tik pergyvenimo išraiška, minties 
ir jausmo tarnaitė. Eilėraštis da
bar pas Nagį galutinai tapo es
tetiniu vienetu, kurio struktūron 
mintis ir jausmas įeina kaip su
dėtiniai elementai, bet patys per 
save dar neišsako jo visumos.

Vienas iš reikšmingų anųjų 
Nagio laimėjimų yra jo poetiško
jo “aš”, autoriaus sąmonės, ati
traukimas iš eilėraščio centro, 
lyg ir įkūnijant Pasternako min
tį, kad mene kalba vaizdas, o 
žmogus tyli. Tiesa, pirmasis eilė-1 
raštis, “Poema apie brolį”, dar 
vis remiasi “aš-mano brolis” 
priešpastatymu, kurio pagalba 
apibrėžiamas amžinasis maišti
ninko -kūrėjo identitetas: “Ma
no brolis ragavo užginto vai-1 
siaus”, “Mano broliui kalbėjo 
Dievas...”, “Mano brolio ieškojo 
motina sukilimų kartuvėse” ir 
t.t., bet iš tiesų knygos dedika
cijos fone žodis “mano” daugiau 
išreiškia negu patį autorių, o jo 
tris žuvusius draugus, ieškoju
sius, kaip ir per visą istoriją 
praskridę “balti aitvarai”, savo 
vienintelės ir nepamainomos 
mirties, Klausimas toks: ką reiš
kia plačiam pasaulyje būti lietu
viu kūrėju ir pasitikti mirtį? 
Atsakymas išplaukia ne iš vieno 
išeities taško (poeto “aš), bet iš 
daugelio apraiškų, sudarančių 
tai, kas istorijoj yra lietuvis, jo 
kūryba, jo ieškojimai.

Tuo būdu atsakymo esmė api
brėžiama, tarp kitų dalykų, ir pa
čia tremtim (“Auga platanai ant 
vieškelio / amžių giria / Broliai 
paklydo ir seserys verkia prie var
tų”), ir lietuviško rašyto žodžio 
dalyvavimu tautos tragedijoje 
(“Broliai ir seserys, imkit mane 
ir skaitykit...— Moterys klūpo 
prie kartuvių / ūžia giria”) ir 
liaudies dainų dvasia, kurioje iš
sipildo aplamai gyvybės, augimo 
principas (“Liaudies poetai už
augo, kaip medžiai, / lėtai ir 
tykiai. Naktim”.) ir amžinu lie
tuvio žuvimu (“Broliai miega 
kalne, / pušynas pakalnėje). Ku
kuok, gegule marga”.,. Kada 
pasiekiame tiesioginę kalbą 
apie Mackų, Škėmą ir Kau
pą eilėrašty “Neišsiųsti laiš

kai ir nepasakyti žodžiai 
draugams, kurie niekad na
mo nebegrįš”, tai jau jų mirtis 
reiškia ir visa tai, kas prieš juos 
buvo lietuvių tautos išgyventa, 
sukurta, prarasta. asmeniškas 
poeto sielvartas šalia tos didelės 
visumos atrodo palyginti nereikš
mingas, ir kaip tik todėl jo poe
zija pasidaro už tą sielvartą di
desnė.

Kitaip sakant, sielvartas, nors 
jis ir būtų beribis, tampa vis dėl
to išmatuojamas poeto talentu, 
jo sugebėjimu atrinkti, suformu
luoti poetinius vaizdus ir taip 
juos išdėstyti eilėraščio struktū
roj, kad tarpusaviam santykiavi
me, formos rėmuose jie išreikštų 
begalybę, kuri savimi atsvertų 
nebūtį. Iš esmės paėmus, tai yra 
tartum trečios - poetinės —realy
bės klausimas, kurį savo laiku su
formulavo Škėma, sakydamas, 
kad “abu pasauliai netikri — ir 
realusis ir mano "Sukurtasis. Tik
rame pasaulyje jiedu susilietų į 
vieną”. Pas Nagį tas trečias pa
saulis egzistuoja tarp eilučių, im
plikacijose to, kas pasakyta, taip, 
kad net ir mirties, nebuvimo 
vaizdai tampa to pasaulio dės
niams paklusnia dalim. Sakykim, 
eilėrašty “Rugsėjo elegija” — 
tarpusavy santykiauja, viena kitą 
išryškina trys “tikrovės”:

Netikėjom nei vienu žodžiu — žydi 
upėj akmuo —

o kalbėjome visą naktį, kol atėjo 
ruduo

ir ūkanos uždengė sodą — kiekvie
nas skiemuo 

dar aidi žolėj vakarykštėj ir krenta 
vanduo

i slėnj ir nuneša tavo ir mano veidą.
(psl. 48)

“Netikėjimas” atitiktų realaus 
pasaulio suvokimą, neigiantį vi
zijos tikrovę. Pati vizija, poetinis 
impulsas: “o kalbėjome visą nak
tį”, iškyla kaip amžinasis maišto 
ir vilties principas, tuo tragiškas, 
kad jo nerealumą pats kūrėjas- 
maištininkas visada gerai su
pranta. Tarp tų dviejų pasaulių, 
jų įtampoj, ir stovi kažkas visai 
kita, kartu ir stebuklas ir tikra
sis škėmiškas pasaulis, nei nuo 
poeto sapnų, nei nuo konkrečios 
realybės nepriklausomas, bet vis

Poetas Henrikas Nagys Nuotrauka Vytauto Maželio

tiek kūrybos aktu būtin iššauk
tas: “žydi upėj akmuo”. Tarp to 
žydinčio akmens ir poeto žodžio 
jau pačiu rimavimu (akmuo- 
skiemuo) nustatytas ryšys ir api
ma savimi kartu ir būtį ir nebū
tį, tegu ir bus nunešti pačių kal
bėtojų “veidai”.

Panašiu būdu lietuviškas žo
dis išlieka tikruoju pasauliu per 
laiko pasikeitimus ir eilėrašty 
“Kryžkelė” ir cikle “Dienoraštis” 
lietuviška dvasia, tartum užau
gintas piktas aitvaras, užvaldo ir 
savim paverčia laiką, žmones, jų 
darbus, kovas ir troškimus. 
Trumpos recenzijos rėmai nelei
džia gilintis į smulkesnę analizę, 
bet atidus skaitytojas neišvengia
mai atpažins to “tikrojo pasau
lio” buvimą visoje knygoje, nes 
Nagys šį kartą ypač sėkmingai 
sugebėjo tiksliai pasverti kiekvie
ną žodį taip, kad jis, stovėdamas 
savo galimų prasmių sankryžoj, 
darniai įsilietų į visų žodžių ga
limas prasmes ir tuo būdu nuo
lat liudytų už mirties ir gyveni
mo stovinčios tikrovės buvimą, 
kurios vienintelė apraiška “šia
me” pasaulyje-kūrybinis aktas. 
Toji tikrovė ir jungia visą knygą 
į prasmingą vienetą. Netenka abe 
joti, kad šis rinkinys užima pir
maujančią vietą tarp visų 1969- 
tais metais tremty išėjusių mū
sų grožinės literatūros kūrinių.

Anastazija Tamošaitienė
Iš parodos Kanados ambasadoje, Washingtone, D, C.

Pavasaris

• Lietuvis rašytojas Jurgis 
Gliaudą plačiai atžymėtas nese
niai pasirodžiusiame amerikiečių 
literatūros enciklopedijos tome 
“Contemporary Authors”, kuris 
plačiai aprašo dabartinius ame
rikiečius rašytojus ir jų veika
lus. Rašytojas Jurgis Gliaudą y- 
ra vienintelis iš pabaltiečių ra
šytojų, įtrauktas į šį monumen

talų veikalą. ArtTėrikiečių rašyto
jų enciklopedijoje duodama pla
ti Jurgio Gliaudos biografija ir 
amerikiečių visuomenei pristato
mi ne tik į anglų kalbą jo išvers
ti romanai, bet ir visi jo para
šyti lietuviški veikalai įvardinti 
lietuvių kalba.

• Penktosios tautinės stovyk
los garsinis spalvotas filmas bus 
dar kartą parodytas Chicagoje 
Jaunimo centre, gegužės 10 d., 
7:30 vai. vak. Tai pirmasis lietu
viškas dokumentinis filmas, pa
gamintas Lietuvių foto archyvo 
studijoje. Šiuo metu yra gami
nami kiti du lietuviški dokumen
tiniai filmai, kurių premjeros 
pramatomos šį rudenį.

• Rašytojos estės Falmės Ek- 
baumos romanas “Kūjininkas” 
išverstas ir į latvių kalbą ir spaus
dinamas “Treji Varti” žurnale. 
Estų skaitytojai šį romaną skai
tė su dideliu įdomumu ir pirmo
ji laida baigiama išparduoti.

i

Kai sugrįžta žiema, 
suledėja saulė 
ir paukščių sparnai.
Tarp lango ir girios 
vėjas permatomas, 
kaip ledas.
Begalinėj, baltoj tylumoj 
viešpatauja žiema,

stovi prie tango ir lauki 
praskrendančių paukščių, 
rogių,
palinkusio pakeleivio, 
laukinio žvėries 
arba tik sutemos.

Sniegas, užgulęs stogus, 
užgulęs upes, 
kelius 
ir širdį.
Sniegas, užgulęs beržynus 
ir atsiskyrėlę eglę 
tavo žemės ir tavo 
dangaus pakrašty.

Kai sugrįžta žiema,
Su stovi prie lango 
ir lauki 
pavasario.

U

Šiaurė yra žiemkentis grūdas.
Po sniegu tekanti upė.
Banguojantis ežeras 
po stora danga.
Eskimo žingsniai.
Indėno strėlė.
Harpūną. Elnias. Suomio akys.
Legenda. Baladė. Švarus 
ir permatomas sonetas.

Šiaurė yra visų poetų namai.
Visų medkirčių. Vargdienių. Ir
atsiskyrėlių. Plėšikų,
kurie
iš turtingųjų ėmė ir vargšams dalijo.

Šiaurė yra 
balta ir skaudi 
tyla.
Ir baltas riksmas.

Š'aurė: erškėčių krūmas
Ir laužo ugnis. Tavo
ir mano
namai.

III

Elnias prabėga pusnynais,
Skanuba eskimų dainos.
Ruonių kraujas,
kaip spanguolių uogos,
pabertos ant sniego.
Kaip vaikiški karoliukai.
Dūžta varvekliai.
Gailiai aidi oras..

Pralekia vėjai lygiu ledu.
Palšas dangus atsispindi ant kieto 
įlankos veidrodžio.
Už Beringo sąsiaurio žiūri 
įstrižos akys 
iš Azijos.

Prisimenu seną suomį, kalbėjusį sūnui:
Žiūrėk, sūnau,
tenai
horizonte,
kaip šaltos akys,
švininis dangus.
Ten,
už akmenynų,
Azija.
Čia, už tavo nugaros, Europa.

Stovėk, sūnau,
kaip uola,
kaip granitas,
uždenk
savo kūnu
Europą.

IV

Šiaurė yra platuma
be galo ir be pradžios.
Balta ir skaisti, kaip Dievo mintis 
pačią pirmą kūrimo valandą.

Šiaurė yra balta, kaip popieriaus lakštas, 
drobė, nepaliesta teptuko.
Akmuo, nekapotas nei kūjo, nei kalto,
jaunos moters šypsena,
pirmas vaiko žodis,
meilė — nežinoma ir neišpažinta.

šiaurė yra mirtis ir gyvybė įsčiose. 
Niekieno žemė, kur gyvena 
vėjai ir angelai ir 
kareivių vėlės.
Vienišo traperio sapnas.
Pašauto elnio riksmas.
Upėtakio šuolis kriokliu aukštyn.
Sakalo sklandymas.
Žvėris, sustingęs staiga, prieš pavojų.

Šiaurė yra mano tikrieji namai.
Motina ir moteris.
Mylimoji ir brolis.
Sesers šypsena ir plaukai ir 
amžinas miegas.

•

“Šiaurė yra įmano namai”.:. Nuo,tr. V. Maželio

V
Vėjai plevena kaip lengvo lino užuolaidos. 
Spindi žvaigždės pro juos ir apledėję miškai. 
Lygiu ledu užklotos įlankos, fiordai, 
aštrios uolos ir ramios sodybos žvejų,
Vikingų dukterys taiso tinklus lig vidurnakčio. 
Loja į blyškų mėnulį vienišas šuo.
Vaikšto žiema amžinos nakties gamtovaizdy 
liekna ir grakšti ir balta
kaip Solveiga.

VI
Išmyniau sniege raides:
palikit vieną mane.
Palikit mane su savim,
kad galėčiau kalbėti
sniego ir vėjų kalba.
Būti vienas rąstų namely
prie linksmos ir traškios ugnies,
klausyti savo širdies plakimo
ir pūgos į lango stiklą.

Klausyti eglių šniokštimo,
durų klabenimo ir,
po vidurnakčio,
žvaigždėjančios tylumos.
Matyti savo veidą vandens ąsotyje.

Teateina pavasaris man vienam:
lėtais lašais ir upelių gurgėjimu,
praskleidęs pirmą žiedą
atokaitoj.

Tada sugrįšiu pas jus,
nusiprausęs girių šaltinio
vandeniu ir švilpiniuodamas,
kaip Tomas Nipernadis.

Išmyniau sniege raides ir laukiu pavasario, 
kad ištirpdytų motina saulė atsiskyrėlio raštą.

vn
Laukiu pavasario. Kai pradės kalbėti 
sidabrinėm burnom upeliai po sniegu.
Kai lieknos lazdynų rykštės pradės raudonuoti 
pirmais pumpurais.
Vėlyvą gegužį pirmas paukštis nutupia 
ant juostančio žemės gūbrio atokaitoj.
Seni žvejai ant upių kranto klausosi 
pleišėjančio ledo.

Laukiu pavasario. Kai vėjas gaivus
ir šiltas dvelkia į veidus.
Kai į geltoną mūrą senų karčiamų
atsirėmę raukšlėti indėnai žydriom ir

bejausmėm akim
seka baltus debesis.
Laukiu pavasario. Žemė
drebėdama kenčia
prisikėlimo skausmą.

VIII

Miškus nukapojo šiaurės jauni medkirčiai. 
Mukapojo ir nudainavo dumblinu vieškeliu. 
Ežere atsispindi kelmai ir sausi stagarai 
pemykščios aštrios žolės.
Brendam kirtimais. Iriamės tyru, garuojančiu 
vandeniu. Laukiam, sumerkę meškeres. 
Didžiulių žuvų šešėliai vingiuoja gelmėj.
Dvelkia drėgnas rytmečio vėjas.
Miškus nukapojo barzdoti vyrai.
Rąstus nuplukdė dainuodami sielininkai. 
Dangaus pakraštyje auga u^uįi miškai.

IX
Šiaurė mano namai. Neringos smėlis
užpustė žvejų sodybas: Tegul ilsis ramybėje 
aisčių žvejai.
Liko
žemė, sūraus lietaus
plaunama.
šiaurės pašvaistė šviečia į mano brolių
ir mano ,
veidą
skaisčia
nemirtinga
ugnimi.

(Iš naujos Henriko Nagio knygos “Broliai 
balti aitvarai”)
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Alfonso Krivicko paroda

Šių metų gegužės 3 d., sekma
dienį, 11 vai. 30 min. priešpiet 
Detroito Lietuvių Namuose atida
roma Alfonso Krivicko darbų pa
roda. Dailininkas šiuo metu gy
vena Huttenfelde, Vokietijoj ir 
dėsto ten meną Vasario 16 gim
nazijoj. Paroda Detroite yra bene 
pirmasis individualus Alfonso 
Krivicko pasirodymas Amerikoj. 
(Jis dalyvauja su kitais lietuvių 
dailininkais “Gabijos” ruošiamoj 
kilnojamoj parodoj).

Alfonsas Krivickas gimė 1919 
metais Kaune. Būdamas aštuonio
likos metų, pradėjo studijuoti me
ną ir 1943 baigė Kauno Taikomo
sios dailės institutą. Tais pačiais 
metais dalyvavo Kauno Dailinin
kų sąjungos surengtoje parodoje. 
1944 buvo surengta pirmoji Al
fonso Krivicko indivuduali darbų 
paroda Vytauto Didžiojo Kultūros 
muziejuje Kaune, ir jaunas daili
ninkas buvo įvertintas kaip dina
miškas, laisvas grafikas, turįs pui
kų piešinį ir romantišką priėjimą 
prie siužeto.

1944 metais Alfonsas Krivickas 
atsiduria Vokietijoje. 1949 - 1950 
metais Freiburge V. K. Jonyno į- 
steigtoje “Ecole dės Arts et d’es 
Metiers” A. Krivickas yra grafikos 
skyriaus vedėjas ir piešimo moky
tojas.

1950 - 52 m. Alfonso Krivicko 
parodos buvo suruoštos Freiburge, 
Konstancoje, Heidelberge, Mann- 
heime, Stuttgarte. Šį pavasarį dai
lininkas turėjo savo darbų parodą 
Lore Dauer galerijoje Ludwigsha- 
fene ir šiuo metu ruošiasi rudenį 
įvykstančiai naujai savo parodai.

Paskutiniuosius Alfonso Krivic
ko darbus geriausiai nusako dai
lininko pasisakymas apie dailės 
uždavinius gyvenime. Jo nuomo
ne, dailės uždavinys yra nuolat 
atnaujinti pasaulį. Dėl to daili
ninkas turi ieškoti vis naujų kelių,

to siekiant, Alf. Krivickas šiuo 
atžvilgiu toli pažengė nuo ro
mantiškų Kauno senamiesčio kam 
pelių ir figūrų laikų. Perėjo jis ir 
grynai formalų linijos ir formos 
ieškojimo laikotarpį, kai jo darbai 
atrodė klasiškai apvaldyti. Šian
dieninis Krivickas yra dinamiškas, 
tarytumei tikrai kuriantis visiškai 
naują savo pasaulį. Figūros jo kū
ryboje beveik nebeliko, o jeigu ji
nai yra, tai yra suskaldyta, ir ne
paprastai sudėtinga. Atrodo, kad 
tokiu erdvės ir figūros ssukaldymu 
Alfonsas Krivickas pabrėžia gyve
nimo visumos neapimamumą ir 
tragišką žmogaus sugebėjimą pa
justi tik atskirus momentus. Ki
tuose darbuose jis keliais brūkš
niais kuria nuostabius peizažus ir 
pasaulius.

Alfonsas Krivickas nepripažįsta 
pasyvaus žiūrovo; kiekvienas at
sistojęs prieš jo darbus turi ir pats 
kurti. Dėl to Alfonsas Krivickas 
savo kūriniams neduoda jokių pa
vadinimų, kiekvienas žiūrovas ga
li juose įžiūrėti savo pasaulį, kar
tu pajusdamas ir dailininką.

D. K.

Verdi ir Leonoros “La Forza
(Atkelta iš 1 psl.)

mis. Dainamikos spalvos visur 
ryškios nuo pianisimo iki forte; 
emocijos dramatiškumas ir ly
rizmas kuria kilnią, nuoširdžią, 
nelaimingą Leonorą. Paskuti
nioji arija “Taikos, mano Die
ve” laimi visuotinę, šiltą publi
kos simpatiją.

Jono Vaznelio, vienuolyno vy
resniojo charakteris — imponuo
jantis; dainuodamas iškilmin
gai, pakiliai šilta tembro spal
va, jis teikia pasigėrėjimo. Atro
do, kad atsiradusi kurį laiką vo
kalinė sausra šį kartą buvo din
gusi.

Trečias veiksmas yra silpnes
nis už du pirmuosius. Pirmiau
sia čia iškyla režisūros klausi
mas, kuris visada mūsiškei ope
rai būdavo opus. Petro Maželio 
meniniai operai ištekliai yra ne
dideli. Statinės scenos truputį ge
riau tvarkomos, bet dramos veik
smą nešančios - pripuolamos, o 
kartais jos artistą įspraudžia į po
zavimo formą.

Dailininko Jurgio Daugvilos 
dekoracijos ir Kazio Cijūnėlio 
apšvietimas, žinant operos tau
pumo problemą, atlikti skonin
gai, ekonomiškai, nors ir ne vi
sai pagal muzikos kontrastų 
principus. Ieškodamas vienuoly
no scenoje dekoratyvinio gro
žio, dailininkas praranda teatra
liška prasme vyrų vienuolių rūs
tumą ir asketizmą.

Stasiui Barui, būnant eilę me
tų vadovaujančia mūsų operos 
figūra, Don Aivaro ariją trečia
me veiksme muzikaliai nepavy
ko išdainuoti. Dramatinių teno
rų šeimoje tokie atsitiktiniai 
“priepuoliai” ištinka, kai keblios 
moduliacijos ir orkestro indivi
dualumas išstumia juos iš tona
cijos. Šitaip kartą siūlą paleidus, 
sunku atgal bepagauti. Vėliau

Baras atgauna savišką dainavi
mo formą, bet sudrumsta nuotai
ka atslūgsta pamažu. Panašūs 
ženklai pasirodė kadaise ir Verdi 
“Reųuiem”, bet po to “Fidelio” 
pastatyme Baras vėl laimi “te- 
nor stars” (“Daily News”) titu
lą-

Algirdas Brazis, neišsemiamos 
energijos ir didelio garso kūrėjas, 
tradicine savo scenos maniera į- 
tikinančiai įkūnijo Don Carlo 
paveiksle elegišką, vyrišką charak
terį. Tik kai dainininkas voka- 
liškai persistengia, aukštoji gai
da netenka natūralios spalvos.

•
“Likimo galios” muzikos dra

ma yra pagrįsta kontrastų prin
cipais: “paprastų” žmonių links
mybės, didikų konfliktai, vienuo
lyno rūsti ramybė pastatoma vie
na prieš kitą. Trumpinant par
titūrą ir atsisakius uvertiūros, 
antrojo veiksmo užeigos scenos 
tapo perkeltos į pirmąjį. Litera
tūrinės dramos atžvilgiu iš es
mės niekas nesikeičia, tačiau 
antrasis veiksmas vis dėlto ne
tenka būdingų muzikos scenų 
kontrastų.

Preziosilla — burtininkė čia 
yra džiaugsmo simbolis, o Melit- 
ne — vienuolis yra to džiaugs
mo slopintojas. Ir jie nėra vien 
publikos linksmintojai, bet prieš
taringos muzikos mintys. Vladas 
Baltrušaitis jau pirmąja fraze 
pagauna vienuolio charakterį, ir 
jo sceninis šlifas yra labai aki
vaizdus. Pirmąjį vakarą jis dai
nuoja vienuolio moralizuojantį 
pamokslą labiau satyriškai, pas
kutinįjį — rodydamas daugiau 
balso ir dramatiškai. Pirmasis 
variantas buvo įdomesnis. Roma 
Mastienė (Preziosilla) atrodė 
džiaugsmingai, patraukliai. Ji 
čia daug pozuoja ir dainuoja 
temperamentingai, be kliūčių. Ir 
scenine išraiška ir dainavimo

Alfonsas Krivickas (Iš! parodos Lietuvių Namuose, Detroite)

Naujas Milašiaus bičiuliu 
draugijos” leidinys
J. DAINAUSKAS

“Les Amis de Milosz” draugija 
Paryžiuje š.m. kovo mėn. išlei
do savo 4-jį sąsiuvinį. Pradžioje 
žinomas literatūros kritikas ir vie
nas pirmųjų draugijos narių J. 
Bellemin -Noel rašo apie kelis 
Goethės kūrinius, o V. Milašiaus 
išverstus, jr paliečia Milašiaus 
pasisakymus apie vertimus ir ver
tėjo darbą aplamai. Pats Mila
šius įžangoje į “Šiaurės lyrinius 
šedevrus” (1912 m.) rašė, kad 
vertimas esąs geras tada, kai, 
sekant originalų tekstą, vertimas 
galįs būti skaitomas su malonu
mu. Gi penkiolika metų vėliau 
pratarmėje į “Senosios Lietuvos 
pasakas bei padavimus” jau rašė, 
jeg meno požiūriu sąvoka “verti
mas” esanti beprasmiška. Ypač 
verčiant poeziją, ją reikia atkur
ti, savomis priemonėmis duoti jai 
originalo prasmę. Tai poeto dar-i 
bas. Jis sakė, kad yra ir trys ver-| 
tėjo darbo laipsniai: verti
mas (traduetion), kai, pažo
džiui, tiksliai ir balsiai skai
tant, perduodamas originalo teks
tas, paskui seka “transkripcija”, 
kai siekiama perduoti turinio 
atatikmę, ir “transpozicija”, kai 
kreipiamas dėmesys ir į rašymo 
stilių bei akcentą. Kalbėdamas 
apie liaudies poezijos vertimą, 
Milašius skyrė lygį, kuriam tas 
vertimas skiriamas. Milašius lais
vai vartojo bene 7 kalbas, bet 
jis poeziją vertė ne pažodžiui. Tai 
matyti ir šiame sąsiuvinyje pa
teiktuose vertimuose Goethės: 
“Marienbado elegijos” ir “Susi
taikymo su gyvenimu”, kur 
neabejotina, jog O. V. Milašius, 
kreipdamas daugiausia dėmesio į 
tų kūrinių originalų nuotaikas, 
sukūrė savitą, nuotaikingą poe
ziją.

Milašiaus 30 mirties metų su-

'kakties minėjimas įvyko 1969.V. 
į 18 d. Fontainebleau.Prie poeto 
kapo buvo padėti vainikai, prie 
namų, kuriuose mirė, buvo ati
dengta, skulptoriaus A. MonČio 
suprojektuota, paminiklinė lenta. 
“Juodojo aro” viešbutyje, kur il
gą laiką gyveno Milašius, buvo 
surengtas priėmimas, gi miesto 
bibliotekoje buvo atidaryta paro
da, užtrukusi iki birželio 7 d., ku
rioje buvo išstatyta 150 doku
mentų bei laiškų ir kitokių ekspo
natų, surištų su poetu. Tarp ki
tų ten buvo Lietuvos Respublikos 
Prezidento 1928.V. 15 d. aktas, 
kuriuo Milašius buvo apdovano
tas DLK Gedimino 2-jo laipsnio 
ordinu (lygiai ir pats ordinas, o 
taip pat ir Garbės Legiono ordi
nas). Taip pat buvo ir 1937.VII. 
17 d. Vytauto Didžiojo universi
teto Teologijos -Filosofijos fa
kulteto diplomas, kuriuo pažy
mima, jog Milašiui suteikiamas 
daktaro “Honoris causa” titu
las.

P. Seramy, Fontainebleau 
meras ir didelis O. V. Milašiaus 
gerbėjas, savo kalboje pabrėžė, 
jog lietuvis Milašius pamylėjęs 
Prancūziją it savo tėviškę. Drau
gijos garbės prezidentas rašytojas 
J. Cassou priminė, kad Milašius 
kilęs iš istorinės Lietuvos žemių 
ir, kaip valstybininkas, politikas 
bei diplomatas, prisidėjo prie 
Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės kūrimo. Draugijos pirmi
ninkas Jean Audard pabrėžė, kad 
prabėgę 30 metų rodo, jog susi
domėjimas Milašiaus kūryba vis 
didėja. Draugija rūpinasi poeto 
kapo saugojimu, o ir tai juk 
surišta su nemažomis išlaido
mis.

Kronikos skyriuje pateikiama 
duomenų apie O.V. Milašiaus

kūrybos skaitymą per radijo, lite
ratūros vakaruose, gi jo drama 
“Miguel Manra”, vis pakartoti
nai įvairiausių artistų grupių vai
dinama, nenueina nuo scenos. 
Muzikinė drama “Don Juan de 
Manara”, Henri Tomasi parašy
ta pagal O.V. “Miguel Manarą”, 
dalyvaujant orkestrui, Michel 
Caron, Anne -Marie Blanzat ir 
kit. žinomiems Paryžiaus daini
ninkams, buvo duota Radijo na
mų salėje, o pora mėnesių vė
liau pakartota per Prancūzijos ra
diją.Radijo bei televizijos progra
mose, skirtose mokykloms, nuo
lat interpretuojami Milašiaus kū
riniai, o Prancūzų dramos pro
grama taipgi nepraleido “Miguel 
Manaros”. Dienraštis “Le Mon
de” įdėjo net 2 puslapių rašinį, 
kuriame buvo pabrėžiama, jog 
jau pribrendo reikalas ko pla
čiau pažinti Milašiaus kūrybą. Za
grebe, Jugoslavijoje, buvo išvers
ta ir išleista Milašiaus poezija. 
Lietuvoj kasmet išleidžiamam al
manache “Poezijos pavasaris” 
1969 m. tome buvo taipgi duoti 
Milašiaus trijų eilėraščių verti
mai, padaryti A. Žukausko ir T. 
Venclovos, gi “Kultūros Baruose” 
tilpo A. Lukoševičiaus apybraiža 
apie Milašių ir T. Venclovos ne
blogų Milašiaus poezijos vertimų.

Sąsiuvinio pabaigoje yra įdėta 
žinutė apie P. Klimo mi'rtį Lietu
voje ir pateikta jo trumpa biogra
fija, nurodanti, kad jis buvo vie
nas Lietuvos nepriklausomybės 
akto signatarų, kad nuo 1925 m. 
iki vokiečių okupacijos buvo Lie
tuvos atstovas-ministeris Pran
cūzijoje, kad jis kalbėjo 1939 m. 
.Milašiaus laidotuvėse.

1969 m. į draugiją įstojo 34 
i nauji nariai, jų tarpe keli lietuviai 
(dr. J. Girnius, minist. St. Lozo
raitis, St. Lozoraitis jr., prof. A. 
Paplauskas - Ramūnas).
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Lietuviu literatūra Kalifornijos 
universitete
JUOZAS TININIS

Lietuvių literatūros paskaitos 
pradėtos skaityti Kalifornijos u- 
niversitete, Los Angeles, jau 1963 
metų rudenį ir tęsiamos iki šiol. 
Nuo tos pat datos čia dėstoma ir 
lietuvių kalba. Abu kursai —kal
bos ir literatūros — turi lygias 
teises kaip ir bet kurie kiti moks
lo dalykai, sakysim, vokiečių kal
ba arba prancūzų literatūra. 
Studentams nereikia atskirai mo
kėti u? jų klausymą: jie sumoka 
universitetui tik semestrinį mo
kestį ir gali klausyti tokių paskai
tų, kurios jiems patinka. Mokslo 
dalykų' programoje literatūros 
kursas pavadintas SURVEY OF 
LITHUANIAN LITERATURE 
IN TRANSLATION.Reiškia, stu
dentus reikia supažindinti 'su tais 
lietuvių autoriais, kurių bent da
lis kūrinių yra išversta į anglų 
kalbą. O tokių vertimų, kaip ži
nome, jau turime apsčiai. Už jų 
parūpinimą labiausiai tenka dė
koti rašytojui Stepui Zobarskui, 
kurio Manyland Books leidykla 
išspausdino anglškai keliasdešimt 
lietuvių literatūros kūrinių ir tuo 
būdu supažindino anglosaksų pa
saulį su dvasiniais mūsų tautos 
lobiais.

Be teoretinių paskaitų klausy
mo klasėje, studentai turi namie 
perskaityti tuos kūrinius, kuriuos 
lektorius numato esant reikalin
gus. Šie kūriniai aptariami ir 
glaustai išnagrinėjami klasėje. 
Šalia to, kiekvienas studentas pri
valo turėti S. Zobarsko sureda
guotą Selected Lithuanian Short 
Stories knygą, iš kurios susipažįs
tama su nagrinėjamo autoriaus 
kūrybos pavyzdžiais. Studentas 
klasėje paprašomas papasakoti tos 
ar kitos novelės turinį, išmoktą 
namie. Tuo tarpu aptarus klasė-

“SLIM - GYM”
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je kokio nors poeto kūrybą, pa
skaitoma eilėraščių pavyzdžių iš 
A. Landsbergio suredaguotos an
tologijos The Green Oak: Selec
ted Lithuanian Poetry. Studentai 

j reikalaujami turėti šią antologiją 
savo ir ją naudoti klasėje kaip 
vadovėlį.

Pastebėjus, kad amerikiečių 
studentai turi menką supratimą 
apskritai apie literatūros mokslą, 
todėl iš pat pradžių jie supažin
dinami su literatūros žanrais ir li
teratūrinėmis priemonėmis, be 
kurių žinojimo visai neįmanoma 
šios rūšies studijos. O po to jau 
einama prie pačios lietuvių lite
ratūros. Studentai pirmiausia su
pažindinami su lietuvių liaudies 
dainomis, aptariant jų rūšis, turi
nį bei pobūdį, neišskiriant nė me
lodijų, kurios pademonstruo
jamos iš plokštelių. Sekančioje gi 
paskaitoje aptariamos lietuvių 
liaudies pasakos, nusakant cha
rakteringiausias jų žymes. Klasė
je perskaitoma Eglė, žalčių kara
lienė. Po to studentams pristato
mas Donelaitis. Jam išnagrinėti 
skiriamos net keturios valandos. 
Įdomesnės “Metų” ištraukos per
skaitomos čia pat klasėje. Po Do
nelaičio seka Antanas Baranaus
kas ir jo “Anykščių šilelis”. To
liau nagrinėjama Maironio poe
zija, Vinco Krėvės kūriniai, Pu
tino lyrika, ypač jo romanas “Al
torių šešėly” ir kiti autoriai — 
prozaikai ir poetai.

Lietuvių literatūros dėstytojui 
labai didelį patarnavimą teikia 
žurnalas LITUANUS, kuris per 
ištisą metų eilę savo puslapiuo
se yra aptaręs visą būrį mūsų au
torių, drauge duodamas jų paezi- 
jos ir kartais net prozos pavyz
džių vertimuose. Kol dar neturi
me lietuviu literatūros istorijos 
anglų kalba, tol LITUANUS bus 
svarbus šaltinis supažindinti stu
dentus svetimtaučius su mūsų kū
rėjais.

(Nukelta j 5 pusi.)

prasme nieko neprikiština ir Ge
novaitei Mažeikienei, ir Broniui 
Mačiukevičiui ir Juliui Savrimui 
(negirdėjau Juozo Aleksiūno) ir 
Vaclovui Momkui.

Jauniausias dainininkas Vy
tautas Nakas, dainavimo ir mu
zikologijos studentas, pasirodė 
mažoje Markizo rolėje labai sti
lingai, rimtoje formoje. Lengvas, 
malonus balsas sugebėjo ryškiai 
charekterizuoti didiko orumą.

Operos pastatymui savo indė
lį yra įnešę: dirigento asistentas 
Alvydas Vasaitis, Alfonsas Ge
čas, Alice Stephens ir Bernar
das Prapuolenis. Libretą lietuvių 
kalbon išvertė Iza Motekaitienė.

Choras operos mėgėjuose lai
mėjo didelių simpatijų ir pasiti
kėjimo. Operos choras — tai 
būrys žmonių, kuris sunkių dar
bo antvalandžių kaina virto rim
ta operos kompanija.

Kas metai yra renkama nauja 
Chicagos Lietuvių operos valdy
ba. Ir vis atsiranda gabių jos na
rių, sugebančių administruoti ir 
tvarkyti tokius sudėtingus ope
ros pastatymus. Šiais metais ope
ros direkcija, susidedanti iš Ka
zio Skaisgirio, Stefos Lažaus- 
kienės, Gedimino Kazėno, Jono 
Mockaičio Gražinos Bičiūnaitės 
tės, Albino Smolinsko ir Jurgio 
Vidžiūno, naujais sumanymais 
stipriai prisidėjo prie mūsų ope
rinės kultūros pakėlimo.
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Kai buvo laidojama Lietuvos 
laisvė
PARANAS VISVYDAS

R. Spalis, REZISTENCIJA. Ro
manas. Išleido Viltis 1969 m. 429 
psl., kaina 6 dol.

Pirmasis bolševikmetis (1940- 
1941) prieš mus atsiveria kaip 
gerai nutašyta, nekomplikuota 
fabula. Čia yra ir užuomazga su 
pustančiais iš rytų įsibrovėliais. 
Ir veiksmas su komiškais mitin
gais, nuvalkiotais šūkiais, grasi
nimais, suiminėjimais, tardymais, 
trėmimais. Čia galop iš aukšty
bių nusileidžia atomazga. Mato
me bėgančius enkavedistus ir 
kvislingus. Visa chronologija tie
siog prašosi rašytojo plunksnos.

O vis dėlto taiklaus literatūri
nio simbolio bolševikmečiui nu
sakyti dar neturime. Gal per ank
sti? Neturime didingos, tautos ne
laimę apdainuojančios poemos. 
Nei gilaus, šakoto baletristikos 
veikalo. Nei uždegančio dramati
nio scenarijaus. Buvo bandoma 
tuos metus simbolizuoti kryžiais, 
agonija, šviesos-tamsos kontras
tais, laisvės kovotojų kančios stul
pais. Visi tie mėginimai, protar
piais meniškai pasisekę, nenus
tebino pasaulio. Kažkaip laisvės 
tragedijos esmė liko neaprašy
ta. Ir tragikomedija, įriedėjusi su 
tankais ir katiušomis, nesusilau
kė aštrios, meniškos satyros.

Neseniai pasirodęs R. Spalio 
romanas “Rezistencija” kaip tik 
ir taiko į tuos metus, tačiau be 
didelių kūrybinių pastangų. Vei
kėjai yra jauni, žvalūs, energingi 
nepriklausomos Lietuvos augin
tiniai. Jų gyslose srūva idealiz
mas. Jie kaktomuša susiduria su 
brutalia tikrove. Kelio nei į šalį, 
nei atgal nėra. Reikia kovoti. 
Reikia labai skubiai ką nors da
ryti smurtui pašalinti. Tokia y- 
ra knygos atmosfera.

Knygos veiksmą suka du svar
biausi veikėjai. Jaunam politkali
niui Vaitui tenka gero komunisto 
vaidmuo. Jis pasinešęs kurti būsi
mą rojų. Tuo tarpu neolituanas 
Alėjūnas su savo tautiečiais: atei
tininku Noreiša, Sereika, Rusec- 
ku, Valaityte, Paberžyte sudaro 
tą vieningą jėgą, kuri šturmuo
ja priespaudos bastiliją.

Pirmasis pasipriešinimo epizo
das užsimezga Valstybės teatre, 
kur vyksta farsiškas liaudies sei
mo posėdis. Alėjūnas, dirbąs Vai
to vadovaujamoje įmonėje, apsi
meta elektriku, įsmunka į teatrą 
ir, enkaYėdistams spoksant, palu
bės prožektoriuje įtaiso protesto 
bombą, kad pasaulis patirtų tau
tos nuomonę apie Lietuvos suso- 
vietinimą. Bomba sprogsta, bet 
rengėjai ir saugai, gelbėdami sa
vo kailį, sprogimo priežastis su
verčia perkūnijai. Autorius mie
lai operuoja tokiais pramuštgal
viškais, beveik neįtikinamais vei
kėjų žygiais. Tačiau juos įdomu 
skaityti. Jaunatvė nežino ribų ir 
baimės.

Veiksmas surealėja, kai Vai

tas, nugirdęs Alėjūno telefoninį 
pasikalbėjimą su Vaito simpatija 
gimnaziste Nijole, ima pavydė
ti. Jis pasiryžta sutriuškinti Alė- 
jūną. Vaitas suseka, kad abu suo
kalbininkai pogrindžio atsišau
kimams spausdinti vartoja Vaito 
sandėlyje paslėptą šapirografą.

Rezistencinį knygos audinį 
(ginklų gabenimą, pakartotiną 
slaptą ėjimą per žaliąją, Norei- 
šos tardymą ir t.t.) paįvairina ir 
kitame planė vykstąs Vaito ir Jur
kūno, į viceministerius prasimu
šusi© kieto komunisto, konflik
tas. Jie uoliai vienas kitam kasa 
duobę. Skaitome ilgą sarkastišką 
Norkūno pamokslą Vaitui, o po 
to apyilgį Vaito atkirtį Norkūnui. 
R. Spalis puikiai nusituokia bol
ševikiniame žargone.

Vaito persekiojamas, Alėjūnas 
turi slaptstytis. Ir slapstosi jis, 
vaikščiodamas enkavedistų pano
sėje. Knygos pabaigoje jautriai 
vaizduojamas Alėjūno grįžimas į 
namus. Jo didvyriška kova su žy
miai gausesniu priešu prie radijo 
stoties ąžuolyne vyksta pagal vi
sas herojiškų apsakymų tradici
jas. Tačiau naivokas yra tas bė
gančio Vaito susitikimas su Jur
kūnu Savanorių prospekte. Jurkū
nas maldauja priimamas į sunk
vežimį, o Vaitas, pulkininko už
klaustas: “Kas jis?”, atsako tira
da: “Menkas biurokratas, sergąs 
buržuazine didybe, prisiplakęs 
prie komunistų...” Atseit, ir pa
dams svylant ir dangui griūvant, 
Spalio veikėjai sugeba morali
zuoti ir dėstyti savo pasaulėžiū-

Leonas Urbonas Ciklas A, Nr. 280
Leono Urbono paroda Čiurlionio galerijoje, Chicagoj 8/idarcima gegu
žes 16 d.

Kultūrinė kronika
• Mažvydo Giesmynui 400 | me bent trumpai prisiminti, jog 

metų. Mūsų raštijai, mūsų kul-' mūsų lietuviškas ev. Giesmynas 
turai ir aplamai šimtmečiuose švenčia šiais metais savo 400 
gyvajai lietuvybei daug poveikio j metų sukaktį.
turėjusio šio leidinio reikšmingą 
sukaktį šiemet mini viso pasau
lio lietuviai. Štai čia duodame ju
biliejinio akcento mintis, paim
tas iš Chicagos lietuvių evangeli
kų liuteronų “Tėviškės” parapi
jos balandžio 26 d. biuletenio:

“Kuomet šiandien visa krikš
čionija iškelia giesmę, tai nori-

Rašytojas R. Spalis

rą. Tokių ir dar ilgesnių tiradų 
knygoje yra per daug. Jų stilius 
atsiduoda trafaretiškais bolševi
kinių laikraščių vedamaisiais. Ir! 
tonas, ir sakinių struktūra, ir epi- Į 
tetai plūduriuoja oratorijoje. O 
būtų autorius išbraukęs neieika- 
lingą kalbėjimo balastą, sutrurfi- 
pinęs tuos be galo, be krašto il
gus bėgimus ir veikėjų klaidžioji
mus, knyga išeitų tvirtesnė. Kas 
iš tų keturių šimtų su kaupu pus
lapių, jei jie vietomis skysti kaip 
okupacinis alus.

Gamtos aprašymuose R. Spalis
yra tikrai išradingas ir sąmojin
gas. Antai “Ūsuoti sudrėkę vora
tinkliai žilais plaukais verkšnojo 
nuo krūmų”. Arba pavasariui ar-

Lietuviu literatūra Kalifornijos
(Atkelta iš 4 psl.)

ieštadieniniame “Draugo” prie- 
; (1970.1.31) buvo paskelbta, 
id lietuvių kalbą Kalifornijos u- 
versitete, Los Angeles, studijuo- 
35 studentai. Tai netikslu. Ne 

Ubą tiek studijuoja, bet toks 
aičius studentų klauso lietuvių 
;eratūros paskaitų. Apgailėtina, 
id jų tarpe tėra tik vienas De
ivis. Tuo tarpu lietuvių kalbos 
irso klauso tik keli studentai, 
ietuvių literatūros kursas skaito
mas po keturias valandas į savai- 
tik žiemos semestre, tuo tarpu 

dbos kursas tęsiasi visus moks- 
i metus ir po tiek pat valandų

į savaitę. Iš abiejų kursų studen
tai gauna po keturis vienetus už
skaitų.

Pirmuosius dvejus metus lietu
vių kalbos ir literatūros dalykus 
dėstė prof. Marija Gimbutienė, o 
vėliau juos perėmė iš jos Juozas 
Tininis, kuris iki šiol tebėra šio
se pareigose. Deja, universiteto 
vadovybė, taupydama nepapras
tai padidėjusias išlaidas, numato 
nuo ateinančio rudens išbraukti 
iš mokslo programos daugelį 
smulkesnių kursų. Todėl nežinia, 
kaip ilgai bepatvers Kalifornijos 
universitete ir lituanistiniai daly
kai, išsilaikę čia septynerius metus

tėjant: “Gamta spurdėsi, kaip 
atatupstas žirgas, pavasario link, 
o tas vis slapstėsi, dengdamasis 
purvinomis, bespalvėmis dukno
mis”.

Ten, kur autorius neįsivelia į 
politines tiradas ar(į gamtos ana
lizę, jis rašo lengvai ir lakoniš
kai. Entuziazmo pasakojimui 
jam nestinga. Nestinga ir vaizdi
nio sugebėjimo, ypač Alėjūno 
žygyje per sieną ir didžiajame 
mitinge Petro ' Vileišio aikštėje. 
“Kur tik bepasisuksi, virš galvų į 
žvelgė negyvi, ūsuoti portretai, 
įnešdami pigaus maskarado sko
nį”. Ten buvo per prievartą gar
binama Stalino saulė. Ten buvo 
laidojama ir Lietuvos laisvė.

Kokia gi nauda iš tokio roma
no? Dostojevskiškų ar balzakiš- 
kų plonybių jame nėra. Persona
žai, kad ir veiklūs, neišsiveržia ( 
iš stereotipinio vaško. Jie juda | 
kaip užsukti automatai viena 
linkme. O vis dėlto“Rezistencija”, 
kaip medžiaga ateičiai, kaip dar 
vienas entuziastiškas mėginimas 
prabilti apie anuos tragiškus me
tus, yra naudingas veikalas. Atsi
radus perspektyvai ir kūrybinei 
laisvei Lietuvoje, jis prisidės prie 
sukūrimo tokio kūrinio, kuriame 
Alėjūnai, Vaitai, Noreišos, La- 
peikiai, Nijolės prabils gyva laik
mečio šneka, meniškai perduota, 
su žmogiška gelme ir atmosfera.

Ar tai galima pilnai įsivaiz
duoti? 400 metus šį Giesmyną 
vartojo mūsų lietuvių giminės 
kartų kartos namuose, bažny
čiose susrinkimuose, kapinėse, 
laukuose... Beveik tas pačias gies
mes 400 kartus konfirmacijose, 
Kalėdų, Velykų ir Sekminių šven
tėmis, apie 20. 800.00 sekmadie
niais... O kas gali suskaityti kiek 
kartų tuo Giesmynu guodėsi pa
vieniai asmenys, pavienios šei
mos? Per kartų kartas milijonai 
lietuvininkų prie šio Giesmyno 
gimė ir su šiuo Giesmynu mi
rė. Todėl nuostabiai svarbi su
kaktis: jog tas pats Giesmynas 
mūsų širdyse ir rankose, kad gie
dotume vis naują giesmę tam pa
čiam amžinam Viešpačiui, tam 
pačiam Dangiškam Tėvui.

Žinoma, jau ir anksčiau mūsų 
protėviai giedojo, bet tik iš at
minties, o ne iš knygos — Gies
myno. Berods, pirmosios 11 gies
mių jau buvo atspausdintos Mar
tyno Mažvydo Knygoje, 1547 
metais: “Pradestyse giessmes
sehwentas”. Pirmąją pats M. 
Mažvydas sudarė, o 2-trą, 3-čią, 
4-tą ir 8-tą išvertė iš lenkų kal
bos. 5-tą ir 10-tą giesmes sukūrė 
Jurgis Zablockas. 6,7 ir 9 giesmes 
sukūrė Abraomas Kulvietis. 11- 
oji giesmė yra sudaryta Stanslovo 
Rapolionio. Antrą giesmynėlį — 
S. Ambraziejaus ir kitos giesmės 
M. Mažvydaas Ragainės ev. liut. 
parapijos klebonas, išleido 1549 
metais. Šis turėjo 3 giesmes. Bet 
Martynas Mažvydas paruošė vi
są giesmyną. Išleido po jo mir
ties jo pusbrolis, Karaliaučiaus 
kunigas Baltramiejus Vilentas. 
Šis ir buvo dvejose dalyse at
spausdintas: pirmoji dalis — 
“Gesmes Chriksczoniskos gedo- 
mos Baszniczosu per Adventą ir 
Kalėdas ik Gramniczu”, 1566 m.,

išspausdinta Karaliaučiuje. Ši da
lis turi 26 giesmes. O didžiausio
ji Giesmyno dalis atspausdinta 
1670 metais su 104 giesmėm — 
“Gesmes chriksczoniskas gedo- 
mos baszniczosu per Welikas ir 
Sekminias ik Aduenta”. Tuo bū
du Vilento išspausdintas Martyno

Mažvydo giesmynas turi 444 psl. 
su 135 giesmėm ir 5 maldom. Sekė 
daug laidų su priedais ir kalbos 
pataisymais iki šių dienų. Bet be
veik visos pirminės giesmės yra 
mūsų dabartiniame Giesmyne. 
Giesmė, nors ji sena, bet vis yra 
kartu nauja”.

NURSING HOME
Ligoniai ir seneliai maloniai 

globojami
rūpestingoj 24 valandų gailestingų seselių priežiū
roj. Jaukūs, švarūs namai. Ligoniai priimami trum
pam arba ilgam laikui.
Informacijai skambinkite nuo 9 v. ryto iki 5 v. po
piet Chicagoje tel. PO 7-0365; Oak Lawn 636 3850

PARKSIDE GARDENS 
NURSING HOME
5701 West 79th Street

Cosmos Parcels Express Corporation
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS 1 LIETUVA, LATVIJĄ, 
ESTO NI JĄ, UKRAINIJA ir 1.1.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
nffiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymas DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, AUTOMOBI
LIAMS — ZAPOROZEC ZAZ 966 — ribotame skaičiuje —, šal
dytuvams televizijų aparatams, radijo transLstoriams, magne
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat 
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje 
ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykit mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 Wesl 45th St., New York, N. Y. 10036

Tel. — 212 * 245*7905 
SKYRIAI:

NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue Tel.: AL 4-5456
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street CH 3-2583
BROOKLYN, N. Y. 1/207, 2947 Fulton St. 647-6576
BROOKLYN, N. Y. 11211, 370 Union Avenue EV 4-4952
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue LI 2-1767
BOSTON, Mass. 02127, 331 West Broadvvay 268-0068
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue BR 8-6966
CHICAGO, III. 60G08, 3333 S. Halsted Street WA 5-2737
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 State Road 884-1738
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue ES 2-4685
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N. W. GL 8-2256 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 
HARTFORD, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue 246-9738
LAKEWOOD, N. J. 08701, 288 Main Street FO 3-8569
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd AN 1-2994
NEW HAVEN, Conn. 06519, 509 Congress Avenue LO 2-1446
NEWARK, N. ). 07106, 698 Sanford Avenue 373-8783
PASSAIC, N. J., 176 Market Street GR 2-6387
PATERSON. N. J.. 99 Main Street 274-6400
PHfLADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street PO 3-4818
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street FI 6-1571
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street PL 6-6766
WORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbury Street SW 8-2868

3 YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 3u9 W. Federai Street RI 3-0440
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue 374-6446

P R 0 G R E S S - P A Ž A N G A
C O L L I ŠIO N E X P E B T S 

A. & J. STANEVIČIUS 
(Fėnder) Pilnas Pataisymas. 

Plauname — Ištepame — Dažome
Motoro, Karose rijos (Body), Sparnų

2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663 
Chicago, Illinois 60632

1
Sekmadienį, gegužes 10
Pas mus rasite didžiausį pa

sirinkimą įvairiausių dovanų 
MOTINAI. Kaip: Asmeniška 
kartoteka, raštines reikmenys, 
Adresų suradimas ir kt.

Atsiminkite ją pasiųsdami sveikini- 
kortelę. Turime pasirinkimą: Moti

nai, Senelei ir kt. Dirmavonės ir Ko
munijos kortelės.

IAMA STATIONERSt
“THE SHOP U-NEED” ‘‘THE SHOP U-NEEK”

6305-07 So. Kedzie Tel. PR 6-9102
Dovanos, Kortelės, Raštinės Reikmenys ir Dennison Prekės.

SAVE AT INSUREO

Mutual Federai, 
Savings and Loan
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE C E N T E R, INC.

J. UEPONIS

Marquette Pk., 6211 So. Western PR 8*5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 ik 5 vai. vtk.

MUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiinmiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiH

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI 

• ............................ ,uimmitiii>i>iaii..alMiKi»iiitiHiiraii»iv.iiinisui«iii.»immam'naimiiimniiMmmaunna*

6%
PER ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $10.000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY

; 5 (T PASSBOOK 
/0 ACCOUNT ___

Paid and 
Compounded 

Q u a r t e r 1 y

NOW INSURED TO $20,000,

OFFICE HOURS 
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.l 

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M. 
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

No Business Transacted on Wednesday
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• Stasys Y’a. ŠILUVA ŽE 
MAIGIŲ ISTORIJOJE. Pirmoji 
dalis.. Reformacija ir restauracija. 
Krikščionis Gyvenime leidinys 
nr. 4 1970 m. 295 p. 5.00 dol.

Džiugu, kad populiariausia, 
šalia Aušros Vartų, Lietuvos 
šventovė susilaukė tokios mo
nografijos. Prof. Stasys Yla — 
daugelio talentų žmogus. Jis ir 
visuomenininkaas, ir poetas, ir 
teologas — pastoralistas, ir ide
ologas (ypač ateitininkijoje ir 
skautuose), ir istorikas (net ir 
mūrininkas — pilies statytojas). 
Pažymėtina, kad pasirinktą dar
bą jis atlieka ne atkištinai, o į- 
dėdamas tam visą sielą ir skirda
mas gausiai laiko. Šią knygą ruoš
damas, jis du kartu buvo nuvykęs 
į Romą archyvuose rinkti me
džiagos, kurios ten lyg “mozai
kos akmenėlių, visur pribarsty
ta”. Pirmą kartą archyvuose dir
bo devynis mėnesius, o išvykęs 
antru kartu (1965) rinko me
džiagą net pusantrų metų, ieško
damas jos Vatikano archyvuose, 
Russicum instituto archyve, len
kų bibliotekose Romoje, Muen- 
cheno miesto, Vienos, nacionali
nėj, Tuebingeno universiteto, Pa
ryžiaus lenkų bibliotekose.

Pasinaudojo patarimais mūsų 
istorikų, taipgi prof. Z. Ivinskio. 
Vėliau rankraštį peržiūrėjo, pa- 
tisklino prof. Z. Ivinskis, R. Kra
sauskas, prof. A. Kučas, dr. J. 
Matusas, prof. S. Sužiedėlis, isto
rikas Pauliukonis. Taigi, čia gal1 
bus pirmoji tokia (šalia kun. Rei- j
telaičio apie Suv. Kalvariją)

istorinė studija apie LietuvosI 
šventovę. Net apie Aušros Var
tus nieko pana'aus neturime.

Šiame veikale autorius duoda i 
labai p’atų istorinį foną, pateik
damas gausiai žinių apie Šiluvos 
apylinkių gamtą, vardą, mieste
lį įvairiais laikotarp:ais; plačiau, 
informuoja apie Šiluvos steigėjus, 
Gedgaudus, apie kitus įtakingus, 
lietuvius, turėjusius ryšio su Šilu
va, kaip Kęsgailai, Zavišos. Pla- \ 
čiau sustoja ties, reformacija, ap
taria kalvinizmo atgarsius Šilu
voje, teisminę kovą dėl bažny- j 
čios tarp katalikų ir reformatų, 
maskolių ir švedų siaubą Šiluvos 
apylinkėse, marą, Šiluvos bylą 
Varšuvos seime. Pagaliau pla- i 
čiau gilinasi į Šiluvos likimą 2e- į 
maičių ir Lietuvos agonijoje. Čia 
susitinkame ir su tokiais įtakin
gais žmonėmis, kaip Pacai, Sa
piegos ir kt.

Rašoma kondensuotai ir do
kumentuotai, atžymint iš kur 
informacijos imtos. Vien šalti
nių ir literatūros sąrašas užima 
penkis puslapius. Išnašų 21 pus
lapis. Šis tomas siekia iki XVIII 
šimtmečio antros pusės. Antroji 
dalis turės apimti Šiluvą caristi- 
nės okupacijos laikais, nepriklau
somybės metais ir naujų okupa
cijų laikotarpiu. Šitoks leidinys į- 
domus ir svarbus kiekvienam lie
tuviui, kokių pažiūrų jis bebūtų; 
įdomus istorikui ir eiliniam Lie
tuvos praeities mylėtojui, ypač 
intriguojantis besiinteresuojan
tiems lietuvių religiniais išgyve
nimais praeities šimtmečiuose.

J. Pr.

Kun. Stasys Yla, tik kg išėjusio stambaus veikalo “ Šiluva žemaičių istorijoje” autorius, prie sa.ci rauko • 
mis išmūrytos Mindaugo pilaitės Putaaim®. Conn. Jo dešinėje A. Kašubienės mozaika, vaizduojanti ka
ralių Mindaugą. Nuotr. V. Maželio i

mus ir negalimus būdus susi
laukti paramos.

Visi jie įpinti į giliai intriguo
jančias situacijas, kurių atomaz
gos skaitytojui neša visą eilę ne
tikėtų staigmenų. Meistriški dia
logai, ekrano gyvumo veiksmo 
vystymasis. Šalia to - nuostabus 
autoriaus sugebėjimas išryškin
ti įvairiausias pasaulėžiūras, kūry
bingai perteikiant jų esminius 
bruožus, iškeliant jų kontrover
sijas ir drauge nieko neįžei- 
džiant. Skaitantieji šią knygą tu
rės malonumo ir pasigėrėti lite
ratūriniu kūrybingumu, ir per
gyventi pramoginio skaitymo sma 
gurnus. J. Pr.

RGOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufactnrers

Rankomis lšpiaustytl paveikslų 
rėmai pritaikintni paveikslams 
ir skelbimams rėnruu metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virgin a 7-7258 - 59

Dar dėl karalių
V. TRUMPA

Rašydamas savo pastabas dėl 
grand prince and grand princi- 
pality įvedimo angliškosios En- 
cyclopedia Lituania pirmajame 
tome, pirmiausia norėjau išpro
vokuoti to tomo redaktorių Simą 
Sužiedėlį, kad jis jau dabar at
skleistų savo argumentus, kodėl 
jis šiuos terminus pasirinko, ne
laukiant tos enciklopecijos G. to
mo pasirodymo, kuriame jis pasi
žadėjo tuos argumentus atskleis
ti. Tuo būdu ir kiti šio dalyko 
specialistai (kalbininkai, istori
kai ir kiti) galėtų pareikšti savo 
nuomonę, ir galima būtų susi
tarti dėl vienokio ar kitokio ter
mino pasirinkimo. Maniau, vie
ną pataisytą tomą išleisti leng
viau negu du ar tris. Nesinorėjo, 
kad grand prince ir grand prin- 
cipality įsiteisėtų įsisenėjimo 
tvarka.

Ligi šiol S. Sužiedėlis savo ar
gumentų neatskleidė, todėl 
klausimas tebėra pakibęs ore. Tie
sa, į mano straipsnį atsiliepė 
žurnalistas ir rašytojas Vytautas 
Alantas (Draugas, 1970.4.18.), 
pareikšdamas, kad jam princas 
geriau patinka negu kunigaikš
tis, nes jis “skambesnis ir reikš
mingesnis”. Dėl to su rašytoju 
būtų sunku ginčytis. Gal dėl to 
ir šunis taip mielai princais va
dindavo.

Bet, iš tikrųjų, V. Alantas ne
mėgsta nei princo, nei dūko; jis 
norėtų didžiuotis Lietuvos kuni
gaikščius vadinti tiesiog kara
liais ir bastai Ir, prisiminęs Ge
diminą, jis truputį arogantiškai 
ir piktai kreipiasi į mane: “Įdo
mu kokių ceremonijų griebsis V. 
Trumpa nuplėšti Gediminui vai
niką nuo galvos? Manau, kad 
be Lietuvos ėdiko Dlugušo! pa
galbos jis neišsivers”.

Atsakymas labai paprastas: ne
reikia nei jokių ceremonijų, nei 
Dlugšo, ar kieno nors kito pagal
bos tai operacijai atlikti, nes Ge
diminas tokio vainiko ant savo 
galvos neturėjo. Tuo, žinoma, ne- j 
sakoma, kad Gediminas nebuvo i 
vadinamas karaliumi. Beveik vi
si vakariečiai vadino jį karaliumi. \ 
Nežinia, tik, kaip lietuviškai jis! 
vadinamas, nes, deja, nėra išlikę i 
iš tų laikų jokio lietuviško raš
telio. Bet vienas dalykas būti pa- i 
vadintam karaliumi, kitas — tu- į 
rėti karališką vainiką ant savo 
galvos. Manau, kad ir Alantas 
žino, su kokiomis ceremonijomis 
buvo uždėtas karaliaus vainikas 
ant Mindaugo galvos, arba kiek 
kovojo ir kaip laukė karališko 
vainiko Gedimino anūkas Vy
tautas. Tikrais ne tik anų laikų 
kronikininkai, popiežiaus ir im
peratoriaus kanceliarijos, bet ir 
visi žvirbliai būtų čirškę ant 
tvorų apie panašią Gedimino ka
rūnaciją.

Malonu, kad mūsų karalinin- 
kai pasiryžę vesti kovą už kara
lius “ligi galutinos pergalės”. 
Man tik vienas dalykas jų moty
vacijoje sunkiai suprantamas: jei
gu Gediminas buvo karalius ir 
turėjo karališką vainiką, tai kas 
nors iš jo įpėdinių turėjo jį pra
rasti, nes karaliaus vainikas 
buvo paveldimas. Kas tas niekda
rys buvo: Algirdas, Kęstutis, Jo
gaila, Vytautas? Ir paskum ligi 
pat XVIII amžiaus pabaigos visi 
Lietuvos valdovai, didikai ir ba
jorai sutiko su didžiojo kuni
gaikščio titulu ir kepure. Ar tik 
dėl to, kad Dlugošas juos taip 
pavadino? Net ir Dlugošas nemi
ni to niekdario, kuris būtų prara
dęs vainiką, vardo.

Dar pora žodžiy dėl to paties

s X-. MM

Humoristinis romanas - nauju laiku tema
Plačiai tarptautinio garso susi

laukęs rašytojas Giovanni Gu- 
areschi (staiga miręs 1968 m. lie
pos mėn.) yrą parašęs Šešias 
Don Camillo knygas. Paskutinio
ji, kuri neseniai pasirodė anglų 
kalbos vertime, yra “Don Camil
lo Meets the Flovver Children” 
(išleido Farrar, Straus and Giro- 
ux New Yorke. 1969 m. 247 psl. 
5.95 dol.).

Dlugošo, kurį Alantas vadina 
“Lietuvos ėdiku”, Dlugošas bu
vo vienas didžiausių XV amžiaus 
istorikų. Jeigu jis būtų buvęs toks 
ėdikas, tai, tur būt, pirmiausia 
būtų suėdęs Kazimierą Šventąjį, 
kurio jis buvo mokytojas ir ku
rį labai gražiai auklėjo. Vargu 
būsimo šventojo ir kitų savo vai
kų auklėjimą ir mokymą tėvai 
(pusiau lietuviai) bųtų patikėję 
kokiam nors “Lietuvos ėdikui”. 
Tiesa, Dlugošas buvo priešingas 
Lietuvos separatizmui, nemėgo 
pagoniškos Lietuvos, bet ko kito 
galima buvo ir laukti iš kunigo 
lenko istoriko. Tačiau, aplamai, 
jis Lietuvos atžvilgiu buvo žy
miai objektyvesnis, negu kai ku
rie mūsų žurnalistai šiandien 
Lenkijos ir kitų mūsų kaimynų 
atžvilgiu.

M O V I N G
Perkrauste baldus iš arti ii toli

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

Tai humoristinis romanas nau
jausių laikų tema. Kai kurių kny
gos skyrių tiesiog neįmanomu 
skaityti nesikvatojus. Tenka ste
bėtis autoriaus ypatingu šių lai
kų dvasios pažinimu, giliu mo
dernaus jaunimo psichologinių 
nuotaikų suvokimu, įsijautimu į 
galvoseną stalinistinio ir Mao 
komunisto, gabiu perdavimu 
nuotaikų egzotiško paskutinių 
dienų kunigo ir senesnio klebo
no. “Gėlių jaunimas” ir maiš
tingieji į hipius pasinešę jau
nuoliai pavaizduoti lyg reporta
žiniu tikslumu iš pačios tikro
vės paimti, kas autoriui, gyve
nančiam ne hipių tėvynėj Ame
rikoj, o Italijoj, buvo nelengva 
ir ką gali atlikti tik aukšto kū
rybingumo talentas.

Veikalo tokie gyvi tipai: dėdė 
klebonas, arba - jaunas kunigas, 
per 24 valandas pasiryžęs įgy- 
vimo reformas. Įžūliai apsukri 
si “gėlių mergaitė”, dvi 
hipiškos gaujos, komunistų 
vadovas Peppone, devynių 
vaikų susilaukusi gatvės moteris, 
grubiai išnaudojanti visus gali-

SPECIALI KAINA
$15.00
Pusmetinis sušukavimas 1 

Pilnna kaina 
MODERN IMPRESSION 

COIFFURES
THERESE RIZZONE, sav.

6655 S. Mozart — Tel. 776-712( 
H bloko į vak. nuo Californla 

ant 67-tQs
Antr., treč. Ir žeSt. 9 iki 5:30

Ketv. Ir penkt. 9 iki 9. Sekm. i 
Pirm. uždaryta.

SKI

WAGNER & SONS
Typewriters — Addtng Machines — 

Checkwrlters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaaki Rd„ Tel. 581-4111

Fotografas žavioms nuotakoms

The Paul 
Studio

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan SI.
Chicago, Illinois 60608 

TEL. YArds 7-5858

Vi

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Hiiill!!!!!!

GRANE SAVINGS
and L o a n association

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Naujas aukštas divi
dendas mokamas ui 
■n.eatavlmn sąskaitos.

Mokamas ai Viena Me
ta CcrtlflcutŲ sąskaitas

Minlmum *6,000.00
PINIGAI ĮNEŠTI na 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
____ PIRMAD. Ir KETVIRTAD........... » v. r. Iki 9 v. v

VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD............ 9 v. r Iki 6 v. v.
SESTAD. 9 v. r. Iki 12 v, d. — Trečiad. uždaryta

M1DLAND U vė patai 
nauja taupant Ir duodi 
nama^na jaigytl paskolai 
Dėkojame ui pasitikėjimu 

Ir esame pasimokę Junu 
patarnauti ateityj. Haa-tos 
aialraiintoa iki S20.000.00

PASSBOUU SAVINGS 2-YEAR SAVINOS 
GERTI IT GATĖS 

(Minlmum $6,000)
Ali Accounta 

Gomimiuidcd Daily 
—- l'uiil Ųiiai'terly

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 3-4711
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai sekmad atdara nuo 11 Iki *:30 va) po pietų.

LUIZ AUTO REPAIR
6643 8. KEDZIE AVĖ., CHICAGO, ILL. 60629

TELEF. — 436-3699
KAROSERLIOS, SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR DAŽYMO DARBAI
Atliekami tiksliai ir nebrangiai. 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas

ALUMINIJAUS R YNOS (Gutters) 
vandens nubegimui.

Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų — K. Butkaus kon

strukcijos.
Naujausi žieminiai balto emalio 

ir "stainless steel" langai.
FORMICA KABINETAI

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781 

%............................ ..........■ f
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• Numizmatams naujiena, mūsų dailininko .naujausių dar- 
Jonas K. Karys, d'ipl. ekonomis- bų parodos dar š( sezoną įvyks 
tas, numizmatas, buvęs Kauno gegužės 9-10 d. ALT sąjungos 
monetų kalyklos viršininkas ir namuose, Bostone, ir birželio 
Aukštesniosios prekybos mokyk- 20-21 d- Šv. Kazimiero lietu- 
los lektorius, davė naują leidinį v:v parapiio? salėje, Los / g, 
“Numizmatika” (Išleido “Aukse- les. Pastaruoju metu A Petri
lis”, Immaculata Press, Putna- nemaža’ pa
nte, Conn., 340 psl., kaina 15.00 veikslų, kurie žymi gana jdo- 
dol.) Du trečdaliu šios knygos m:ai naivią krypt' "o tapybos 
skirta numizmatikos žodynui, raidoje. Parodose bus išstatyta 
Tai lyg savotiška lituanistinė' aliejaus, akri’ikos ir akvare’ės 
numizmatikos enciklopedija, kur darbai. Ypač apva’.dyto impulso 
alfabetine tvarka duodamos į- polėkiu ir sra’vomis ryš’-ūs y- 
vairiausios informacijos, liečian- ra akvareliniai paveikslai, 
čios numizmatiką, ypač Lietuvos
pinigus šis vertingas žodynas už- * Lietui ių dai ininkų paroda 
ima du knygos trečdaliu. Antro- K’inados ambasadoje. Kanados 
ji dalis — J. Kario raštai numiz- ambasados Washingtone patal- 
matikos klausimais, tilpę įvai- P°se ®-nJ- balandžio 24 d. atida- 
riuose žurnaluose ir laikraš- IYta dviejų lietuvių dailininkų, 
čiuose, nagrinėju įvairias lietu- gyvenančių Kanadoje, Atano ir 
vių numizmatikos temas. Knygo- Anastazijos I amošaičių paveiks- 
je net 180 iliustracijų, sudarytų ^1 it kilimų paroda. Ji vyksta

BokštaiAntanas Peyrikonii

no “šlovinimo” srity. Teigiama, i 
kad “apie Leniną širdis dainuo
ja”. Žinoma, tas '“dainavimas” 
vyksta tik partijai diriguojant ir 
gyvąsias širdis prievartaujant.

Tiesa, kai kurie lietuviai kom
pozitoriai yra sukūrę ir nebūti
nai Lenino temomis veikalų, ta
čiau žymieji menininkai verčia
mi atiduoti duoklę Leninui. Čia 
pora pavyzdžių: V. Paltanavičius

Filmų įvairumai
Apie žmogiškąją prigimtį ir amerikiečių visuomenę

STASĖ SEMĖNIENĖ

iš daugiau kaip tūkstantis įvai- ambasados informacijos patai- j neseniai sukūrė kantatą “Neuž-

Ištrinkit tas. priverstines šypse
nas nuo. nusiminusių, beviltiškų 
veidų ir pamatysite kuo pavirsda
vo 1930 m. šokių maratonai. Pilna

“Ąime of the Thousand Days” — 
dešimties nominacijų.

Režisierius Sydney Pollack pasta-

rių vienetų. pose, 1771 “N” St. N.W.
Knyga dailiai įrišta, turi dide- j • Vilniaus universiteto (da

lės vertės. Kadangi autorius bar — V. Kapsuko) bibliotekai 
Liet. enciklopedijoje redagavo nu- giajs metais sukanka 400 metų. 
mizmatikos skyrių, tai gausiai Bibliotekoje yra daugiau kaip 
medžiagos sutelkė jau tada. Ši pustrečio milijono knygų ir kas- 
knyga yra autoriaus jau trečia. met jį papildoma bent 70,000 
Anksčiau buvo išspausdinti jo knygų.

gesint revoliucijos gaisro spar 
nuoto” gi V. Klova 
nę uvertiūrą”. (E.)

pilnutėlė salė žmogiškų būtybių įlė baliaus salę ir pripildė ją tikrais

veikalai: “Nepriklausomos Lietu 
vos pinigai” (1953), “Senovės 
lietuvių pinigai” (1959). Ši kny-

Apie tą sukaktį šiltai kalbėda
mi, 12 jaunųjų lietuvių moksli
ninkų savo laiške “Tiesai” (ko-

ga yra autoriaus užplanuotosios į vo 31) nusiskundė kai kuriais 
trilogijos paskutinė dalis. Visą tą trūkumais ar bėdomis. Jie prime- 
darbą autorius atliko nuo tar-' na i968 m. balandžio 1 d. gais- 
nybos atliekančiais negausiais rą bibliotekoje, kai labai nuken- 
laisvalaikiais, duodamas labai' tėjo profesorių skaitykla. Remon- 
vertingos medžiagos mūsų nu- tas turėjęs būti baigtas per. pus- 
mizmatikos ir apskritai mūsų' mėtį, bet... jis tęsiasi ir dabar, be
valstybinio-kultūrinio gyvenimo1 
istorijai.

• Dailininko Leono Urbono 
paroda Chicagoje, Čiurlionio ga
lerijoje, atidaroma gegužės 16 d. 
7 vai. vak. Parodoje bus išstaty
ta apie 40 naujausių šio Austra
lijoje gyvenančio mūsų dalinin

to, bibliotekai ir šiaip trūksta 
patalpų.

Jaunieji mokslininkai sakosi 
vargsta ir negali suprasti, kodėl 
profesorių skaitykloje suvaržy
tas paudojimasis kai kuriomis 
knygomis, o bendroje skaityk
loje tas naudojimas visai negali-

ko darbų. Paroda Čiurlionio gale- mas- Jie vjs laukia ir nesulaukia 
rijoje tęsis iki gegužės 24 d. Ją normalcsnių darbo bibliote-

koje sąlygų (E.)
Okup. Lietuvoje skelbiama

rengia “Margutis”.
• Dali. Antano Petrikonio pa

rodos. Šio Chicagoje gyvenančio ' apie lietuvių muzikų indėlį Leni-

• Juozas Siparis, dramos te
atro aktorius, mirė Vilniuje š.m.
balandžio 5 d., eidamas savo gy
venimo 77 metus.

Gimęs 1894 m., Siparis Lietu
voje buvo laikomas vienu pir
maujančių lietuvių aktorių tarpe. 
Šiuo metu režiminė spauda (Tie
sa, Komj. Tiesa ir kt.) ypatingai 
pabrėžė, tai, kad velionis domė
josi K. Stanislavskio teatro siste
ma bei rusų realistiniu menu.

Nenurodoma, kad Siparis savo 
dvasia buvo suaugęs su nepr. 
Lietuvos teatru ir kad jis turėjęs 1 
polinkį į charakteringus vaidme
nis, kaip tik toje srityje ryškėjo 
seniau ir, gal, dar labiau iškilo 
okupacijos laikmečiais. Dabar ke
liama tai, kad Siparis vienas pir
mųjų teatre buvo sukūręs Leni
no paveikslą. Dėl to jis buvo ap
dovanotas okupacinio režimo 
premija. Velionis dirbo ir pedago
ginėje srity ir dalyvavo, jau oku
pacijoje, kuriant kai kuriuos, 
lietuvių kalba filmus.

“Šventi- sukosi vis aplink ir aplink tarp ke
turių sienų kartais ištisomis savai
tėmis be jokio miegp, sudarydami 
cirką tiems, kurie mokėdavo pinigą, 
kad tik juos pamatytų.

Pagaliau pabaigoje tie, kurie ne-

charakteriais. Iš kažkur, iš nežinios | 
jie visi čia suplaukia: Robert (Mi- j 
chael Sarrazin) nufotografuotas, 
lyg jis įžengtų į salę tiesiog iš jū
ros. Atrodo, lyg filmo charakte
riai neturi gyvenimo istorijos, jokio 
kito gyvenimo; jie egzistuoja tik

apalpdavo ar nekrisdavo negyvi, |tarp tų keturių baliaus saIės sje.
laimėdavo pinigines premijas, ku
rios buvo taip laukiami geri pinigai 
depresijos laikais. O depresija, ne
tiesiogine prasme, buvo viso to 
priežastimi.

Ir iš tiesų, kai kurie tie marato
nai virsdavo tikrai žiauriu vaizdu. 
Dalyvaujantieji konkurse šokdavo, 
nepaisydami savo sveikatos, sirgda 
mi, net moterys, laukiančios kūdi 
kių. Žmonės šokdavo apnikti para-

nų, oficialaus laikrodžio rodyklei 
nutiksenant valandas. Pollack vis
ką gyvenime susumavo ligi šio 
kvailo konkurso; o tai, ką jis pasa
koja turi kur kas daugiau reikšmės 
gyvenimui negu aniems konkur
sams.

Robert sutinka Gloriją (Jane 
Fondą), ir jie pasidaro partnerais 
maratone, nors jis net neplanavo į-

HIGHER INTE RĘST 
ON SAVINGS

PER
ANNUM

PER
ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY

Į

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $1,000. OR MORE,

1 YEAR MATURITY

PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000
Interest I* eompounded dally and pald quartarly on all accounta. Standard Padarai 
pay* tha highest legal rate of Interest on all savings. Deposlts rocalvtd by the 
lOth of any month oarn from tha first of that month. Oeforrod Incomo Certlficatee 
aro avallabls at ratea of 4% and 5%%.

TĄNDARD
EDERALS
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vusį už vaidybą Oskarą). Lyg koks įkas, neturėtų taip likti be vilties, 
išvargęs dievaitis jis stebi savo au-'Red Buttons, jūrininkas, kitų ma- 
kas su abejingu smalsumu. ' ratonų veteranas, linksmai pamo-

Filmas nepakiša mums pigios pa- kas kitus visokiausių triukų, pri- 
baigos. Ir nors toji aiški, sprendžiant mena mums seniai užmirštą puikų 
vien iš filmo pavadinimo, vis dėl- charakterį, jo sukurtą filme “Sayo- 
to pabaiga lieka be galo efektinga, nara”, kuris sušvyti naujai, kada 
ne dėl to, kad buvo tikra staigmena, kymfedininkai yru kažkaip geriausi 
bet kad tai neišvengiama, kaip ne- tam ilkiosc tragiškose rolėse.

! išvengiama yra mirtis. ' Jie, sutarė ir pasirašė, kad gautų
Prie Pollacko žiauriai sukurtos vi- kar us į dieną pavalgyti ir 

zijos derinasi puiki visų aktorių 1,300 dol. premiją, o šokt gali su- 
: vaidyba. Jane Fondą yra kieta, ne- oti, kada tik nori. Bet kažkaip jie 
i palaužiama, pilna neapyk n'os ir nepajėgia 'sustoti. O tada didysis šo- 
’ baimės. Sarrazin, iš tikrųjų, nega- kįo mar Jonas pradeda vis daugiau 

Ii nieko padaryti, 'ik stovėti ir jos ir daugiau panašėti Į pati gyvėni- 
gailėtis; niekas, net depresijos lai- mą. Tinką žiūrėti visiems.
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2 V FA II CFJlTIFICATl

$1,000 minimum
i yi:ak ckrtificate 
$20.000In.MimJ U)
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IRIGHTON SflVINGS & LOAN flSSOCIATION
1071 Archer Avenue Chieago, Illinois 60632

MMHMVANS
FUNERAL HOME

zitų, pergyvendami net haliucina- įjungti į šias varžybas. Antraeilėse 
cijas. O tokių šokančiųjų vaizdas rolėse puikiai pasirodo Red Buttons 
buvo kai kam dalis pramogos. Ne- ir Bonnie Bedelia. Visi jie varomi 
žiūrint tų laikų populiarios mu- lyg botago kirčių aplink ceremoni- 
zikos garsų, krepinio popieriaus Jū meisterį Rocky (Gig Young, ga-
papuošimų, tokie šokių maratonai ______________________________
buvo paprasčiausias sadizmas.

Tarp amerikiečių pamėgtų spor
tų tokios šokių rungtynės popu
liarumu net varžėsi su automobi
lių lenktynėmis. Visados ten buvo 
laukiama tos “malonios” galimybės, 
kad gal kas nors iš šokančiųjų nu
mirs.

“They Shott Horses, Don’t They? 
yra meistriškas pavaizdavimas ano 
maratono laikotarpio šių dienų 
publikai. Nežiūrint pramoginės pu- 

j sės, filmas sukaupia visą žiūrovų 
dėmesį, nes Jis mėgina prabilti į 
publiką, pasakodamas apie jai ne
pažįstamą žmogaus prigimtį ir anų 
dienų amerikiečių visuomenę.

Tai yra vienas geriausių paskuti
niu metu amerikiečių filmų, ne 
veltui apipiltas devyniom nominaci
jom (ir viena gauta premija), po

PETKUS
—TĖVAS IR SŪNUS—

MARQUETTE FUNERAL HOME
rity S MODFKNI8KOS KOPLYČIOM

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSK Ų 

Beveny Hills Gėlinyeia 
2443 W. 03rd Street. Chioa«o, Illinois 

Tel. Prt 8-0883 — PR 8-0834

FRANK ZAPOLIS
10% — 20%—80% pigiau mokėsit 
ui apdraud® nuo ugnies Ir automo
bilio pas

320854 įvest 9 51 h Street 
Chlcago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GB 0-4330
«ltBtlllUllll^llllllllll!ltllllllllllilllllillHlllllllllllIllIlllllllllmlllll^llllllllralllllllillluallllBallIl ,̂

A. VILIMAS
M O V I N G
Apdraustas perkraustymas

— Įvairių atstumu —
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FKontier 6-1882

1970 metų nauja 
geriausia dovana 

Lietuvon 
Specialūs Rublių 

PAŽYMĖJIMAI
DIDŽIAUSIOS VERTĖS 

ŽEMOS KAINOS
Jūsų giminės galės pasi

rinkti įvairiausių geriausios 
rūšies pirkinių Vneshposy'.- 
torg Užsienio valutos krau
tuvėse už pusę kainos arba 
net pigiau.

Reikalaukite mūsų nemoka
mo naujo katalogo.

INTERTRADE
EXPRESS

CORP.
125 East 23rd Street

New York, N. Y. 
10010

SVARBU
Imame užsakymus automobi
liams ir butams.

y .
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

Savininko

SAINT CASBMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių
Didžiausias Paminklų Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335

E U D E I K IS
L a i d o t u v f y Direktoriai 

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SUNOS
2424 W. 69th Street Tel. BEpublie 7-1218 
2314 W. 23rd Place Tel. VI r ginta 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS*
4348 S. California Avė. Tel. LAfayette 3-8572

ANTANAS M. PHTH TP<=
3307 So. LItnanica Avė. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
4854 8 Halsted Street Tel YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III., Tel. OL 2-1003



N, 103 (18) _ „si. 8 DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LIYIKATORA •p z 'u?111 sąznSoS -ui 0i8T ‘eruonp'BiBofJ

LENINAS ASTRONAUTAS
Tiesiog būtų liūdnai nepatogu, 

jeigu mes neprisimintume Leni
no, kada, anot “Aidų”, Leninas 
yra kaip tas “Sevilijos kirpėjo” 
operos herojus — “Figaro šen, 
Figaro ten”. Leninai, šen, Leni
nai, ten; Leninai, karvės pieno 
neduoda; Leninai, mėšlas nevež- 
tas,; Leninai, pravaikštų per 
daug, ir gobšiai iš tarybnio 
aruodo bulves nudžiovė. Tiesiog 
gaila, kad viską Leninas pada
rė, ir mes čia beveik nebeturi
me kaip pagerbti, nes visas 
mokslo sritis Leninas išsėmė.

Štai vasario 13 d. laidoje “Tie 
sa” skelbia, kad įvyko moksli
ninkų simpoziumas “Leninas ir 
Lietuva”. Mokslų akademijos 
prezidentas (taip ir rašo — pre
zidentas, o ne komisaras) J. Ma
tulis paskelbė, kad ‘L'eninas bu
vo genialiausias mąstytojas tiek 
proto, tiek intelektualinės jėgos 
atžvilgiu." Žinoma, beip'gu Ma
tuliui taip paskelbti, kai nebėra 
genialiausio Stalino, apie gurį 
“Pravda” 1949 m. balandžio 22 
d., taigi Lenino gimtadienio pro
ga, parašė: “Genialusis Lenino 
darbų tęsėjas draugas Stalinas 
išvystė ir į aukštesnį lygį pakėlė 
Lenino mokslą.” Na, visi laimin
gi, kad to Lenino mokslo pakė- 
lėjo nebėra. O tame simpoziume 
mokslininkai ir jų varovai Šar
maitis, Navickas, Niunka, Grigo 
nis išreiškė kad, jei nebūtų Le
nino, tai ir pasaulio nebūtų.

Taigi, Leninas jau viską pa
darė, ir mums nebėra į ką jo be- 
pakelti, tačiau dar yra viena, vi
sos Tarybų šauniosios šalies ne
nagrinėta tema, tai Leninas ast
ronautas. Ir tepas'slepia visi 
•Kremliaus mokslai su lietuviš
kuoju dr. A. Bimba ^priešaky, 
mes Lenino gimtadienio proga
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TARYBINĖ PRAMONĖ 
Tabakas

Kadangi rūkantieji nusiskun
džia, kad tabako fabriko gami
niuose dažnai pasitaiko medžio 
gabalų ir kitokių priemaišų, ne
turinčių su tabaku nieko bend
ro, fabriko direktorius ir kiti 
vadovaujantys asmenys sušau
kė autoritetingą komisiją ir jos 
akivaizdoje į tabako piaustymo 
Mašina ■ subraškėjo, keliskart 
sausai džergštelėjo ir sustojo, 
tuo pačiu įrodydama, kad visi 
skundai neturi jokio pagrindo.

Batai

Zoologų, antropologų, geolo
gų ir kitų mokytų žmonių spė
liojimai apie tai, kad Lietuvoje 
aptiktos kažkokios būtybės iš 
mezozoinės eros pėdos, nepasi
tvirtino. Spėliojimus kategoriš
kai paneigė Buit inio aptarnavi
mo kombinato direktorius P. 
Apžiūrėjęs pėdas, jis pareiškė:

— Tai nei dinozauras, nei 
ichtiozauras, nei joks kitas vel
nias, Tos pėdos — mūų kombi
nato kliento, atnešusio mums 
pataisyti batus

<7. Daukša, “Šluota”

atskleidžiame naujus Lenino ho
rizontus — Leninas buvo astro
nautas.

Tai labai pravartu prisiminti, 
kad kaip tik šį mėnesį amerikie
čiai trečią kartą į mėnuli kėlėsi, 
tur būt, nežinodami, kad 1917 
m. Leninas buvo užantspauduo
tas ir iš Vokietijos vagone per
siųstas į Rusiją. Taip sakant, 
Leninas bu\o sandariai uždary
tas ir nors jis dabar ir dievas 
(velnias yra Trockis), bet anais 
iš Vokietijos į Rusiją perskrai- 
dymo metais turėjo uždarytas 
visus žmog skus reikalus pa
prastai spręsti. Anais metais šau 
nusis mūsų draugas Chruščiovas 
pareiškė, kad jei kas pirmas iš
lips mėnulyje kukurūzų sėti, tai 
bus ne kas kitas, kaip ruskis. 
Tie, kurie matė sovietinius tan
kus, lyg ir suabejojo, o Chicagos 
“Sun Times” net labai, teigda
mas, kad nesuprantama, kaip ga 
lį rusai į mėnulį išlipti, jei jie 
net siuvamos mašinos nemoka 
padaryti. Tačiau taip teigdami, 
tikriausia buvo užmiršę nuosta
bią Lenino kelionę vagonu, kur o 
sandarumas tikrai turėjo būti 
didesnis negu šių d enų raketos.

Taigi, švęsdami Lenino gimta
dienį ir suversdami jam visus 
mokslus, net ir niekšo Stalino 
atmtus, siūlome, kad komparti
ja įrašytų ir nuostabius Lenino 
astronautiškus laimėjimus. Be 
abejo, labai malonu Maskvai, 
kad ji erdvėmis yra paleidusi 
dešimtis grabų, tačiau bus dar 
malonau, kad galės pasauliui 
įtskleisti, jog pirmasis astronau 
tas buvo Leninas. Jeigu kas, ži
noma, dar tuo suabejotų, tas bū
tų tikras imperialistas ir supuvu 
šio kapitalizmo atstovas.

Lenlnistiniai metai labai pa
kiliai nuteikė visus gyventojus. 
Visi viską darė Lenino garbei. 
Net ir į tualetą eidami, skyrė tą 
darbą šimtmečui. Ir štai vieno, 
į tualetą nuėjusio eiliuota dėklą 
racija. Ji atvežta iš Lietuvos. 
Dėl estetiškumo pakeičiame vie
ną kitą žodelį: “šitas darbas ne 
eilinis — šimtmetinis leninnis”.

Taigi malonu, kad visi suprato 
lenininių metų reikšmę, ir visus 
darbus jo garbei atlieka, o kad 
Leninas buvo pirmasis astronau
tas, tur būt, nė pats Brežnevas 
nesuprato, gal dėl to Lenino die
nos proga komunistinė Kinija jį 
pavadino Hitleriu. Lenino dienos 
proga rusai su kiniečiais išsiplū- 
do, bet mes dėl to nesipiktina
me, nes tas keikimasis nėra eili
nis, o šimtmetinis lenininis.

P. Proletarinis

Žmogui daugiausia jėgos priduoda Leninas, jo paveikslas padeda žmogeliui ,tempti priešakinę techniką.

PAVASARINĖ KELIONĖ 
IR GIESMĖ

Kada važiuoji 45 mylias per 
valandą, giedok: “Kelias yra 
džiaugsmo dalis".

Kai važiuoji 55 mylias, gie
dok: “Aš esu čia svetimas, dan
gus yra mano namai.”

Kai važiuoji 65 mylias, gie
dok: “Arčiau, mano Viešpatie, 
pis Tave”.

Kai važiuoji 75 mylias per 
valandą, giedok: “Kai šauksi 
mano vardą, aš jau būsiu ten.”

Kai važiuoji 85 mylias per 
valandą, giedok: “Viešpatie, aš 
jau prie pat Tavo vartų.”

— Milijonierius 70 metų yra dar 
labai ir labai jaunas žmogus, to
kių metų amžiaus senas yra tik 
eilinis pilietis.

Studentė

— Man nenorom kyla klausi
mas, ar dar mes neišspiovėme 
mums svetimos rankos įbrukto į 
burną spenelio?

Vyt. Alantas

KOMUNIZMO TURTAI IR JO 
KILNIEJI UŽDAVINIAI

“Artimiausių metų uždavinys
— primelžti visuose ūkiuose vi 
dutiniškai iš karvės 3500 kilo
gramų pieno. O tai reikalauja 
žymiai pagerinti veislininkystės 
darbą, nuolat papildyti bandą 
geromis telyčiomis. Gera karvė
— didelis turtas. Ją išsiauginti, 
be abejo, nelengva. Todėl veis
linių telyčių priežiūra ir šėri
mas turi būti pavyzdingi. Iki 
šiol daugelyje fermų dar yra 
mažo produktyvumo karvių. 
Bandą bus galima deramai ge
rinti, kai bus kuo ją papildyti. 
Labai svarbu siekti, kad kiek
vienam šimtui karvių kasmet 
tektų ne mažiau kaip po 25 pir- 
maveršes.”

“Tiesa”, vasario 7 d.

Tarybinės soclenktynės
Kad ašis negautų 
Griežto papeikimo, 
Paskutiniai ratai 
Tarės, 
kol užkimo,
Ir vežimui davė 
Žodį:
Per metus 
Būtinai pavyti 
Priekinius ratus.

RECENZIJA

Žiūrovas, išeidamas iš teatro, 
kreipėsi į kaimyną:

— Gerai, kad' perskaičiau re- 
zenciją, nes kitaip ši pjesė man 
būtų patikusi.

NEREIKALINGAS DAIKTAS
Kartą darbovietėj kažkuris iš 

bendradarbių iškėlė labai natū
ralų reikalą. Tiesiog tikra ironi
ja. Kuomet bent kuris iš tarnau
tojų išeina į pensiją ir kuriam 
laikas jau nebevaidina jokio vaid 
mens, tuojau draugai susimetę 
jam perka atminimui laikrodį.

KEISTA KAVA

— Nuostabi tavo kava, bran
gioji I

— Aiškul Juk mano vyras ją 
parvežė iš Brazilijos.

— Stebėtina! Ir ji dar visiš
kai karštai

VĖL SKRAIDANČIOS 
LĖKŠTĖS

t

Spaudoj buvo žinutė, jog skrai 
dančios lėkštės, (apie kurias 
daug rašė “Naujienose” J. Prons 
kus), buvo matytos viršum Af
ganistano.

Galimas dalykas, kad tai nau 
jausi 1970 metų modeliai...

BESIRUOŠIANT J TEATRĄ

— Ar jūs esate tikras, jog šio 
bilieto, kurį man nupirkot, vie
ta yra arti scenos?

— O, taip. Jeigu būtų bent 
truputį arčiau, jūs jau dalyvau- 
tumėt programoj.

PRASMINGA POEZIJA

Vienas praėjusio šimtmečio 
pradžioje Mažosios Lietuvos po
etas taip eiliavo:

“Jautis, strazdas, vanagas,
kiškis —

didis turgus priekuliškis 
kur nereikia ■— nesikiškis”.

Nepaisant, kaip automobilis 
bus padarytas, jis bus tol ne
saugus, kol žmogus juo važinės

LAIKAI IR PAPROČIAI

“Vasarą daržuose gerdavome 
alų ir valgydavome lietuviškus 
kopūstus ir lenkiškas (Liublino 
unijos įtaka?) dešreles.”

“Šiandien mūsų smulkioji bur
žuazija jau kitas madas vaikosi; 
dažnai jau ji eina į tuos parengi
mus (opera, baliai, banketai), 
kur poniutės gali savo minkus 
pravėdinti ir kaimynei pavydo 
sukelti.”

J. Soliūnas

“Kur yra sagiai, gobienės ir 
matulaitienės, ten jaunimas šo
ka, o kur tokių vadovų nėra, tai 
ten jaunimas sienomis lipa.”

A. Nakas

“Faustas nėra miręs ir nebu
vo paimtas į dangų”.

Dr. A. Ramūnas

Taip atrodo Sovietų ekonomija, pagal Brežnevo pranešimą Charkove.

PROTINGAIS GIMSTAME,
KVAILIAIS MIRŠTAME

— tai žodžiai torontiškio 
dienraščio gyvenimiškai “filoso
fuoti” mėgstančio kolumnisto 
Gary Lautens.

Anot jo, nūdienėj visuomenėj 
imama galvoti, jog šių dienų 15- 
16 metų paauglys yra daug pro- 
' ingesnis už žmogų 40 metų am
žiaus, o ypatingai, jei tas 40 m. 
sulaukęs žmogėnas yra to paaug. 
lio tėvas.

Ir, girdi, šiandieniniu galvoji-, 
mu, tas žmogus (turįs 40 metų) 
smarkiai atsistojęs ant mentali
teto kampo aštrumos, daugiau 
negu kuris kitas, turįs 65 ar 70 
metų. Mat, tokie keturdešimtme 
čiai daugiausia turi vaikų pa
auglių.

Bet ir anie, žymiai senesnieji, 
esą gerokai kvaili, anot šiandie
nos jauniklių.

Pagal juos, kuo labiau žmo
gus eina senyn, tuo kvailyn. Mat, 
jų smegenys jau yra beišdžiūs- 
tančios. Taigi, esą, beveik taip ir 
išeitų: visi gimstame protingi — 
mirštame apykvailiai.

Ir jeigu tai teisybė, tai dauge
lis iš mūsų darome dalykus (kvai 
lystes) jau daugelį metų, kurių

Biliardas
Stumdo rutulius lazdom.
Mušas rutuliai kaktom.

Rutulėliai rutuliai.
Akyse jų ratilai.

Gelumbė švelni, žalia.
Vaikšto viešpačiai šalia.
Rutulių nepagailės.
Smūgis. Kerta iš eilės.
Vidury karštos kovos 
Gal kas nors ir pagalvos:
— Kartais tampam rutuliais. 
Lekia akys ratilais...

. J. Nekrašius

MOKYKLOJE

— Kodėl musė skrenda į pie
tus?

— Todėl, kad jai toli pėsčiai 
eiti.

neprivalėtume daryti.
Užuot ėję klausti patarimo 

pas senelį, geriau reikėtų to pa
tarimo ieškoti pas jauniausiąjį 
mūsų še'mos narį, ypač tada ta
da, kada jis grįžta laikraščius 
išnešiojęs.

Net dr. Margaret Mead pasa
kiusi, jog nėra pasaulyje tokių 
suaugusių, iš kurių jaunikliai ga 
lėtų pasimokyt', kokius ir kur 
jiems žingsnius žengti.

Tiems žodžiams tebeskambant 
ausyse, jis padaręs vieną logišką 
žingsnį pirmyn. Paklausęs savo 
10 metų sūnų, ar jis galėtų jam 
skirti keletą mnučių laiko ir pa

Moderni mergaitė labai gerbia ra
tus.

dėti išspręsti keletą problemų, 
su kuriomis jam te,nka galinėtis 
ilgesnį laiką.

— Gerai, — atsakęs į paklau
simą dešim mėtis. — Je gu tu, 
tėve, būsi konkretus ir kalbėsi 
trumpai. Nes jis, girdi, neturįs 
cbug laiko. Televizijos progra
moj už 5 minučių būs ąs rodo
mas “Bugs Bunny”, ir jis neno 
retų pralesiti.

Po atsiprašymo, tėvas tęsęs 
toliau:

— Tavo motina ir aš pats gal 
vojame ar mums pirkti naują 
sofą ar ne?

— Aš nieko prieš, — atsakęs 
sūnus. — Koks kitas klausi
mas?

—Tavo senelis skambino šią
nakt. Jis, kaip žinai, dirba toj 
pačioj kompanijoj jau 50 metų 
ir ir ruošiosi šių metų gale šeiti 
į pensiją. Jis...

— Ar dar ilgai tas klausimas 
tęsis ? — pertraukęs sūnus.

— Ne. Senelis norėjo tik gau
ti patarimą, ar protinga jam bū 
tų ieškoti kur nors ir kokio nors 
kito darbo, ar užsiimti kuo nors 
pačiam ?

Nustojęs kantrybės, dešimt
meti paklausęs1

— Ar visas problemas priva
lau išspręsti tik aš venas? Ko
dėl gi senelis negalėtų apsispręs 
ti pats, ką jam daryti išėjus 
pensijon?

— Išėjęs pensijon, jis galvo
ja paimti ilgas atostogas, bet, 
dėl visa ko .norėjo dar atsiklaus 
ti tavęs.

— Aš galvoju, kad jis teisin
gai elgiasi, — sutikęs sūnus. — 
Aš tik norėč au, kad visa mūsų 
šeima nesiremtų mano vieno pa 
tarimais — pasiklausk sesers 
Janės, kuri dabar jau 7 metų, 
taigi jaunesnė ir išmintingesnė 

P. A.

MINTYS PRAKALBŲ 
PAGERINIMUI

— Šuo dėkingas šeimininkui 
už sukaltą būdą. Bet tuo pačiu 
atsirado naujas vargas — gran
dinė.

— Jei medis auga vienas, jam 
tas pats, iš kurios pusės pučia vė
jas.

— Dvi pamainas dirbęs žmo
gus yra toks, kuris nori iš darbo 
į darbą važinėti geresne mašina.

— Moteris apie savo amžių 
nustoja kalbėti tada, kada am
žius pradeda kalbėti apie ją.

— Optimistas yra toks žmo
gus, kuris išleidžia paskutinį do
lerį, nusipirkdamas piniginę.

— Jeigu mes įsitikintume, kad 
ant medžių auga pinigai, pusė 
visų mergaičių, kurias aš pažįs
tu, tųoktųsi su beždžionėmis.

Doris Lilly

— Rusijos viešbučiuose yra te
levizijos kiekviename kambaryje, 
tačiau jos žiūri į tave.

Bob Hope

— Tu negali suprasti, kaip 
| greitai keičiasi balsas, kol neuž
girdai, kaip žmona, pertraukusi
vyro barimą, atsako telefonu.

— Ne visos moterys pakarto
ja paskalas, kitos jas pradeda.

— Kasgi piktžolė? Augalas ku
rio dorybės dar neatrastos.

R. Emerson

Infliacija tai reiškia, kad kol įsigijai 
reikiamą sumą pinigų daiktui pirkti, 
tas daiktas vėl pabrango.

— Visų išradimų paskirtis tau
pyti žmogui laiką, išskyrus tele
vizijos aparatą.

— Infliacija yra toks metąs, 
kada sušlampa tie, kurie taupė 
lietingam metui.

— Sumaišant degtinę su van
deniu sugadinami du geri skys
čiai.

— Egoistas yra geras žmogus 
ta prasme, kad jis nekalba apie 
kitus, o tik apie save.

— Visuomet patyriau, kad 
žmonės, neturį ydų, mažai teturi 
ir dorybių. A. Lincoln

— Daugelis jaunų rašytojų 
padaro klaidą, su rankraščiu pa
siųsdami sau adresuotą ir pašto 
ženklu antspauduotą voką, nes 
daugeliui redaktorių sunku atsi
spirti prieš tokią pagundą.

— Ring Lardner

O MISS 
įfEKOHČMIA 
\ ČSSR

1969

Taip čekoslovakai vaizduoja gra-1 
žuolę komunistinę Čekoslovakijos 
ekonomiją.

KAM TAS KIRVIS?

Kavarsko kepyklos vadovai 
perdegusią duoną siunčia į Staš- 
kūniškio tarybinio ūkio III Svir
nų, Naujasodžio tarybinio ūkio 
Ežerėnų skyrius bei kitas toli
miausias Anykščių rajono vieto
ves. Taip sakant, toliau nuo sa
vo galvos. .

(Iš J. ŠILINIO laiško)

Kolūkietė (III Svirnų parduotu
vėje). Gal kirvių turite?

: Pardavėja. O kam jums jie?
Kolūkietė. Jūsų parduodamai 

duonai atkirsti.
“Valstiečių laikraštis”
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