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LAISVĖS KOVA IR LITERATŪRA
Kad tikroji kūryba, kad 

aukšti pasiekimai mene, kad 
mūsų litera' Ariniai laimėjimai 
kovoja už Lietuvos laisvę, mes 
jau esame ne sykį kartoję. Lais
vojo pasaulio lietuvių rašytojų 
žodis, paskelbtas ne viena kal
ba, yra kaip tik liudininkas mū
sų kūrėjo gyvastingumo, kuriuo 
gali didžiuotis šiapus ir anapus 
geležinės uždangos gyveną lie
tuviai. Ne todėl, kad ta kūryba 
būtų tiesioginė politinė parama, 
bet todėl, kad tai buvo neišduo- 
dančio ir neparduodančio savo 
talento, nepavargstančio ir iš 
nieko jokios pagalbos nereika
laujančio, išdidaus lietuvio kū
rėjo laimėjimai. Buvo spaudoj, 
dažniausiai tų, kurie nieko prie 
literatūros augimo neprisidėjo, 
reikalavimų, kad lietuvis rašy
tojas kurtų vienaip ar kitaip, 
ir teko nuo to gintis, aiškinant, 
kad tikrieji kūrybiniai pasieki
mai yra vertesni už blogai su
eiliuotus šūkius.

Tačiau būtume neteisūs, jei 
sakytume, kad tik niekuo nesu
interesuota, tikriau beteminė li
teratūra yra tikroji literatūra. 
Geras kūrėjas gali apie viską 
rašyti ir pasiekti gerų rezultatų. 
Taip buvo visur pasaulyje, taip 
yra ir mūsų literatūroj. Rašy
tojai yra sukūrę visą eilę pui
kių apysakų, eilėraščių, o ypač 
dramų, tiesiogiai liečiančių mū
sų, o ir viso pasaulio kovą už 
laisvę gyventi ir kurti. Viena 
Mazalaitės istoriją apie parti
zano motiną, vienas Aisčio ei
lėraštis “Pavergtoji”, vienas 
Brazdžionio eilėraštis “Ateina 
žinios”, vienas Bradūno eilėraš
tis “Ištikimybė”, viena Nagio 
“Budapešto baladė” ar šlaito 
“Mano tauta” yra daugiau negu 
šimtas rezoliucijų ar triukšmin-

gų kokiose nors iškilmėse kal
bų.

Visa tai puikiai supranta ir 
įvertina, nors ir neigiama pras
me, okupanto tarnai. Ryšium su 
Bražinskų pabėgimu “Tiesa” 
spalio 22 d. numeryje akcenta
vo; “Savo leidiniuose, savo “kū
ryboje” — netgi poezijoje — 
jie atvirai pasakojasi, kaip jie i 
— jei vėl įgytų galimybę — lie
tų gimtosios liaudies kraują už 
tai, kad liaudis nutrenkė juos 
kaip nuodingas siurbėles nuo sa
vo kūno”.

Tačiau iš visų tiesioginių pa
sisakymų prieš laisvę varžan
čius Nobelio premijomis premi
juotų autorių niekintojus, dau
giausia pasisakė mūsų drama
turgai. Tai gražiai savo studijo
je ap'arė dr. V. Skrupskelytė, 
ypač iškeldama Landsbergio ir 
Jankaus dramas. Bet šalia tų 
dabar išėjo ir Antano Škėmos 
dramų rinkinys Raštai H, kur 
didžioji dalis dramų yra tiesio
giai komunizmą demaskuoją 
kūriniai. Padėka už tai Mackaus 
knygų leidimo fondui ir jo va
dovui G. Vėžiui už šių kūrinių 
į vieną vietą sutelkimą, nes šio
se dramose autorius išskirtinai 
aukštu meniškumu, atskleidžia 
kruvinojo komunizmo, naiki
nančio žmogų ir jo kūrybą, už
mačias. Kad šie kūriniai nėra 
atsitiktiniai, kad juos autorius j 
sąmoningai kūrė, o ne vien ne
turėdamas temų, liudija ir tame ’ 
pat raštų tome rašytojo pasisa
kymas, liečiąs “Pabudimo” dra
mą. Autorius, paklaustas, kas 
paskatino parašyti “Pabudimą”, 1 
atsakė: “Du motyvai: mūsų i 
košmariška epocha, pasireiš- 1 
kianti per galutiną žmogaus nu- i 
vertinimą, ir šios epochos bū- : 
dingiausioji apraiška — rusiš- < 
kasis komunizmas, siaučiąs Lie

Dailininkė Anastazija Tamo
šaitienė savo veiklą pradėjo tau
todaile. Ji tą dalyką studijavo Lie
tuvoje ir svetur. Vadovavo žemės 
rūmų ruoštiesiems audimo kur
sams įvairiose vietose. Su savo vy
ru dailininku Antanu Tamošai
čiu gaivino ir populiarino lietu
vių tautinius drabužius. Be to, 
juodu tautinių drabužių gamini
mą šiek tiek supramonino. Bet ar
gi kitokios buvo lietuvės audėjos pasakoti, išvardyti, ir išvardyti 
— menininkės, kūrusios naujus sušvelnintai, vietoje saulė — sau- 
raštus ir iš to savo darbo gyvenu-, lutė, vietoj Nemunas — Nemu
štos. Jos irgi buvo profesionalės... Į nelis, vietoj aušra — aušrelė ir

Itin pabrėžtina tai, kad daili- ’ t.t., kas parodo, kad visa tai my- 
ninkė Anastazija Tamošaitienė Įima, miela širdžiai. Sodietis ne- 
tautinių drabužių populiarinimo1 pasikakina dainų suposmavimu, 
nenutraukė nei tremtyje, nei at- veizėk, dirba peiliuku, išpiausto 
sikėlusi į Kanadą. Jos sukurti dra-1 lazdelę. Kam? Argi ji tvirtesnė 
bužiai yra plačiai pasklidę visuo
se žemynuose, kur tiktai yra lie
tuvių.

Mano manymu, tautodailę 
mes vis dar gana primityviai su
prantame, tai yra, iki šiol jos vi
sumos neaprėpiame. Vienu me
tu menininkams madon įėjo Rū
pintojėlis. Na Jį ir pradėjo visur, 
kur reikia ir kur nereikia, kišti: 
kuptūroj, tapyboj, grafikoj, tar
si Jis tautodailėje nebūtų turėjęs 
specifinės paskirties. Antra vertus, 
geresnis ar blogesnis vienaip ar 
kitaip ko nors kopijavimas nėra 
dar menas. Liaudies daina lygia 
dalia nėra viena melodija. Jos 
dvasia daugiau glūdi pačiame 
balso tembre, kuris, sakyčiau, su 
atskira daina, kaip melodija, ne
sikeičia, o yra bendras ne vien 
visoms mūsų dainoms, bet jis dar
gi geriau derinasi su dainų turi
niu ir su pačia dainų dvasia. Tau
todailėje lygia dalia glūdi tautos 
dvasia, tai yra visas pažymių kom
pleksas, ne viena kuri josios sa
vybė.

Menas yra įvairus, jis turi daug 
atspalvių ir laipsnių. Tautodailė, 
grynasis menas, pritaikomas me
nas ir Lt. Iš esmės gi menas yra 
vienas, visi jie turi vieną paskir
tį ir vieną tikslą.

Mūsų tautodailę bene geriau
siai bus aptaręs Mikalojus Kons
tantinas Čiurlionis savo rašinyje

Tamošaitienės studijoje, man 
kaip tik prisimena šie mūsų di
džiojo dailininko žodžiai. Daili
ninkė ne tik tai tų žodžių šven- 

‘Antroji lietuvių dailės paroda”: tai laikosi, bet ir deda pastan- 
Sodietis klauso ir žiūri tyliai, gas į ateitį nutiesti kelius mūsų 

niekas jo nemokina; žiūrėk, kaip j tautodailei, kuri, pasikeitus gyve- 
tai gražu Jis pats žino. Ir gėrisi i nimo sąlygoms, jau buvo baigusi 
gamta, bet taip pat saviškai; su-Į nueiti istorijon. Ji nori surasti bū- 
formuoja dainas, o jose viskas, dus, akip esamomis sąlygomis tau- 
visi grožybių turtai, pastebėti, pa-
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paliks? Ne! Tai vėl puošia šaukš
tą kažin kokiais dyvinais papuo
šalais. Argi skaniau valgyti to
kiu papuoštu šaukštu? Kažin? 
Arba vėl: mergelė audžia juostas, 
žiurstus, ir ko gi tenai nėra: be
veik visos vaivorykštės spalvos, 
kažin kokie ženklai, papuošalai, 
eglelės, žolynai. O kam? Tiktai 
tam, kad nejaučiamai iš neiš
vengiamo dvasios reikalo, reikalo 
pagražinti perdaug liūdną, pilką 
kasdieninį gyvenimą”.

Kiekvieną kartą, kai tiktai ap
silankau dailininkės Anastazijos

todailę padaryti organiškai gyvą 
ir kaip ją pakelti iki aukštojo me
no lygio ir kategorijų.

Gyvenimas eina pirmyn, kei
čiasi pati buitis, ir tą aukščiau 
minėtą sodietį jau gyvenimas 
“mokina”. Šiandien sodiečio pa
saulis platėja; jo reikalavimai jau 
kitokie negu buvo. Sodžiuje au
dėjos nyksta. Tai gerai, ir taip 
turi būti. Tačiau ta gyvenimo pa
žanga ne visada žengia estetinio 
tobulėjimo keliu. Beveik taisyklė, 
kad su sodžiaus būties miestėji 
mu žmonių estetinis skonis sekio
ja, jame pradeda prasiveržti pa
čios prasčiausios miesto ir so
džiaus savybės, vienų sodžius ne
pajėgia įsisavinti, o antrų atsikra
tyti. Tasai pereinamasis sodžiaus 
buities persiformavimo bruožas 
jau labai ryškiai pradėjo reikštis 
nepriklausomybės laikais, o da 
bar tai dar labiau išryškėjo; jau

Nuotr. V. MaželioDali. Anastazija Tamošaitienė staklėse.

tuvoje... “Pabudimas” parašy
tas, prisimenant milijonus neži
nomųjų kovotojų, kurie žuvo už 
tikrąjį žmogų, nesitikėdami at
lyginimo. Ir užakcentuojami lie- 
tuviškieji kovotojai.”

Šių raštų išleidimo proga ir 
spaudos mėnesio proga akcen
tuojame didelį mūsų kūrėjų 
įnašą kovoje už savo ir visų pa
vergtųjų laisvę. Juo labiau, kad 
tai atliekama tikrai aukšto meni
nio lygio kūriniais.

Kaip aukščiau citavome, pa
vergėjas mūsų rašytojų kūry
bai priduoda labai daug reikš
mės, nors ir priešinga prasme. 
Reikėtų, kad ir šiapus geležinės 
uždangos esantieji vertintų kū
rėjų įnašą, bent jau suaktyvin
dami jų raštų įsigijimą.

P. J. Anastazija Tamošaitienė Lietuviškos kapinės (gobelenas)

kitą smulkmeną, vieną kitą to 
amžių palikimo atspalvį, o jų gel
mė dar kurį laiką mums pasiliks 
paslaptis. Esu tikras, kad kiekvie
na ateities karta grįš prie mūsų 
meno versmių ir stebėsis neiš
senkančiais mūsų tautos lobiais.

Dabar, kai neturinčios ką veik
ti gerai uždirbančių pačios, be 
pastangų ir didelio triūso, per 

j vienas išnaktes i dideles menini- 
i kės išvirsta, liaudies meno lobiai 
kai kam atrodo primityvūs ir at
silikę, bet visada taip nebus, me
nas vėl grįš į savo tikrąsias vė
žes, kur talentas, išsilavinimas ir 
darbas atgaus savo prasmę ir ver
tę. Tautodailė yra laiko išmėgin
ta, ir jos vertė nekis ir nemažės.
Nesijauskime visas tautinio me

no galimybes išnaudoję. Man ro
dos, kad ir dabar galioja Mikalo
jaus Konstantino Čiurlionio tau
todailės aptarimas: “ji turi būti 
mūsų dailės pamatas, iš jos turi 
pakilti savotiškas lietuvių stilius, 
ji yra mūsų pasididžiavimas”.

Šiandien, minėdami tos kuk
lios dailininkės keturių dešimtų 
kūrybos metų jubiliejų, galime 
drąsiai tvirtinti, kad jos vardas 
visiems laikams pasitiks tautodai
lės atgaivintojų pirmose gretose.

dažnai sodietis nesodietiškai den
gės, kitaip sakant, jis jau buvo 
nei gandras, nei gervė. Ir kaip 
tiktai tuo metu dailininkei Tamo
šaitienei teko įsijungti į pirmą
sias tautinių drabužių ir tautodai
lės gaivintojų gretas. Ypač tauti
nių drabužių gaivinimo ir propa
gavimo reikalas nebuvo taip leng
vas. Sodžiaus kasdieniškai būčiai 
tautiniai drabužiai juoba netiko. 
Tie tautinių drabužių pionieriai 
pritaikė juos iškilmingoms pro
goms, švenčių masiniams pasiro
dymams.

Iš to kilo reikalas tautinių dra
bužių kūrybą ir gamybą “supra
moninti”. Ir yra stačiai laimė, 
kad to reikalo iniciatyvą pasiėmė 
dailininkai, ne profesionalai pra
moninkai. Tų pionierių dailinin
kų dėka šiandien tiek Lietuvoje, 
tiek svetur lietuvių tautiniai dra
bužiai tapo neatskiriama patrio
tinių iškilmių ir manifestacijų da
lis.

Bet iškilmės nėra kasdienė bui
tis. Retomis progomis vėdinami 
drabužiai reikia ilgiems mėne
siams kabinti į spintas, rei
kia naftalinuoti ir laukti sekan
čios progos. Vadinasi, vieni tau
tiniai drabužiai reikalo iš esmės 
neišsprendžia. Dailininkė Anas-j Ji į tautodailę sudėjo visą savo 
tazija Tamošaitienė, be tautinių -širdį, visą savo triūsą, visą savo 
drabužių, rūpinasi ir namų vidų- talentą ir visą savo gyvenimą, 
mi: puoselėja kilimų, gobelenų 
ir tapybos meną, kuriam spalvas 
ir nuotaikas skolinasi iš audinių, 
iš tautodailės.

Dabar, kai visi iš dūmo puo
lė į naujoviškas meno lytis, dai
lininkės Anastazijos Tamošaitie
nės menas vieno kito gali būti su
tiktas su vienokia ar kitokia šyp
sena. Tačiau, mano šventu įsiti
kinimu, jos viso gyvenimo triū
sas nenueis niekais. Mūsų liaus- 
dies kūryboje glūdi neišsemia-1 
mos vertės lobiai. Mes kol kas te
betriūsiame tiktai pačiame pavir- 

I šiųJe, atskleidžiame tiktai vieną
A. Tamošaitienės kilimo “Žemaiti
ja” detalė. (Nuosav. St, Daukšos/
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BALTIFCIŪ MOKSLININKU
KONFERENCIJAI ARTĖJANT

Užmojai ateičiai ir suvažiav'mo programa

Prof. St. Vardys yra išrink
tas pirmininku Lietuvių, latvių, 
estų studijų draugijos, kurios 
oficialus vardas — The As
sociation for the Advancement 
of Baltic Studies. Naujausiame 
šios mokslo draugijos žurnalo 
“Bulletin. for Baltic Studies” nu
mery pirmininkas apžvelgia šio 
mūsų mokslininkų sąjūdžio 
ateities perspektyvas 1970— 
1971 metams.

Jis pabrėžia, kad jau pati šios 
draugijos veikla rodo didėjantį 
susidomėjimą Baltijos tautų 
studijoms ir taip pat daugėji
mą lietuvių, latvių, estų kilmės 
mokslininkų laisvajame pasau
lyje. Iki šiol užsienyje vykdo
mų Sovietų Sąjungos etninių 
grupių studijų eigoje Baltijos 
kraštų, buvusių nepriklauso
mais, o dabar Soivetų okupuotų, 
studijos yra labai užleistos. O 
šie kraštai net ir Sovietų oku
pacijoje pasilieka žymūs: Lat
vija yra labiausiai industriali
zuota. Es'.ija labiausiai urbani- 
yiota ir visų trijų Baltijos vals
tybių gyventojų pajamos, iš- 
skirstant kiekvienam piliečiui, 
yra aukščiausios visoj Sovietų 
Sąjungoj.

Naujojo pirmininko planai
Tiesdamas planus ateities 

darbams, naujasis pirmininkas 
prof. Vardys pažymi, jog reikia 
visų pirma plėsti Baltijos kraš 
tų studijas, periodiškai organi
zuojant tautines ir tarptautines 
studijines konferencijas.

Antra, unversitėtuone plėsti 
šių tautų istorijos, politikos, li
teratūros ir kitas akademines 
studijas. Lingvistinės studijos 
jau yra nemažai papli usios, bet 
istorijos studijos dabar tevyk- 
domos Bonnoje, netrukus bus 
įvestos ir San Jose valst. kole
gijoje.

Trečia, plėsti Baltijos kraš
tus ir tautas liečiančių studijų 
spausdinimą kaip žurnaluose, 
taip ir atskirais leidiniais, o taip 
pat ir leidžiant baltislinių kon
ferencijų darbus. Reikėtų net 
svarstyti ir ap:e reguliarų leidi
mą lietuvių, estų, latvių spaudos 
santraukų anglų kalba.

Organizaciniu atžvilgiu, nu
matoma telkti daugiau narių, 
plėsti bendradarbiavimą jų tar
pe ir taip pat su kitais moksli
ninkais, su atitinkamomis studi
jinėmis grupėmis. Dabar drau
gija jau turi apie 250 narių. 
Balistinių studijų konferencija

Kaip iš naujojo žurnalo nu
merio matyti, artimiausias da
bar Baltijos tautų mokslininkų 
uždavinys — antroji lietuvių, 
estų ir latvių mokslininkų kon
ferencija, įvykstanti lapkr. 26— 
29 d. San Jose kolegijos patal
pose Kalifornijoje. Joje jau įsi- 
jegistravę dalyvauti 135 moks
lininkai, atstovaują 83 universi
tetams ir kolegijoms, 17-kai ty
limų institucijų, žurnalų, archy
vų. Konferencijoj atstovauja
mos ne tik JAV mokslo įstai
gos. bet joje dalyvaus moksli
ninkai ir iš Kanados, Vokieti
jos, Švedijos, Suomijos, Angli
jos, Austrijos, Šveicarijos, Bri
tų Kolumbijos, Brazilijos, net iš 
Australijos.

Šalia paskaitų ir diskusijų, 
bus parodos Baltijos tautų ir 
kraštų eksponatų, kaip liaudies 
menas, istoriniai dokumentai 
(Hooverio institute), knygos, 
balt:ečių leidiniai, nuotraukos.

Konferencijos dienotvarkės 
mums įdomesnieji punktai, su
minint ir lietuvius paskaitinin
kus, būtų šie;
Lapkr. 26 d. 10 vai. registracija,

11 vai. atidarymas.
Sesijos;
1. vai. 30 min. Baltijos uni

versitetai ir kai kurios Švietimo 
mėty. pirm. J. j. Stukas. J. A. 

problemos devynioliktame šimt- 
Račkausko paskaita: “Rusini
mas ir provoslavinimas lietuvių 
mokyklose 1964—1904 m.”

3 vai. p. p. Mokslo ir techno
logijos vystymasis Baltijos 
valstybėse.

Prof. A. Avižienio paskaita i 
“Kompiuterio vystymasis Bal
tijos valstybėse.”

II sesija. 1 vai. 30 min. p. p. 
Revoliucija ir karas Estijoje.

3 vai. 30 min. Rusijos revoliu
cijos ir Latvija.

UI sesija. Kai kurios Baltijos 
tautų religinės problemos.

V. Pavalkis “Šv. Sostas ir ka
talikų Bažnyčia Baltijos valsty
bėse 1939—1945 m.”

Pr. Manelis “Ateizmas ir ti
kėjimas Lietuvoje.” 
Lapgričio 27 d.

I sesija 9 vai. Baltijos tauto
saka ir mitologija.

Pirmininkas — Marija Gim
butienė.

J. Tininis “L;etuvių patarlės”.
V. Bagdanavičius “Lietuviš

kosios pasakos apie laumes”.
M. Gimbutienė “Lietuviškas 

velnias.”
U sesija. 9 vai. Laivyno ka

ras šiaurės Europoje.
10 vai. 15 min. Baltijos sritis 

vidury devynioliktojo šimtme
čio.

III sesija 9 vai. Nepriklauso
mų Baltijos valstybių proble
mos.

Pirmininkas Br. J. Kasias.
IV sesija 9 vai. Baltijos vals

tybių teisė.
Pietų metu pirmininko V. St. 

Vardžio kalba.
Lapkričio 27 d. popietėje:
I sesija. 2 vai. Baltijos ling

vistika.
Pirmi nin. W. R. Schmalstieg.
J. Marvin “Lietuvių kalbos 

kirčiuotė”.
U sesija 2 vai. p. p. Baltiečių 

teatras.
V. Landsbergis “Dabarties 

drama Lietuvoje”.
4 vai. 30 min. Baltijos kraštų 

istorija literatūroje.
A. C. Matulis “Lietuvių kul

tūros atspindžiai vokiečių lite
ratūroje”.

m sesija 2 vai. p. p. Rytiniai 
Baltijos kraštai tarp Rusijos ir 
Vakarų 1000 -1350 m.
4 vai. p.p. Viduramžių Baltijos 

kronikos.
IV sesija 2 vai. p. p. Anksty

bieji Baltijos kraštų santykiai 
su kaimynais po I Pasaulinio 
karo.

Pirm. V. S. Vardys.
H. von Rimscha “Kontrover

sijos dėl Wendeno kautynių
1919 m. birž. 22 d.”

3 vai. 15 min. Baltijos kraštų 
politinės sistemos 1940 m. kri
zėje.

T. Remeikis “Tarptautinės 
politikos poveikis į Lietuvos vy
riausybės pajėgumą atsiliepti į 
1939—1940 m. tarptautinį iš
šūkį”.

4 vai. 30 min. Baltijos kraštų 
vaidmuo Sovietų Sąjungoje po 
II Pasaulinio karo.

B. V. Mačiuika “Baltijos res
publikų vaidmuo Sovietų ūkyje 
po H Pasaulinio karo". 
Lapkričio 2 d.

I sesija 9 vai. Baltijos kraštų 
lingvistika U.

v. Rūke - Dravina “Kai ku
rios laivių ir lietuvių liaudies 
dainų kalbos ir stiliaus proble
mos”.

W. R. Schmalstieg “Bendrieji 
pakitimai baltų - slavų kalbų 
balsių sistemoje”.

H sesija 9 vai. Baltijos kraš
tų komunistų partijos.

V. Skukienicki “Lietuvių ko
munistų partijos kilmė 1918—
1920 m.”

L. Sabaliūnas “Komunizmas 
Lietuvoje 1919—1939 m.”

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Pertraukų detalė iš pirmosios Baltiškųjų studijų konferencijos Marylando universitete 1968 metais. Iš 
kairės j dešinę: dabartinis lietuvių, latvių ir estų stužijų draugijos — The Association for tįfe Advan- 
ceiment of Baltic Studies — pirmininkas prof. Vytautas St. Vardys, prof. E. Andersons, dr. A. Rusis, 
loc. B. Abers ir J. Gaigulis.

UI sesija 9 v. Tautinis atgi
mimas Baltijos srityje XIX 
šimt.

Koreferentas J. J. Stukas.
R. Sealey "Tautiškumo sąvo

ka XIX šimtmečio Lietuvoje".
Lapkričio 28 d. popietėje:
I sesija 1 vai. 30 min. Baltijos 

kraštų literatūra.
R. Šilbajoris “Lietuvos poe

tai — savo žemės vaikai ir sve
timieji”.

E. Tumienė “Kristijono Do
nelaičio išgarsėjimas užsieny”.

II sesija 1 vai. 30 min. Senie
ji Baltijos kraštų gyventojai.

J. Jakš as “Ar senprūsiai bu
vo baltiečiai ar estų protėviai".

3 vai. 30 min. Baltijos kraštų 
viduramžių istorija; kai kurie 
ūkiniai aspektai.

KETURIOLIKA TŪKSTANČIU MŪSŲ KULTŪRAI
Ohio lietuv'ų gydytojų lar ntai ir planai

Mūsų lietuviai gydytojai pa- ■ 
rodo daug gražios iniciatyvos 
kultūros baruose. Jeigu taip 
sėkmingai išaugo Lietuvių fon
das, tai daugiausia jų nuopel
nas. Įvedant lituanistikos kursą 
į Chicagos universitetą tarp 
energingiausių promotorių buvo 
lietuviai gydytojai. Gražiu kul
tūrinių reikalų mecenatu yra 
pasidariusi ir Ohio Lietuvių gy
dytoju draugija, jau suteikusi 
14 kultūrinių premijų po tūks
tantį dolerių. Jų naujausioji yra 
prof. Maceinai.

Mums buvo įdomu daugiau 
sužinoti apie šį šviesųjį lietuvių 
gydytojų junginį. Pasiuntėm jų 
vadovybei eilę klausimų, į ku
riuos čia ir dedame jų atsaky
mus, gautus iš pirm. dr. F.

Chio Lietuvių gydytojų draugijos pinu. dr. E. Drukteiuis (dešinėje) 
ir sekr. dė. R. Gineitis.

II sesija 1 vai. 30 min. Rusija 
ir Baltijos kraštai.

3 vai. p. p. švietimo laikotar
pis Baltijos srityje.

IV sesija 1 vai. 30 min. Balti
jos tautų tyrimai: problemos ir 
galimybės.

R. Šilbajoris “Studijinis pasi
keitimas moksliniais tyrimais.”

4 vai. p. p. Baltijos studijų 
šaltiniai.
Lapkričio 29d.

9 vai. 30 min. Atviras Balti
jos . studijų draugijos posėdis, 
pirmininkaujant V. S. Vardžiui.

1 vai. priėmimas Hooverio in
stitute.

Taigi — programa gana plati 
kaip studijinių temų, taip ir api
mamo laikotarpio bei prelegen
tų atžvilgiu.

Druktenio ir sekr. dr. R. Ginei
čio, gyvenančių Daytone. Kiti 
vald. nariai, gyvena Clevelande: 
vicepirm. dr. D. Degesys, ižd. 
dr. J. Skrinskas, vald. nariai — 
dr. A. Čepulis ir dr. G. Pauliu- 
kcnienė.

— Kaip seniai Ohio Lie'uvių 
gydytojų draugija veikia ir kiek 
narių jau yra subūrusi ?

— Šįmet švenčiame savo dvi
dešimtį. Pradžia siekia 1950 m. 
gruodžio 31 d. šiandien savo są
rašuose turime 60 aktyvių na
rių.

— Kaip buvo prieita nusista
tymo, kad kasmet draugija 
skirs kultūrinę premiją ir ko
kios premijos iki šiol yra su-

Pažymėtina, kad šis “Bulletin 
of Baltic Studies” numeris in
formuoja apie baltistų konfe
renciją Vilniuje 1970 m. birž. 
16 —17 d., o taip pat apie, lietu
vių, latvių, estų mokslininkų 
simpoziumą Toronte 1970 m. 
liepos 1 d. bei apie Lietuvių ka
talikų mokslo akademijos suva
žiavimą Toronte. Skelbiami Bal
tijos kraštų mokslininkų užsie
nyje vedami tyrimai ir mokslo 
darbai, jų išleisti studijiniai vei
kalai bei apskritai leidiniai apie 
Baltijos kraštus.

Labai džiugu, kad taip sėk
mingai ugdomas lietuvių, latvių, 
estų mokslininkų bendradarbia
vimas ir baltistinių studijij pa
žanga. J. Pr.

i teiktos?
— Laikui bėgant ir Ohio 

i valstijoje lietuvių gydytojų 
skaičiui didėjant, pirmas visuo
tinis gydytojų suvažiavimas bu
vo sušauktas 1956 m. spalio 6 
d. Clevelande. čia buvo priim
tas O. L. G. D. vardas, priimti 
įstatai ir taip pat buvo padary
tas nutarimas skirti metines 

j premijas lietuviškiems kultūri- 
i niam3 pasireiškimams remti. Iki 
šiol kultūrines premijas gavu
siųjų sąrašas;

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

Ofjso telefonas: PR 8-3*220. 
Rez. telef. \VAIbrook 5-507(1

Rezid. Telef. 230-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 S. Puiaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 
|el neatsiliepia skambinti 374-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-čjos ir California

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

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

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Šlapumo Takų 

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

Route 25, Elgin, Illinois

šeštadienis, 1970 m. lapkričio mėn. 7 d.

1. Landsbergis už “Penki stulpai turgaus aikštėje” .. 1957
2. “Lietuviškos Enciklopedijos” redak. kolektyvas .. 1958
3. Lietuviškų mokyklos vadovėlių išleidimui ............. 1959
4. Čiurlionio ansamblis ..............................................  1960
5. Banaitis už “Jūratę ir Kastytį” ............................ 1961
6. Prof. M. Biržiškos “Aleksandrynas” ..................... 1962
7. "Tėvynės Garsai” — radijo programa ................. 1963
8. B. Kviklys už “Mūsų Lietuvą” ............................ 1964
9. M. Venclauskas už sceninius literatūros kūrinius .. 1965

10. St. Barzdukas už visuomeninę veiklą....................  1966
11. Alf. Mikulskis už nuopelnus lietuviškai dainai .... 1967
12. Bronius Raila už žurnalistiką ................................ 1968
13. "Grandinėlė” — lietuviškų šokių grupė ............. 1969
14. Prof. dr. Antanas Maceina už išskirtinai gilius

mokslinius veikalus........................ 1970
(Nukelta ) 6 psl.»

Tel ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pe-Sinf

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 s t Street
TEL. GR 0-2400

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

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0000

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

EMOCINES LIGOS 
1RAWFORD MEDICAL BUILDING 

0440 So. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimo

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN EISINAS
Akušerija Ir moterį; ligos 

Ginekologine Cliriirgija

6132 S. Kedzle Ave„ VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą, Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K A A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 3 vai. Ir nuo 5 lkl 8 
vai. vni< šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p Ir t> 
iki 8 vai Trečiad tr šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLynipic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
/ai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad 
r šeštad tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
5540 S. Puiaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE

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

Tel. — REliance 5-1811

OR. VVALTER J. KIRSTUK
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VV. 59 Street

Vai.- plrmad., antrad.. ketvirtad b 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 8—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečiad uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

715(1 South IVestem A.enue 
■trmad., antrad., kevlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p. Ir nuo 
4—8 vai. vakare. Trečiad. nu: 
II vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad 
! 1 vai ryto Iki 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1108
Rez. tel. 230-2010

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero 

Kaadlen 1—1 vai. Ir 8—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 lkt 4 popiet

DR. MARIJA LINAS -
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

>fiso tel. PR 8-7773. Rea PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street 
HrUuia U h ROHlta.ru> 

balandos pirmad., ketv. 6—l ral., 
antrad. 2—4 VaL

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR (1-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

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

Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p. 
Antr. Ir ketv. 9 — 11 v. r. 

.r 4—8 p. p. Šeštad. 9 v. r. iki 12 d.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
rel. Ofiso PR 0-7800; Namo 925-7007 

Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta.

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai. pirmad.. antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. 8 v. r. lkt 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad R v. r. Iki 3 viii popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 691 h Street
Tel. 737-2290: ofiso Ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointrncnt)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės Ir Prostata

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 VV. 63rd St.

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

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. GRovelhUI 0-0017
Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 7tst Street 

Telefonas 025-8200
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v r., 2-8 v vak. šeštad. 1-4 v. va 
karo Sekmad Ir trečiad uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3000.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas tr rez. 2052 W. 50th St. 

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

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 8 Iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123, Namo GI 8-0105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Trečiad. ir šeštad uždaryta

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS)

GYDYTOJA TR CHIRURG® 
6648 South Aibany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai 1 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet ? 

ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 0-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. ir 7 lkl 8 v. v 
Treč. tr šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 Soutb Puiaski Road
Ofiso tel. 767-2141 Namo 6,36-4850
Vai.: pirmad.. antrad., penktad. 1-8 
Ir 8-8 V. v ketvirt. 8-8 v. vakarė. 
Šeštadieniais 11-1 vai popiet.

ROHlta.ru
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DVASINES EMOCIJOS 
MENIŠKOJ FORMOJ

VITALIJA BOGUTAITĖ

Dail. Giedrės Žumbakienės paroda New Yorke

VYTAUTAS IGNAS

Nevv Yorko lietuvių visuome- dvasingumu. Čia dailininkė įro- 
nę maloniai nuteikė bei nustebi- do ne tik savo nepaprastai glau- 
no Giedrės Žumbakienės ema- džius santykius su pasirinkta me- 
lės kūrinių paroda, kurią suruošė džiaga, bet taip pat sugebėjimus 
šio miesto ateitininkės spalio 17- 
18 d., norėdamos paremti Mairo
nio vardo šeštadieninę mokyklą. 
Pateikti kūriniai, — profesionali
nio lygio, todėl nebe reikalo su
sidomėjimas jais buvo didelis.

Emalės technika yra labai se
na ir buvo vartojama grynai pri
taikomoje srityje. Maltas stiklas 
uždedamas ant metalo (daugiau
sia vario ar plieno), išdeginamas 
aukštoje temperatūroje. Kartais 
deginama kelis kartus — žiūrint, 
ką dailininkas nori išgauti. Rei
kia turėti labai 
ką, norint būti 
mų valdovu.

Giedrė, (taip 
savo darbais) puikiai 
šią techniką, savo dvasines - kū
rybines užmačias abstraktine for
ma vykusiai perduoda grynojo 
meno plotmėje.

Parodoje išstatytuos kūriniuos 
buvo jaučiami du kūrybos perio
dai: ankstyvesniojo periodo dar
bai pasižymi savo spalvų ryšku
mu; — tai raudonų, žalių, gelto
nų ir mėlynų tonų skoningai su
derinti ansambliai, perduodą rel
jefinės, aliejinės tapybos aspektą 
— pvz.: “Aušros miražai”, “Ryt
mečio žara”, “Ugnies sparnai 
“Žydi laukai”, “Užtekėjimas”, 
“Saulės voratinkliai” ir kt. Pasta
rieji darbai turi daugiau dekora
tyvinį pobūdį, atlikti labai sod
riai, vartojant daugiau ar ma
žiau ^centrinę kompoziciją. Pa
prastai iš tamsaus tono išaugę, 
apvaldytai ekspresingi, ryškių 
spalvų, retkarčiais paįvairinti ne
nuobodžiomis linijomis deriniai 
įperša maloniai žaismingą bei 
giedrią nuotaiką.

Vėlyvesniojo periodo — “Spin
dulių sūkuriai”, “Prasivėrę to
liai”, “Šakų šešėliai”, “Vandens 
gėlės”, “Slibinas’ ir kt. kūriniai 
atlikti rusvame kolorite su įvai
riausiais kitų spalvų pustoniais 
bei jų niuansais. Šie darbai cha
rakteringi ypatingu subtilumu ir

ją valdyti, perduoti savo dvasines 
emocijas meniškoje formoje. 
'“Spindulių sūkuriai” — tai rus- 
jvos su įvairiais subtiliais kitų 
spalvų niuansais, ritmiškai sudė
tos spinalių grupės, puikiai su
komponuotos, suteikia kūriniui Giedrės Žumbakienės parodoje New Yorke. Iš kairės į dešinę: dail. Vytautas Ignas, Janina Simutienė, 

generalinis Lietuvos konsulas New Yorke Anicetas Simutis, tėv. Leonardas Andriekus, OFM ir lietuvių 
pranciškonų provinciolas tėv. J. Gailiušis. Nuotr. V. Maželio

ARTĖJA NAKTIS

Neišdaviau slaptažodžio.
Nesu Eglė.
Žilvinas plaukioja jūroj 
ir stato gintaro namus.

Žilvine, Žilvinėli,
atplauki baltos jūros puta —

Mano šauksmo negirdi.
Nuskendo.
Sėdžiu pakrantėj
ir statau smėlio pilis.

įgudusią techni- 
spalvų bei for-

pasirašanti po 
valdanti

•' -

rimtumą, ir nuveda žiūrovą į 
mistišką begalinį erdvės nesibaig- 
tinumą. “Slibinas” — iš tamsaus 
fono išeinanti rusva šviesa, paį
vairinta hieroglifais ir linijomis, I dė) ^d valdo\omporic*iją7spai-

ansais, įgavo ne nuobodų dina
miškumą, bet, perdavė virpan
čios ramumos nuotaiką.

Dail. Giedrė savo darbais įro-

suteikia iš paslaptingo nežinomu- 
mo išeinančios galios jausmą.

Darbai, kaip “Saulės krantas”, 
“Laimės juosta”, “Neužmirštuo
lės” yra tarpininkai tarp abiejų 
periodų. Čia melsvos, žalsvos, ru- 
žavos spalvos, jautriai sujungtos, 
priduoda lengvą bei pikantišką 
žaismingumą. Darbas “Neuž
mirštuolės”, turintis labai pavo
jingą ornamentišką formą cent
rinėje kompozicijoje, subtiliai pa
įvairintas linijomis ir spalvų ni u- Į si gerėti!

vas bei formą; jos darbai vienti
si, ji puikiai perpratusi savo pa
sirinktą medžiagą ir ją gerai ap
valdo. Savo darbuose dailininkė 
yra tikra. Išskiriant keletą darbų, 
šiaip nesijaučia jokių atsitiktinu
mų, kurių šioje technikoje ypač 
sunku išvengti. Puikus ir skonin- 

(gas įrėminimas.
Linkime Giedrei sėkmės jos to- 

■limesniajam kūrybiniam darbui. 
I Tikimės, kad jos kūrybą dar teks 
ne vieną kartą pamatyti ir ja pa-

j

G. Žuonbakienė Žvejai (emalis)

Giedrū Žumbakienė Diptikas (emalis, Sknrupskų nuosavybė, A. Kezio,SJ 
nuotrauka)

Apsilankymas
V J •

Slapta patekęs į Vakarų pasau- 
Sovietijoje išeinantis pogrin- 

” patei-
H 
džio laikraštis “Kronika" 
kia ilgą sąrašą rusų rašytojų bei 
studentų, uždarytų beprotna
miuose. Austrų žurnalistas Otto 
Fielhauer (pasirašąs slapyvar
džiu Habakkuk), susipažinęs su 
tuo sąrašu, Vienoje išeinančia
me “Kronen-Zeitung” išspausdi
no satyrą, kurios ištrauką čia ir 
išverčiame:

“Metai — 1890. Mes ateiname 
aplankyti didžiųjų beprotnamių 
Maskvoje. Šveicoriui Kosyginui į- 
glaudžiame delnan rublį, ir vyriau 
sias prižiūrėtojas Brežnevas vado
vauja mūsų tūrui — šių įstaigų 
aprodymui.

— Kas tas barzdotas žmogus, 
prirakintas prie medžio? — mes 
pasiteiraujame.

— O, tas? — 
vas. — Tai labai 
protis. Jis mano 
Ha, ha, ha! Bet tariamieji jo 
veikalai patys kalba už save, nes 
jų pavadinimai kvaili: Idiotas, 
Velniai, Mirusiųjų namai, Nusi-

Neišdaviau slaptažodžio, 
bet mane išdavė laikas. 
Senas, neūžauga laikas 
išrovė įleistas šaknis.

•
Duobkasiai pareina, 
vilkdami sunkias, molėtas kojas. 
Išblėso saulė danguje, 
tik vanagai 
skrieja ir skrieja ratu, 
mesdami platų šešėlį.

Ar pabaigto?
Bet jie neatsako.
Tylėdami eina ir eina. 
Vėjas drasko akis.
Temsta.

•
Perbraukiu veidą —
du juodi anglies gabalai įspausti, 
du anglies gabalai — 
Uždek,
lai liepsnoja.
Išdegs, kaip išdega 
seno namo langai, 
ir daugiau nebebus.

•

Negaliu sugrįžti 
nes tai, ką palikau, 
laikas užpustė, 
smėlis užpylė —

Namai be langų.
Vėjas švilpauja, versdamas sienas. 
Takai užžėlę.
Negrįšiu.
Artėja naktis. 
Tamsu.

atsako Brežne- 
pavojingas be
esąs rašytojas.

kaitimas ir bausmė. Tarp kitko, 
pastarasis veikalas — tai baisiai 
kruvina istorija. Tik epileptikas, 
lygiai kaip šis Feodoras, galėjo 
sugalvoti tokį veikalą.
— Tai kokia jo pavardė? — 
mes paklausiame.

Brežnevas atsiskleidžia rieba
luotą užrašų knygutę ir sako:

—• Štai, radau. Jo pavardė Dos

tojevskis. Bet jis bus greit užmirš
tas kaip ir jo palatos bendrinin
kas — tas keistuolis, kuris galvo
jo, kad jis buvo vyriausias inspek
torius. Jo vardas ir pavardė — 
Nikolas Gogolis.

Mes praeiname pacientą, ku
ris stovi prieš tekančio vandens 
vamzdį ir plonu balsu dainuoja.

(Nukelta į 6 pusi.)

Laiškas kunigaikščiui Radvilai
(Iš “Vieverių kronikų")

KAZYS ALMENAS

Yra Vieverių apylinkėje trys palivarkai, 
dirbami Videikių kaimo valstiečių, kurie kar
tu su Sraujos dvaru nuo neatmenamų jau 
laikų priklausė kunigaikščiams Radviloms. 
Pirma Biržų kunigaikščiui, o po švedkarių, 
biržiškiams išmirus, Nesvyžiaus Radvilams. 
Plačios kunigaikščio valdos, platesnės kaip 
ne viena karalystė Europoje, ir Sraujos dva
ras pradingsta jose nelyg aguonos grūdas, 
nesistebėtina užtat, jog dažnai iš Nesvyžiaus 
būdavo atsiunčiami menkų gabumų ir men
kos sąžinės žmonės šio dvaro valdyti. Sunki • ti didiesims Vieverių apylinkės
baudžiauninko dalis ir po geru ponu, o po 
nesąžiningu, tik pasipelnyt atvykusiu valdy
toju, ji pavirsta tikru pragaru. Nuo amžių 
jau, rodos, skurdo Videikių valstiečiai, lažo 
ir plėšikūniškų duoklių spaudžiami; tiek il
gus metus skurdo, kad jau buvo papratę ir 
nemaištaudami vieni su kitais paguoda ir sa
vo vargu išvien dalintis. Bet yra vis dėlto 
riba vargui, riba kurios ir kantriausias Lie
tuvos baudžiauninkas peržengt nepajėgia. Ir 
ta riba buvo peržengta, kai atvyko valdyti 
Sraujos dvarą ponas Virgilijus Suchockis, ki
lęs nuo Slanimo.

Visokiems žmonėms teko praeityje Srau
jos dvarą valdyti. Dažnas buvo kitus dvarus 
jau nugyvenęs, apsčiai buvo tinginių, buvo 

dvarą valdę girtuokliai ir azartiniai kortų lo
šikai. Suchodskis nepriklausė nei vienai iš šių 
grupių. Suchockis buvo elegantiškas, išmo
kęs kunigaikščio dvaro manierų ir stiliaus. 
Galvą jis turėjo neblogą, o žmonių išnaudo
jimo srityje jis buvo apdovanotas neeiliniais 
gabumais. Puikybę ir'godumas pinigui su
teikė kryptį bei turinį jo talentams, ir jis sie
kė vieno ir kito su beatodairišku žiaurumu, 
prie progos apeidamas net ir elegancijos dės
nius. Pinigo reikėjo, norint puikybėje prilyg- 

ponams, ir 
jis tą pinigą, iki paskutinio nudilusio skati
ko, spaudė iš nelaimingųjų Videikių valstie
čių. Trys lažo dienos tapo prailgintos į ketu
rias, be to lažą pas jį privalėjo eiti visi, neiš- 
skaitant nei ligonių, nei karšinčių senelių. Iš 
tikrųjų buvo taip, jog darbingi šeimos na
riai turėdavo visas dienas savaitėje dirbti 
dvaro laukus. Jis pakėlė duokles javais, šie
nu, mėsa ir šiaudais. Surado naujų duoklių. 
Valstiečiai jam turėjo nešti medaus, grybų ir 
net laukinių uogų. Plakimai ir priedinės la
žo dienos buvo jo vienintelis atsakas tiems, 
kurie duoklių sunešt arba lažo dienų atidirbt 
neįstengė.

Pripratę buvo prie vargo Videikių žmo
nės, pripratę prie darbo be atvangos, prie 

pelais atmieštos duonos ir net prie plakimų 
buvo pripratę, bet dabar jiems pradėjo artė
ti dar ir bado šmėkla. Stengėsi iš paskutinių
jų ją atginti. Ko gi nesigriebs žmogus, kad 
išmaitintų savo šeimą. Naktimis dirbo, vos 
bepaeinantys seneliai ir tik eit išmokę vai
kai plušo kaimo sklypuose, bet padėtis nuo
lat blogėjo. Pirmaisiais metais jie dar turėjo 
truputį atsargos svirnuose ir vieną kitą gy
vulį, antraisiais, kad nemirtų badu, pradėjo 
naudot ir sėklai skiriamą javą; apie trečiuo
sius buvo baugu ir pagalvoti. Tų antrųjų me
tų pavasarį susirinkdavo jie naktimis nuvar
gę, nusikamavę tai vieno, tai kito bakūžėje ir 
prie balanos šviesos, vydami pančius ar 
droždami grėbliadančius, stengdavosi rasti 
išeitį. Dalis jų tik vieną išeitį tematė — pa
tykoti ir nudobt tą kraugerį Suchockį. Užpult 
kada nors jo karietą arba, visiems susitarus, 
mestis ant jo, kai atjos į laukus apsižvalgy
ti ir bausmių skirstyti, ir šakėmis užbady
ti. Buvo ir šaltesnių galvų. Butkus ir šniokš- 
tys buvo gyvenimo matę, Mulionis, nors ir 
jaunesnis, daug ką suprato ir net Vilniuje 
buvo buvęs.

“Tai būtų tikras maištas”, aiškino šie. 
Tai būtų tikra pražūtis. Iš Kauno arba iš ku
nigaikščio dvaro Kėdainiuose bus atsiųsta 
rota kareivių. Nukirs jie kaltus ir nekaltus, 
apstatys Videikius ulonais, sunaikins šie vis
ką, o jų arkliai ir pradėjusius dygt pasėlius 
nuniokos. Pražūtis bus visam kaimui.”

“Žūstam ir taip,” sakė vėl pirmieji. “Ge
riau tada jau žūt, bent dar ant kojų stovint, 
vis vien išeities kitos nebėra.”

“Yra dar išeitis”, sakė Mulionis. “Reikia 
kreiptis į patį kunigaikštį Radvilą.”

“Patį kunigaikštį?” Vyrai nudelbė akis. 
Dievas aukštai danguje, bet kur tas kuni

gaikštis ?
“Toli jis”, aiškino Mulionis. “Labai toli, 

bet visgi ant žemės”. Jis buvo buvęs Vilniuj, 
o ten jam sakė, kad, toliaus į pietryčius ke
liaujant, rasis ir Nesvyžius. Kunigaikštis 
dažnai į Vilnių atvykstąs.

Vyrai lingavo galvas, vos į visa tai ti
kėdami.

Kaip tai padaryti?.. Ką sakysi tam kuni
gaikščiui ?

“Ne sakysi, o parašysi peticiją," toliau 
dėstė Mulionis. Kunigaikštis savo dvarams 
yra nustatęs trijų dienų lažą, sergantys ir 
seneliai nuo lažo yra atleisti. Kunigaikštis 
yra nustatęs ir duokles, kurias Suchockis 
dabar net dvigubai viršina. Visas tas neteisy
bes reikia surašyti, visiems jiems pasirašyti 
arba sudėt savo ženklus ir tada įteikt petici
ją kunigaikščiui, pats kunigaikštis tada iš
mes Suchockį iš dvaro valdytojų.

Negreit nusprendžiami tokie svarūs da
lykai Lietuvos valstiečio. Ilgai tarėsi ir Vi
deikių vyrai, bet kai juos užgulė pavasario 
darbai, jie visi buvo priėję vieningos nuo
monės. Reikia surašyti savo skriaudas į laiš
ką kunigaikščiui Radvilai. Mulionis ir keli 
kiti paskaitydavo maldaknygę lietuviškai, 
bet net jei ir būtų jie mokėję tą lenkų ir lo
tynų kalbos mišinį, kuriuo reikėjo kreiptis į 
tokį aukštą ir prakilnų asmenį kaip kuni
gaikštį, laiško rašyt jie nebūtų drįsę. Nu
spręsta tad buvo pavest peticijos surašymą 
Aldarykui Svėriui iš Gelažių akalicos. Svė- 
ris buvo žmogus pramokytas, bet prieinamas 
ir ne toks didelis brangininkas.

•

Neblogas buvo žmogus Aldarykas Svėris. 
Jo ūkelis, kaip ir kitų Gelažių akalicos ba
jorų, buvo taip mažas, kad jam pačiam teko 

visus žemės darbus ir dirbti. Bajorystė jį 
teskyrė nuo valstiečių tuo, kad jam nereikė
jo eiti lažo ir kad jis pavieto seimelių metu 
nuvykdavo patriukšmauti į Kauną. Jaunys
tėje tėvas jam tikėjosi šviesios ateities. Jis 
buvo užsispyręs išleist Aldaryką į mokslus, 
bet sūnui dar tik lankant pirmas Kražių gim
nazijos klases, pasimirė tėvas, ir Aldarykas 
turėjo grįžti atgal prie žemės. Nebaigtas 
mokslas pravertė jam berašant peticijas, 
skundus ar sutartis savo mažaraščiams kai
mynams, bet tos netesėtos viltys paliko jo 
pasąmonėje ir kitą žaizdą. Slaptai Svėris sap
nuodavo apie dvarus, apie garbę, apie kitą, a- 
pie žibantį gyvenimą, kuris jam privalėjo 
priklausyti, bet likimo buvo išmuštas iš ran
kų. Nesiguodė viešai savo sapnais Svėris, 
bet kaip tik dėl jų jis būdavo ypatingai nuo
lankus visiems aukščiau už jį stovintiems.

Taip buvo ir šį kartą. Svėris grįžo iš Vie
verių ant savo vienintelės, jau nebe pirmos 
jaunystės sartos kumelės, kai pamatė iš 
paskos dulkių sūkuryje atidardančią, dvejais 
juodais arkliais kinkytą pono Suchockio ka
rietą. Svėris pagarbiai pasitraukė į šoną ir 
buvo jau pasiruošęs, praleisdamas karietą, 
linktelt, kai jo dideliam nustebimui vežikas 
staiga pristabdė įsibėgėjusius arklius, ir po
nas Suchockis, atvėręs karietos duris, drau
giškai nusišypsojo jo pusėn.

— Ach, Mylista Svierovskis!.. — linkte
lėjo ponas Suchockis. — Taip ilgai aš jau 
laukiau malonumo su Tamista susipažinti, 
ir štai likimas man pagelbėjo...

Svėris giliai nusilenkė ir jo širdis stip
riai sutvaksėjo. Suchockis gi priklausė vi
sai kitam žmonijos luomui. Suchockis nešio-

(Nukelta į 4 pusi.)
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Laiškas kunigaikščiui Radvilai
(Atkelta iš 3 pusi.) 

jo pūstom rankovėm vengrinę, šilkinius 
marškinius ir geltonos odos, virš kelių sie
kiančius batus. Jis važinėjo karieta, valdė 
dvarą ir buvo susipažinęs net su pačiu ku
nigaikščiu Radvila.

— Mano mielasis Svierovski, — toliau 
lipšniu balsu kalbėjo Suchockis. — Tiek 
daug esu apie Tamistą girdėjęs ir štai tik da
bar pasitaikė man laimė Jus pagaliau sutik
ti. Tikiuosi, man neatsakysite trumpo pokal
bio privilegijos?

— Aš esu pagerbtas... Jūsų Mylista, aš 
žinoma... — pagaliau sugebėjo išstenėt Svie- 
rovskiu užkalbintas Svėris.

— Garbė ir malonumas išskirtinai mano 
pusėje, gerbiamas Svierovski. Ar galėčiau 
Tamstai pasiūlyti prisėst šalia manęs? Atro
do, jog keliaujame į tą pačią pusę.

Įsėst į karietą kartu su ponu Suchockiu! 
Svėris dar nebuvo visiškai atsikvošėjęs, už
tai jo skubėjimas, vykdant šį garbės teikian
tį pono pageidavimą, buvo kiek nerangus. 
Kol jis nusliuogė nuo kumelės, vežikas jau 
buvo nulipęs nuo savo sėdynės ir priturėjo 
kumelę už kamanų. Jis nusilenkė Svėriui ir 
pavedėjęs arklį, vikriai pririšo jį užpakalyje 
karietos. Svėris padėkojo vežikui ir tik tada 
sumojo, jog kilmingam žmogui taip daryti 
netinka. Dar labiau sumišęs ir paraudęs, jis 
įlipo karieton. Suchodckis maloniai šypsojos 
ir, pasitraukęs kiek į šoną, parodė vietą gre
ta savęs.

— Mielasis Svierovksi, — toliau kalbėjo 
Suchockis tokiu balsu, lyg jie būtų seniausi 
pažįstami. — Tikėkite manim, aš ir ponia 
Suchockienė jau seniai norėjome pakviesti 
Tamstą į mūsų kuklius namus. Ponia man 
tik vakar tai priminė, nors, žinoma, man 
šiuo atveju jokio priminimo nereikia. Kaip 
iš tiesų puiku ir malonu, kad mes čia susiti
kome...

Svėris gniaužė savo rankas, stengdama
sis paslėpti jų sunkaus darbo užtrintą gru
bumą. Suchodckis pirštiniuota ranka paglostė 
savo juodą, trikampio formos barzdelę.

— Jūsų Mylista, tai būtų man didelė gar
bė... Aš nežinau net ką sakyti... — sumur
mėjo Svėris.

— Paprastai prižadėkite, kad ateisit.
— O taip... Aš su nuolankumu...
— Tai bus mūsų malonumas. Ir Jūs ne-, 

turite teisės tai mums atsakyti, — numojo 
baltąja pirštine Suchockis. — Bet štai nese
nai sužinojau, jog trumpam laikui mums 
reikės tą susitikimo malonumą atidėti.

— Atidėti? — pakartojo Svėris. Jis pa
žvelgė į Suchockį, tikrindamas ar tik neban
doma čia iš jo pasijuokti, bet, atrodė, tarsi 
nuoširdus nuliūdimo šešėlis perbėgo Suchoc- 
kio veidu.

— Bet trumpam! — tvirtai tarė Suchoc
kis. — Jūs privalote prižadėti, jog, kai pra
eis šis diskretiškumo reikalaujantis laiko tar
pas, Jūs būsite ponios Suchockienės ir mano 
dažnas svečias.

— O taip, žinoma, Mylista!.. Sakote, lai
ko tarpas?..

— Diskretiškumo! — tam pabrėžti Su
chockis prikėlė prištą prie lūpų. — Aš ti
kiuosi, jog galiu kalbėti atvirai, gerbiamas 
Svierovski ?

— Savaime aišku, žinoma... Aš pagerb
tas...

— Tvarkoj. Malonumas turėt reikalo su 
patikimu ir garbingu žmogum. Yra, mat, su
sidariusios tam tikros aplinkybės, kurios net 
mūsų šį mielą pokalbį padaro, nu... proble
matišką. Atvirai kalbant, viliuosi, jog nie
kas mūsų šio susitikimo nematė. Taip, deja, 
bet artimoje ateityje mes negalėsime asme
niškai pasimatyti. Tai grynai mano nuosto
lis, mielas Svierovski...

— Atleiskite Jūsų Mylista... — Svėris 
suprato žodžius ir matė Suchockio nuošir
dumą, bet žodžių reikšmė jam nebuvo visiš
kai aiški. — Kaip tai problematiška? Man 
didelė garbė sutikti Tamstą, ir kas mums 
gali uždrausti?..

— A, žinoma, ne uždrausti. Mes esame 
laisvi Lietuvos bajorai. Ne, ne uždrausti... 
Bet yra kitų konsideracijų. — Suchockis pri
merkė savo tamsias akis ir įdėmiai pažvel
gė į Svėrį. — Iš patikimų šaltinių man teko 
sužinoti, jog netrukus tam tikri asmenys 
kreipsis į Tamstą peticijos rašymo reikalu...

Svėris iš staigaus palengvėjimo net su
gebėjo šyptelti.

— Taip, tai pasitaiko, Jūsų Mylista. Aš, 
mat, padedu ir...

— O, suprantama! Tamstos erudicija ir 
išsimokslinimas yra plačiai ir teisėtai išgar
sėję. Užtai aš visiškai nesistebiu. Anaiptol. 
Tai štai—teko sužinoti, kad greit pas Tamis
tą ateis keletas mužikų iš Videikių.

— Videikių?..
— Taip. Iš mano Videikių. Tai keli maiš

tininkai, tinginiai ir mano švelnaus būdo 
piktnaudžiautojai. Žemutiniuose sluosniuo-

se, deja, to elemento netrūksta.
Svėris skubėjo pritarti.
— Tai štai, mielasis Svierovski. Ateis jie 

pas gerbiamąjį ir prašys surašyti melų pilną 
peticiją prieš mane...

— Prieš Jūsų Mylistą!.. — Svėris iš pasi
baisėjimo atsilošė į minkštą karietos sėdynę. 
Šią akimirką tokia galimybė jam atrodė iš tie
sų nuožmi. — Aš niekada! Niekad to nesu
tikčiau daryti,.Jūsų Mylista! Jei Jūs pagalvojo
te, kad aš galėčiau sutikti...

Ponas Suchockis šiltai nusišypsojo ir bal
tai pirštiniuota ranka paspaudė Svėrio alkūnę. 
Aš žinau, mielas Svierovski. Puikiai tai su
prantu, bet šį kartą aš norėčiau Jūsų paprašy
ti, nuolankiai paprašyti, kad priimtumėt tą 
peticijos rašymą. ,

— Priimti?!. Jūsų Mylista, kaip aš galė
čiau prisiversti parašyti melą apie Jus... Reiš
kia... Ne! — Svėris tvirtai papurtė galvą, nes 
jam dabar iš tiesų atrodė, kad padaryti ką 
nors, kas būtų nepriimtina šiam mielam po
nui, buvo tiesiog neįmanoma.

Suchockis vėl ir dar tvirčiau paspaudė jo 
ranką.

— Aš suprantu, suprantu, mielasis Svie
rovski. Ne, aš nesvajočiau, neleisčiau sau iš 
viso paprašyti, kad Jūs rašytumėt ką nors me
lagingo.

— Ačiū, Jūsų Mylista!
— Bet štai, mielasis Svierovski... Melą, ži

noma, ne. Tie mužikai tegul Jums atneša sa
vo melą, o Jūs surašysite savo ruožtu teisybę.

— Ačiū, Jūsų Mylista!
Svėris nejučiomis įtraukė orą. Kartais jam 

trūkdavo laiko susigaudyti, bet kvailas jis ne
buvo, ir šią mintį suvokė tuoj.

— Ir jie negalėtų suprasti... — sumurmė
jo jis.

Susikaupęs Suchockio veidas vėl atsileido 
šypsniu.

— Kaip tie chamai galėtų suprast? Nei 
kalbos, nei rašto jie gi, nemoka.

— Tai aš galėčiau parašyti bet ką...
— Teisybę! — pakėlė baltą ranką Su

chockis, — tai bus tik keli maištininkai ir 
melagiai iš Videikių. Aš juos, žinoma, galėčiau 
lengvai ir kitom priemonėm sutvarkyti, bet 
suprantate, mielasis Svierovski, diplomatija 
visada yra aukštesnio lygio ginklas kaip jė
ga. Tamista surašysite teisybę, jie sudės savo 
ženklūs ir patys nunešę laišką įteiks Jo Švie
sybei Kunigaikščiui. Šitai, sakyčiau, yra ne
blogas pavyzdys būtent diplomatijos.

Ponas Suchockis giliau atsilošė į sėdynę, 
sudėjo abiejų pirštiniuotų rankų pirštus į tri
kampį ir tyliai, tarsi tik sau pačiam, nusijuo
kė.

—Puikus netgi pavyzdys, —pakartojo jis 
ir atrodė labai patenkintas savimi.

— Taip.. —keistai be tono ištarė Svėris. 
Po pirmo susižavėjimo idėjos originalumu jis 
ją dabar matė tikroje šviesoje, matė kaipo tie
sioginę ir biaurią apgavystę.

Tono pakitimą pastebėjo tuoj ir Suchoc
kis, jis pasilenkė prie Svėrio ir vėl draugiškai 
paspaudė jam alkūnę.

— Savaime aišku, mielasis Svierovski, aš 
nesapnuočiau tai užsiminti Tamistai be atitin
kamo atlyginimo.

— Tai kad... Jūsų Mylista', —sumurmė
jo Svėris.

— O ne, ne! — tvirtai tarė Suchockis. — 
Šitame reikale aš esu visai nepalenkiamas. 
Justi erudicija plačiai žinoma, ir aš kreipsiuos 
į Jus ateityje kitais reikalais, kurie pilniau iš
naudos Jūsų talentą. Privalome savo santy
kius tad pradėt atitinkamai. Tamsta gi ne
galit norėt, kad aš ateityje varžyčiaus pasinau
doti Jūsų paslaugomis. Bent 1000 auksinių 
Jūs turėtumėt priimti...

Svėris žaksėdamas įtraukė oro.
— Bent tiek, nes reikalas truputį, na... 

problematiškas. Žodžiu, Jūs sutinkate? Tūks
tantis!..

— Tūkstantį auksinų!., ištarė Svėris vir
pančiom lūpom. Tas skaičius jį visiškai ap
svaigino. Dieve aukštybėse, ką visko galima 
pasiekti su 1000 auksinų!.. Tuoj blykstelėjo 
jam mintis, jog labai ir labai svarbus turėjo 
būt šis laiškas Suchockiui, daug svarbesnis 
kaip kad jo .maloniai lipšnus balsas nudavė. 
Kažkur blykstelėjo ir sąžinės balsas, bet tas 
tuoj užgeso. Tas didysis, švytintis skaičius už
gožė Tūkstantis auksinų! Ir vien už tai, 
kad paskirtų kelią keliems, matyt, rimtai pa
vojingiems maištininkams.

— Aš laikau sau garbe pasitarnaut Jūsų 
Mylistai, ■— tvirtai tarė Svėris.

— Gerbiamas Svierovski, — Suchockis pa
sidarė rimtas'kaip ir pridera, kai sudaromas 
sandėris tarp dviejų lygių asmenų, — mes, 
bajorai, privalome susijungti prieš žemesnią- 
sias klases; Vienybėje stiprybė. Dabar supran
tate Tamista, kodėl ponia Suchockienė ir aš 
esame priversti laikinai atsisakyti Jūsų malo
nios kompanijos?

(Bus daugiau)

Veikaus rašytojo negeri teigimai
Atkirtis Anatolijaus Kairio retorikai

ST. MERINGIS

Chicagos bardas kaimynams 
dovanoja pasi enkinimo iliuzi
ją, sau pasilikdamas garsą, ir 
premiją. Laiminga proga da
ro sensaącingus šuolius į tik

renybę.
Energijos nepristingąs Ana

tolijus Kairys neseniai Los An
geles įvykusiose varžybose lai
mėjo premiją už šviežią sceninį 
veikalą “Ku-kū”. Šitai davė pro
gą rugsėjo 26 dienos kultūrinia
me priede praskambėti dialogui, 
kurio metu garbus bei veikus 
dramaturgas su skaitytojais pa
sidalino blankiomis, apytamsio- 
mis ir rožiniai spalvingomis 
mintimis. Ir čia pat autoriteto 
aplombu nesvyruodamas su
griovė aibę nusistovėjusių aiš- 
kybių. Nepatinkamas pažvalgas 
atmesdamas, pasiūlė savas: 
perversming'as ir sensacingas!

Gal prisimintinas Anatolijaus 
Kairio afišavimas kompetencija, 
kai prašneko apie šeksnyro te
atrą. Cituoju; “Anais laikais 
teatras buvo prieinamas tik 
rinktinei visuomenei, elitui, pri
vilegijuotai klasei.” Nagi, nepa
prasta reveliacija! Tūkstančiai 
specialistų - tyrinėtojų teigė ir 
pabrėždavo, kad, pvz., “Globė” 
teatre, kur vaidinti Šekspyro 
didingi scenos veikalai, žiūrovų 
žymesnioji dalis susidarydavo 
iš proletariato reprezentantų 
(amatininkų, juodadarbių, smul 
kiųjų pirklių ir pan.). Pasak 
žinovų, andykštės publikos dau
gumą sudarė, tikru žodžio svo
riu, ne “privilegijuota”, bet de
mokratinė, liąudinė masė.

Tenka priminti žinomus fak
tus. Šekspyro kūrybos prie
globstis — “Globė” teatras bu
vo po atviru dangum, aptver
tame kieme, savo forma veik 
apskritas pastatas, su išsikišu
sia į auditoriją scena. Aplink šį 
trobesį viduje buvo dengtos ga
lerijos, kur talpinosi labiau pa
siturį, už bilietą galį brangiau 
sumokėti. Gi parteryje žiūrovai 
stovėdavo, iš trijų šonų apsup
dami sceną. (Yra žinoma, kad 
tik laikui bėgant, šiai publikai 
nuo oro atmainų apsaugoti im
ta naudoti nuleidžiamas sto
gas.) šiaip gi “privilegijuoti” 
spektaklį sekdavo stovėdami, 
maždaug nuo 2 valandos po pie
tų iki aštuntos vakaro, kai pati 
gamta pakeisdavo sceninį ap
švietimą.

Retkarčiais į “Globė” teatrą, 
į šį atokų pietinės Londono da
lies priemiestį, atklysdavo ir 
intelektualai ir aukštojo luomo 
reprezentantai, Šekspyro dra
maturgijos gerbėjai. Tačiau pa
matinis ir nekintąs to teatro au
ditorijos konglomeratas tebuvo 
jautrūs sceniniam veiksmui že
mojo gyventojų sluoksnio “ple
bėjai”, o ne “rinktinė visuome
nė”, kaip originaliai tvirtina 
Anatolijus Kairys, gal būt, pa
kvietęs talkon drąsia linkme 
sprukusią vaizduotę.

Taipgi peršamai reveliacijai 
atsispirti, leistina priminti, jog 
“Globė” teatras, lygiai kaip ir 
kitos anuometinio Londono sce
ninės institucijos, gyvavo kaip 
laisvos iniciatyvos, kaip komer
ciški teatriniai vienetai, kur pa
grindinę paspirtį svėrė lankyto
jai, t. y. kasos pajamos. Beje, 
ir pats Šekspyras yra buvęs 
“Globė” savininkas — dalinin
kas. *)

Privilegijuotos klasės globa 
ar protegavimas A. Kairiui vai
denasi ir Henriko Ibseno atveju. 
Manytumėm, jog ir čia klysta-

I ma. Norvegų dramaturgas savo 
tautoje bei svetur pagarbos su
silaukė ne dėl to, kad paspirties 
ieškojo galiūnuose, tet todėl, 
kad kėlė visuomeninius negala
vimus, kad realizmu ir simbo
lizmu suteikė dramaturgijai 
naują pakilimą bei jėgą. Jo nor
vegiški personažai pasirodė gi
miningi ir kituose klimatuose. 
(Tarp kitko, ne didžiūnai ar pa
našūs suteikė Ibsenui progos 
pakeliauti po užsienius ir paly
ginti dar jaunam susilaukti kū
rybai pasišvęsti reikalingos val
stybinės pensijos.) O kodėl, sa
kykim, dramaturgui sunkiai su
sirgus, prie jo gyvenamo namo 
sustodavo žvejai, paprasti dar
bininkai ir šiaip “pilkosios ma
sės” žmonės ir, kepures nukėlę, 
medituodavo? O todėl, kad Ibse
nas jiems buvo moralinės spėkos 
vyras, kovotojas prieš negero
ves, norvegiškų legendų poetas! 
Tai varguomenei Ibsenas pasi
darė lygiai artimas, kaip ir vi
siems jo išskirtinį talentą ver
tinusiems. (O plutokratai Ibse
ną nelabai mėgo!)

Ne iš apmaudo ar negero ke
tinimo čia kreipiamas dėmesys 
į klydinėjimus. Noris tik papur
tyti Anatolijaus Kairio lankius 
aristokratams argumentus. Ant
ra vertus, ar davsinis elitas da
ro padanges apsiniaukusias? Ir 
dar kita, kvestija; ar “pilkoji 
masė” nėra buvusi dramatur
gijos ir teatro klestėjimo aksti
nas visais istoriniais gyvingais 
laikotarpiais, Išimtį darant de
kadanso periodams.

Be pretenzijų korektūros: iš
skyrai, faktų gaminimui ir te

atro grumtynėms.

Tebūnie nepaliestas A. Kairio 
kūrybinis manifestas. Krenta 
vis dėlto į akį, kad, filosofuoda
mas, laureatas iškelia gan siau
ras pažvalgas į dramaturgijos 
lobynus, iškeldamas vardus, ku
rie, matyt, greičiausiai atmintin 
pasibeldė. Bet interviu nėra 
mokslinė studija, o spaudoje 
bet kas ir bet kaip gali mėgint 
rašyti. Nuoskaudos, regis, nė
ra. Tačiau Kairio dramaturgų 
išskyra, aiškiai matyti, į akade-

(Nukelta į 5 pusi.)
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*) Įvykdavo ir atsitiktiniai, pagal 
užsakymus ar įsakymą, karalienei ir 
didžiūnams uždarose patalpose Šeks
pyro pjesių spektakliai.

Antanas Petrikonis Vienišas nrsjis (Nuotr. V.: Noreikos)
E New Yorke lapkričio .mėn. 14-15 d. rengiamos parodos

................... .... ............ .......... ........... ............................ .

PAPIGINTA KAINA 
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI
• , i ' • , . ■

Reikia visomis išgalėmis steigtis pratinti mūsų jaunimą 
skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžia padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio 
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra- 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką . 
dienraštį “Draugą”! k

“Draugo” administracija
V--------------------------------------------------------------------------------------------
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VEIKAUS RAŠYTOJO NEGERI
(Atkelta iš 4 pusi.) 

minį supratimo turėjimą nepre
tenduoja.

Ryškią klaidą daro teigda
mas; “kas naujo statoma Lon
done, greit būna perkeliama į 
New Yorką’’. Tik pažvelkim į 
Londono teatrų repertuarą, ar 
nepasidarys skirtingas įspūdis? 
Ir New Yorko invazija į Londo
ną gal bus aiškesnė.

Naujinimo pastangos pas A. 
Kairį siekia dabartį ir a'eities 
tolius. Aptaria jis ir teatro, ki
no bei televizijos prasmę ar nau 
dingumą. Teatro apologeto iš
kalbingumu šarvuotas, nuvaini
kuoja kūrybos galimumus fil
muose, įtakingai pasmerkdamas 
“techniką”. O kas bus, jei su 
teigimu nesutiksime? O galgi 
teatras, filmas ir televizija re
miasi panašiomis technikomis, 
tuo tik besiskirdami, kad teat
re yra gyvas betarpis su žiūro
vais kontaktas. Ir kas, pagaliau, 
yra toji, Kairio pasmerktoji 
te hnika? Įgūdis, sugebėjimas, 
kūrybos mechanizuotumas, ar 
kuris kitas nelabasis? Nesvar
bu, kuriuo būdu vaidybinis 
veiksmas perteikiamas, bet ja
me reikalingas talentas, nusi
manymas, galėiimas, patirtis ir 
triūsas. Gali būti menki filmai, 
sukomercintos arba nevykusios 
televizijos pramogos, lygiagre
čiai būna ir negeri scenos spek
takliai, niekniekiai ir pigumai 
teatre. Apibendrinimas, na, ir 
bet kurios tų sričių paniekini
mas, atrodo kiek neatsargus, 
nors ir bandant teatrą iškelti.

į

Grėsmingos tirados apie ne
suvokiamus dalykus. Nuken
čia solistai, dirigentai, o ypač 
varguolis akompaniatorius. 
Gudrus Basilio prašnekėjimas 
apie auksą. Paaiškinimas, ko
dėl bumerangas grįžta į svie

dusi.

Argi sužiūrėsi, kas ką sako ir 
ką prataria. Garbusis Anatoli
jus Kairys pavyzdžiui, garsiai 
galvoja, kad kompozitorius (t. 
y. simfonijų, kantatų, operų, 
kamerinių ar kitokių muzikinių 
kūrinių sudarytojas) yra ma
žiau vertas negu dramaturgas. 
Vadinasi, genialus muzikos kū
rėjas Bethovenas netgi nepri
lygsta anų draminių veikalų 
rašymu užsiėmusiam Kairiui ? 
Pritardamas kultūriniame prie
de nurodytiems atidengimams 
norėčiau matyti eilinį režisierių, 
sugebantį skaityti ir interpre
tuoti kurios simfonijos ar, pa
galiau, net ir operetės orkestri
nę partitūrą. Lygiai ir dirigen
tą, kuris panorėtų laiką gaišin
ti, vargstant su kurio draminio 
spektaklio režisūrine partitūra. 
Ir solisto, vokalisto ar instru
mentalisto įstengimus vargu ar 
reikia lyginti su kalbamos sce
nos aktoriaus darbu. (Ar daug 
matome aktorių, kurie pajėgia 
kelti žodinio rečitalio įtampą 
arba turi tam palinkimą?) 
Kiekvienam tų darbų būtinas 
įgimtas talentas, gilus pasiruo
šimas ir pasirinktos meno sri
ties specifikos įvairiopas pažini
mas, palaipsniui patirties įgiji
mas. O demagoginis rėkavimas, 
kuris anų meno darbuotojų yra 
pranašesnis ar vertas tokio ar
ba kitokio honoraro, gal bus 
vien tuščiaviduris nušnekėji- 
mas

pamatoriai, pasirodo, yra na
gingi sparnuočiai.

Ima atrodyti, jog Anatolijus 
Kairys apskritai nepasitiki pro
fesiniu galėjimu. Jam kažin kaip 
labiau imponuoja paviršu miš
kas diletantizmas, gal net stro
pios reklamos pagimdytas ble
fas. Toks bent įspūdis susidaro.

Net graudu ir saldu daros, 
kai jis aistringai įtikinėja, kad 
bendruomeninis ar panašus pi
nigėlis pagimdys išeivišką te
atrinį stebuklą. Nelyginant, 
Beaumariehais komedijos (Ros- 
sini operos, taip pat) gudragal
vis Basilio gieda ir antrina: 
“Jūs duokit aukso, o aš viską 
atliksiu!” Melodija tikrai už šir
dies čiumpa. (Nors apie auksą 
ir širdį ketinama apmąstyti vė
liau, kai atsivers palankesnė 
proga.)

Ką negalvokit, bet Anatolijus 
Kairys yra ir lakštus svajotojas 
ir ugningas entuziastas ir užsi
spyręs organizatorius. Nestinga 
jam nei praktiškų užmoių, anei 
atkaklios ištvermės, žodžiu, vy
ras, rodąsis pageidaujamas, 
naudingas, patikimas. Jam buvo 
pavestas tvarkyti Kultūros fon
das. Įvykdė daug neblogų neti
kėtumų. Be kitko, Bendruome
nės heraldas, skelbiąs metamor
fozių ir stebuklų pranašystes. 
Liepsnojo įkarščiu; nustebint, 
parblokšt, užtraukt pergalių 
himnus. Be to, rašančių famili- 
jos bendrininkas, išeiviškai sce
nai didaktinio repertuaro greit- 
skubis teikėjas.

Kadangi A. Kairio dialoge 
priekaištaujama, kad “stokoja
me ir įžvalgos į dalyką iš es
mės”, tai šičia užtataigi apsiri
kimas ir bandomas tobulinti. 
Skaitytojus atsiprašant, kad 
šnekama apie primityvias ir 
žinomas daiktybes.
Apie Teatro festivalio nuosta
bas, nenuovokas, neįvertini- 

*kią. Sumanumas, boikotavi- 
mas. Ne rinktinės visuome

nės, o pilkšvųjų masių festiva
liui jautrumas.

Chicagoje Teatro festivalio 
idėja pirmiausia atsirado Sce
nos darbuotojų šeimyniškoje 
sajoje. Buvo suvažiavę keli vai
dintojų sambūrių delegatai, ku
rie, kavutę sriūbčiodami, jau
kiai praleido vakarą, linksmi
nami viešnios iš Kanados sma
gaus humoro Sugalvojimo kar
štis tuo, berods ir tapo atvėsin- 
'as, kol vaidiniu neužsidegė bu
vęs Scenos darbuotojų laurea
tas ir šauklys Anatolijus Kai
rys. Užsimanęs Scenos darbuo
tojams priešpastatyti savo su
mąstytą efektyvų Jaunimo te
atrą, užsiliepsnojo ir festivalio 
ruošimu. Organizavimo triūsas 
ėjo spėriai, ir nelauktas stebuk
lingas faktas įrašomas į emi
gracijos aktyvumo įrodymą. 
(Tiesa, Chicagos lietuviškoji 
scena reprezentuota kukliai, 
pirmaujančio įspūdžio atsisa
kius.)

Festivalio paskelbimas 
paveikus, tvarkymas ir 
organizacinės procedūros 
be priekaišto, pagalbinė
atlikta kruopščiai. Meninei re
prezentacijai pakenkė be ato
dairos pasitikėjimas sambūrių 
pajėgumu ir nesuteikimas gali
mybių neįprastoje scenoje susi
orientuoti. (Skirtingų matavi
mų scenose pasimeta ir labai 
patyrę vaidintojai.) Dviejų “in
spektorių” pasiusimas peržiū
rai ir aptarimui būtų nekenks
mingas. Ir atrodo, jog Chica
goje tokie nusimaną patarėjai 
atsirastų, o vizitavimai atneštų i
naudos. Tuomet ir rengėjo nuo- j tuviškai 
pelnai būtų lengviau prisiminti- “Romeo ir Juliją”? Ar girdėjo 
’ū, nereikėjų užmarštim bei ne
dėkingumu skųstis. Ir apie me
ninius pasiekimus būtų lengviau 
kalbėti.

Nebereikia paslaptimi laikyti,

buvo 
kitos 
veik 

talka

Betgi A. Kairys ypač pažemi
na... akompaniatorius. Tauriai 
patardamas, kas būtų galima už 
darbą pinigu atlyginti, čia pat 
priduria: “...ir net akompania
toriai”. Norėtųsi priminti, jog 
lietuviams labiau pažįstami di
rigentai M. Bukša, V. Marijo
šius, J. Kačinskas, A. Kučiūnas, 
St. Gailevičius ir kiti savo laiku 
karjeras pradėjo kaip akompa
niatoriai, repertuaro su solis
tais paruošėjai. Ir nelemti akom

Šv. AntanasAnastazija Tamošaitienė

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

už inspiratorių net gal išmanin- 
gesnis.

Nuobodu, nors ir reikia, su 
Anatolijum Kairiu vaidytis. 
Nors nepatogu prieš skaityto
jus, kuriems darosi lemta laik
raštiniame popieriuje apie ne
įdomius reikalus akis .varginti. 
Teatras, atvirai pasakius, ne 
monologais ar dialogais stumia
mas. Turi stipresnę patrauką.

Gal leista priminti, kad ka
daise Vaičkus spektaklius ruoš
davo net antradieniais, penkta
dieniais bei kitomis savaitės 

, dienoims. Kur? Chiragoje. Ki
tas aktorius sutraukdavo savo 
pasirodymais net 10,000 publi- 

I kos. Kur? Toje pačioje vietoje. 
Bet jie tebuvo profesionalai ir, 
deja, ne Amerikoje pasaulį išl 
vydę. O dėl to A. Kairiui — jau 
nepatikimas elementas.

Pagalvoju, jog lietuviai nėra, 
kaip pvz. anglai, teatrui linkusi 
masė. Skaitau, jog Lietuvoje 
teatrus proporcingai lanko tri
gubai mažesnis skaičius žiūrovų 
negu Estijoje, dvigubai skystes
nis negu Latvijoje. Ir konserva
torija, kur ruošiamas sceninis 
prieauglis, nesurenka reikiamo 
kiekio norinčių tapti akto
riais.*) Betgi ir Chicagoje tėra 
tiktai viena lietuvaitė, rimčiau 
galvojanti pašvęsti gyvenimą 
scenai. Savo laiku, Vokietijos 
stovyklų komitetai irgi ne per 
dau<r protegavo lietuviškus spėk

j taklius, besitenkindami repre
zentacijai tinkamesniais an
sambliais. Gal ir Amerikoje liko 
teatras posūnio vaidmeny? Į 
šiuos palaidus klausimus atsa
kymą siūlau padaryti apybraižą 
beskaitantiems.

VĖL DIDELIS NUOSTOLIS 
LITUANISTIKOS MOKSLUI

Visai neseniai pavergtiesiems 
ir laisviesiems lietuviams teko 
apgailestauti, kad per anksti 
mirė vienas iš pačių rinktiniau- 
sių mūsų senosios literatūros 
tyrinėtojų - mokslininkų prof. 
Jurgis Lebedys. O štai iš Vil
niaus vėl ateina žinia, kad ten 
spalio 29 d., eidamas 64 metus, 
mirė lituanistas - kalbininkas 
Juozas Senkus. Velionis buvo 
lyg ir ryšys tarp Jablonskio 
epochos ir šios dienos jaunųjų 
kalbininkų lituanistų. Juozas 
Senkus, prof. J. Balčikonio pa
kviestas, jau nuo 1931 metų 
dirbo “Lietuvių kalbos žodyno” 
redakci'oje. Bet giliausi Juozo 
Senkaus studijinių raštų pėd
sakai pasiliks dialektc’ogijos 
(tarmių mckslo) srityje. Jis 
buvo vienas pirmųjų mokslinių 
dialektologinių ekspedicijų or
ganizatorių Lietuvoje, daugi pri-

sidėjo prie “Lietuvių kalbos at
laso” parengimo. Pats būdamas 
užnemunietis, labiausiai ištyrė 
ir aprašė ano krašto kapsų ir 
zanavykų tarmes. Paskelbęs ne
mažai straipsnių ir toponimikos 
(vietovardžių mokslo) klausi
mais, buvo vienas iš pagri’.dinių 
“Lietuvos upių ir ežerų vardy
no” redaktorių. Pastaruoju me
tu Juozas Senkus dirbo moksli
nį darbą Lietuvių kalbos ir li
teratūros ins'itute Vilniuje.

Al’s Texaco Service
Savininkas Albinas Laldckas 
Mechanikas Stasys Šarauskas

STABDŽIAI — SANKABOS — 
TRANSMISIJOS 

lr motorų remontas — Tune-up.

5759 So. VVestern Avenue 
(kampas 68-tos gatvfis) 
TELEF. —1 FR 8-9533

PASKUTINIAI NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LAIKU PRISIMINIMAI! 
. . . . Dar turime pardavimui baigiančių pranykti lietuviškų monetų.
5 litų — J. Basanavičius, 10 litų — Vytautas Didysis, 10 litų — prez. 
A. Smetona ir kitos. Kainoraštis pareikalavus.

P. ZABLOCKIS, 2333 Ontario St., Vancouver, B. O., CANADA

kad kai kurių Chicagos sce
nos veikėjų festivalis buvo su
tiktas bei lydin įas skeptiškai, 
ironiškai, net ir priešiškai. Pri
siminkim tik, ar daug vietos 
teatro žmonių lankėsi spektak
liuose? Sumanymo įvykdymas 
mūsuose ne visada būna svei
kinamas palankia reakcija.

Ryšium su fes ivaliu, tenka 
griauti A. Kairio siūlomą aksio
mą, jog elitas ar rinktinė visuo
menė šiandien stimuliuoja išei- 
višką teatrą. Nagi kas užsėdo 
visų spektaklių kėdes, kas užė
mė pritarėjų festivaliui pozici
jas? Tai, regis, nebuvo mūsiš
kiai lordai ar tolygūs kilnosios 
davsios didvyriai, o tik tautinės 
scenos išsiilgę tariami pilkšvieji 
žmoneliai, pirmenybę iš kitų pa
grobdami.

Fes'.ivalyje, sakysim, trūko 
meninių prošvaisčių, tačiau ma
tėsi ir pagirtini nuoširdūs darbo 
vaisiai. Ir buvo tai pats pirmas 
panašus mėginimas.

Nežinojimas nuveda j klydi- 
nėjimus ir į muilo burbulus. 
Natrius Amerikos atradimas, 
nefalsifikuotos išeivijos veisi
mas. Apie savam teatrui po
linkį sielvartingi duomenys. 
Kokia pagarba ir kam ji 

tinka?

linkių jaunuolius? Galiu užtik
rinti, jog šis gausus jaunuoly
nas buvo gimęs jr jau bren
dęs Amęrikoje. Ir kaip jis drįso 
reikštis be Kairio aprobatos!

Diletantizmą laimindamas, sa
vųjų užmojų žlųi-ėdamas, Kai
rys net ragina sįysti... jaunimą 
svečių teisėmis kituose sambū
riuose rodytis! Laimei, dabarti
nis scena susidomėjęs jaunuoly
nas Chicagoje yra kuklesnis ir

Grįžtant prie jaunuolyno ir 
fantazijos juo savąją sceninę 
ateitį remti, spėju, jog gabus 
jaunimas palaipsniui įsijungs į 
įsitvirtinusius sambūrius, kuo 
teks ir pasidžiaugti.

Ant ko ir sta' omas daugtaš
kis, atsiprašant skaitančius už 
apybraižos toną ir turinį. 
vuczA-—

*) Eugenijus Ignatavičius. Kodėl 
nusiviliama teatru.

WINE AND DINE AT R. PLACE
2944 West 59th Street Phone: 776-8351
Fish fry every Friday 5 P.M. to 10 P.M. Stop 
in soon. Banųuet Hali available for every 
occasion. Home cooking.

■

afišuojasi teatrine 
Gi burbulai tik 

tik sprogsta, štai 
svaiginančių dujų

Suvis neaišku, kuriais tikslais 
A. Kairys 
nenuovoka. 
skraidžioja, 
keletas tų 
pūsliukių.

Jis yra nusprendęs, kad lie
tuviškoji išeivija Amerikoje 
prasidės tik tada, kai ims kles
tėti jo sukurtas mįslingo jauni
mo... teatras! Net skelbia: 
“Išeivijos teatras yra išeivijos 
produktas, ne kitaip.” (Auto
riaus pabraukta!) žodžiu, tik 
išeivijo’e gimę ir išaugę, anot 
Kairio, teįstengia lietuvių sceną 
ir reprezentuoti. Puiku! O ką 
jis manytų pvz. apie tuos, kurie 
maždaug prieš keturiasdešimt 
metų patys buvo išvertę ir lie- 

suvaidino Šekspyro

Kairys apie Bronių ir Kazį 
Vežiotus (Ve Sota), apie Juliją 
Rašinskaitę - Aiman, variusius 
sceninį barą lietuvių kalba Chi
cagoje, ir apie kitus panašių po-

H I G
p

5%
PASSBOOKS

5’/2% 
•1.000 minimum 

INVESTMENT BONUS

R A T E S
Q u a r t e r I y

INSURED

I P LA N
Saving* to (20,000 

JllsUiest rcMerves

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, Illinois 60682

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS APTAR 
NAUJA MŪSŲ KLIENTUS !

1971PLYM0UTH“DUSTER” 
BALZEKAS MOTORS 

•lymoutn lru«y-VMl>at-GTX-Ro>arunnar.BMrMu<u-Ou>tar 

4030 ARCHH VI 7-1515
(25 Naw 1970 Plymouth Station Waaom-Air Cend.l

Stanlay Sr. Stanlay Jr. Stanlay III

[kalėdinės dovanos]
Kaip k ekvieniais metais, taip ir šįmet, artėjančiu 

Kalėdų švenčiu proga, siūlome specialiai sudarytus 
siuntinius, kurie bus maloni ir praktiška dovana Jūsų 
artimiesiems.
Dovanų siuntinys I. (1970).

3/3 jardo, angliškos vilnonės geros rūšies kostiuminės medžiagos, 
3 jardai crimplene medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam kostiu
mui. arba dviem suknelėm, 3 jardai vyriškam aroa moteriškam paltui 
exportinės rūšies velūras arba wool ir cashmere medžiaga, 2% jardo 
vilnonės suknelei medžiagos, 1 nailono arba cottono vyriški išeig niai 
marškiniai, arba moteriška bl'uskutė, 2 poros moteriškų arba vyriškų 

Inonių arba nailoninių kojinių.

Siuntinio kaina jskaičius muitą ir visas pers'untimo 
išlaidas yra $95.00.

Dovanų siunt'nys 2. (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu nailono lietpalčiai, 

crempleno medž aga dėl dviejų puikių suknelių, vyriškas arba mote
riškas megstukas. vilnonis arba aeryleno, 3)6 jardo vilnonė kostiumui 
medžiaga su įrašu ‘‘Ali wool made in England ", viena puiki gėlėta 
vilnonė skarelė.

Siuntin'o kaina su visomis išlaidomis yra $95.00

Taip pat, mielai dedame į šiuos arba kitus rūbų siuntinius daly
kus, kurie Lietuvoje yra labai vertingi ir naudingi.

Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui viršus, $40.00, vilnonės 
gėlėtos skarelės. $5.00, vyriški arba moteriški nertiniai, $12.00, nai
lono marškiniai, $8.00, nailono lietpalčiai, $11.00, gėlėtos nailono ska
relės, $2.00, permatomo nailono medžiaga suknelei. $11.00, puikūs ilgi 
vilnoniai moteriški šaliai, $9.00, ir kt.

Už $36.00 pasiunčiame maisto siunt’rtį iš specialiai 
parinktų produktų.

Priimame užsakymus auto mašinoms, motociklams, dviračiams, 
televizijos aparatams, persiunčiame pinigus ir t. t.

BALTIC STORES, LTD.
( Z . JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TELEF. — 01 - 739 - 8734

Ik------------ J.
— •   I-II-. I , ■ — . -  — ■ ___________ -

į 1....... ; .
Vasarą galima prailginti

Švelnus Grincevičiaus humoras, kuris prasikiša kiek
viename jo knygos

GEROJI VASARA
puslapyje, yra geriausia priemonė sukelti vasariškai nuo
taikai visose aplinkybėse.

Autoriaus mokėjimas stebėti ir pasakoti veda skaity
toją giedriais lietuviško miestelio takais.

Knyga kainuoja $5.00. Ji gaunama DRAUGE ir pas 
platintojus.



Nr. 262 (45) — psl & DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERATE a SeStadlenis, 1970 m. lapkričio mėn. T d.

(Atkelta iš 2 pusi.)

— Ka’dn tūlu ''"auri'a su-' 
telkia premijoms lėšas?

— Kr stu su metiniu nario 
mokesčių kiekvienas narys yra 
prašomas >aa"kofi .$30 00 kadi 
sudarytų $1,000.00 kultūrinei 
premijai. Kiekvienas aukojęs 
narys turi te:sę nominuoti kan-i 
dida ą ir balsuoti už vieną iš i 
valdybos parinktų penkių nomi- , 
nuotų.

— Ar Jūs manytumėte, k»d 
būtų naudinga, jog ir kitų vals
tijų gydytojų draugijos ..ei ki
tos. apjungiančios sėkmingesnių 
profesijų narius, draugijos, pvz. 
inžinieriai, veterinarijos gydy
tojai duotų taip pat premijas 
kultūriniams lietuvių laimėji
mams pagerbti?

— Būtų labai netikslu čia 
kaip ir mokyti kitų valstijų gy
dytojų draugijas ar kitų profe
sijų organizacijas, kaip skirti 
ar dalinti narių suaukotus pi
nigus. Juk visi gerai žinome, 
kad finansiškai ir kitos draugi
jos rėmė ir daug remia kultūri
nius lietuvių laimėjimus.

— Kaip dar kitaip, be premi
jų, reiškiasi Tamstų draugijos 
veikimas?

— Pirmiausia, kaip mūsų 
draugi ios statutas sako, mūsų 
draugijos paskirtis ir tikslas 
yra mūsų pačių tarpe ugdyti lo
jalumą JAV santvarkai, A. M. 
A. (Amer. medikų s-gos) įsta
tams, likti ištikimais Lietuvos 
nepriklausomybės idėjai ir stip
rinti draugiškumo ryšius tarp 
pačių gydytojų, jų šeimų ir, 
kiek aplinkybės leidžia, aktyviai 
dalyvauti tiek amerikiečių, tiek 
ir lietuvių visuomeninėje veik
loje.

— Jei neklystame, tai Ohio 
Lietuvių gydytojų žmonos, nors 
Letuvo’e ir įsigi josios profesi
ją. dauguma čia nesiekė savo 
profesinių teisių, kad galėtų vi
sus savo sugebėjimus ir visą 
laiką pašvęsti šeimos — savo 
atžalyno — ugdymui. Kaip ver
tinate tokį jų apsisprendimą,

— B:jom, kad į šį klausimą | 
mūsų atsakymas gali nepatikti 
“Liberation Front”... Aktyvių 
savo profesijoje dirbančių žmo
nų, berods, turime aštuonias. 
Iš likusių dauguma vienokiu ar 
kitokiu būdu dirba ir padeda 
savo vyrų kabinetuose. Visos 
gv^ytojų šeimos augina gausų 
jaunu inteligentų būrį, kurių 
dalis iau ba;gė ar dar tebestu- 
dijuoja JAV universitetuose. 
Daug taip rūpimam mūsų prie
auglio klausimui tiesiogiai pade
da O. L. G. D-jos moterų pagel- 
binis vienetas, organizuodamas 
gegužines, šokius, suėjimus. 
Tarp kitko, šįmet paskyrėm pi
niginę dovaną Lie'uvių Bend
ruomenės Ohio apygardos Jau
nimo sekcijai, tuo norėdami pa- 
rem i ne vien gydytojų jaunimo 
veiklą ir jų lietuviškus susibū
rimus.

— Yra leidžiamas vertingas 
žurnalas — “Lietuvių Gydyto
ju Biuletenis”. Kaip jis vertina
mas Ohio Lietuvių gydytojų ir 
ar nemanytumėte, kad būtų ge
ra, .jeigu atskirų to žurnalo nu
merių medžiaga imtųsi iš eilės 
rūpintis atskirų valstijų mūsų 
gydytojų draugijos?

■ibiroms mūsų gydytojų drau- 
' mis, mūsų žiniomis, jau yra 

dalomi pla”a: tai įgyvendinti. 
?~cv/ Yoiko draugija tokį nume- 

•tau t-i ėjo. Žiūrėsim, kuri 
'’mr-ija b-,s sekanti.

- PI -na’ ateičiai?

— Kaip ir kiekviena nauia 
valete; a, atėjome į darbo dirvas 
su galybe naujų idėjų ir planų, 
kaip pagerinti savo draugijos 
veiklą, bet, tur būt, kaip kiek
vienos valdžios sesijos pabaigo
je, turėsime tenkintis tik išlai
kė nusistovėjusių tradicijų li
niją.

Visuotiniame susirinkime lap
kričio 7 d. Euelide, Ohio, siūly
sime nuo šiol rinkti valdybą 
dvejiem metam, kad būtų duo
dama daugiau laiko kokius nors 
naujus planus įgyvendinti. Taip 
pat siūlysime atrasti būdą 
rinkti tuos, kurie valdybose dar 
nebuvo, tuo norėdami įvesti 
naujus žmones su naujomis idė
jomis. Viena iš šįmet neįgyven
dintų idėjų buvo sudaryti iš gy
dytojų penkiasšimtininkų fon
dą, kad liktų nejudomas kapita
las Medicinos fakultetui laisvo
je Lietuvoje, o palūkanos būtų 
sunaudotos, pvz. šelpti studen
tus medikus, dėl senatvės nebe
dirbančius gydytojus ir t. t. Tai 
tik vienas pavyzdys! Savo 20- 
čio proga didžiuojamės, jei ne 
kuo kitu, tai vien stipriu drau
giškumo ryšiu tarp pačių gydy
tojų ir jų šeimų ir jau paskirtą
ja 14,000 dolerių suma kultūri
niams reikalams.

J. Daugi.

Jau kyla Jaunimo centro Chicagoje naujosios statyb os Nuotr. V. Katiliaus, SJ

Filmų įvairumai
STSĖ SEMĖNIENĖ

na, kad ji, kaip ir Ruth Roman, ne
mėgsta tokia prisipažinti. Sakosi e- 
sant austrė, nes gimusi Austrijoje. 
Nedaug yra tokių puikių asmeny
bių, kaip Rūta Kilmonytė - Lee, 
besididžiuojanti savo vardu ir tau
ta, iš kurios kilusi.

Dėl kai kurių scenų-filmas tik
tai subrendusiems.
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PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 
30% iki 50% nuoiaida 

SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421
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BŪKITE DRAUGO ARTIMIEJI J
Dienraštis DRAUGAS Amerikos lietuviams stengėsi įvairiais 

būdais patarnauti jau 61-rius metus. Pirmaisiais metais jis gynė lietu
vius nuo bedieviškų puolimų, vėliau turėjo kovoti prieš socialistus ir 
komunistus. Jis taip pat padėjo steigti reikalingas lietuviams draugijas 
ir katalikiškas parapijas. Dabar jis yra didysis informacijos centras 
visiems Amerikos lietuviams ir visuose jų reikaluose 1 ai jo pastan
gos padėti šio krašto lietuviams.

Šiuo metu DRAUGAS ieško naujų prietelių, kurie ateitų jam 
į talką. DRAUGAS džiaugiasi, kad jo draugai prie prenumeratos 
kainos prideda didesnę ar mažesnę auką. Tokia pagalba padeda jam 
geriau patarnauti lietuviškai bendruomenei- DRAUGAS pajėgia įsigy
ti geresnių mašinų klišėms gaminti, knygoms spausdinti ir t.t

DRAUGUI būtų labai naudinga, kad dabartiniai jo draugai pa
dėtų jam ir kitais būdais, būtent prikalbintų savo artimuosius prenu
meruotis šį dienraštį Jei nuoširdžiai vertinat mūsų dienraščio patarna
vimus lietuviškai visuomenei, paraginkite tuos, kurie DRAUGO dar 
nėra užsiprenumeravę, jį užsisakyti.

— Mūsų manymu, “Lietuvių 
Gydytojų Biuletenis” pasidarė 
ne tik mums, gydytojams, įdo
mus, bet ir platesnei visuome
nei naudingas, kai vis daugiau 
ir daugiau įtraukiami ir kitų 
profesionalų pasisakymai su 
medi ina surištais klausimais. 
Biuletenio daromą kultūrinį 
įnašą labai gražiai apibūdino 
dr. J. Prunskis “Drauge”. Dėl 
atskirų to žurnalo numerių me
džiaga pasirūpinimo iš eilės at-

Apsilankymas 
pas rašytojus 
beprotnamy

(Atkelta iš 3 pusi.)
I

— Šis tai tikras beprotis, —j 
sako vyriausias prižiūrėtojas Brež
nevas. Jis save vadina Petru Ili- 
jičiu Caikovskiu, draugu kažkokio 
Musorgskio, kuris, nelaimei, tu
rėjo būti gydomas hidroterapiniu 
būdu, nes jis nuolat kalbėjo apie 
carą Borisą Godunovą. Jis čia iš
tisas valandas žiūri į vandenį ir 
vadina jį Gulbių ežeru. Kartais 
jis pakvaišėliškai užtraukia kaž
kokią melodiją apie Eugenijų O- 
nieginą ir Riešutų spaustuką. 
Tarp mūsų kalbant, šis žmogė
nas yra nelabai moralus asmuo.

— Bet kodėl gi jūs uždarėte 
šiuos nelaiminguosius? — mes 
paklausiame.

— Todėl, kad jie sudaro mū
sų valstybei pavojų: jie yra pikty
binis auglys nuostabioje mūsų 
liaudyje. Jie skleidžia velniškas 
idėjas, gautas iš Vakarų, ir nori 
sugriauti visa, ką mūsų valstybės 
vyrai buvo sukūrę savo prakaitu. 
Štai, pažvelkit į šį žvėrį, uždarytą 
narve. Jo pavardė Tolstojus, Le
vas. Jis parašė pamfletą, antraš
te Anna Karenina, kuriame iš
aukština svetimoterystę. Kitas jo 
veikalas vadinasi Karas ir taika, 
kuriame jis suniekina mūsų nuo
stabiąją armiją. Bet jam tai neiš
eis į gerą: mūsų valdžia budi. 
Ha, ha, ha!

— Ar jūs esate tikras, kad visi 
protingi rusai yra anapus beprot
namių sienų, o pakvaišusiej' — 
šiapus?

— Absoliučiai tikras, — atsa
ko Brežnevas. — Mes čia turime 
šimtus protinių ligų atvejų. Pa
vojingiausias elementas, kaip, sa
kysim, politikuojantys studentai, 
kurie geriausiai apie viską žino, 
yra užrakinti specialiu raktu,”

Vertė J. T.

Lietuvaitė pirmaujančioje 
rolėje ekrane

Daugelio rašytojų, o ypač miru
sių, pirmykščiai tikslai yra šablo
niškai ignoruojami, kai jų romanai 
perkeliami ekranan, statant filmus. 
D. H. Lawrence, atrodo, lig šiol 
išėjo laimingiausiu. Ketvertas fil
mų, pastatytų pagal jo veikalus, 
bent mėgino perduoti autoriaus i- 
dėjas.

Jo paskutinysis “Women in Love” 
buvo labai geras filmas, tačiau sun
kiai pastatomas, kol buvo suras
tas būdas, kaip tas idėjas nufoto
grafuoti. Galima lengvai nufilmuoti 
žmones ir išrašyti visokiausius pasa
kojimus, bet pamėginti išdėstyti fil
me abstrakčias idėjas yra visai kas 
kita. Minėtame filme eita prie šito
kio reikalo tiesiog. Charakteriai pa
prasčiausiai perdavė Lawrence idė
jas dialogo forma.

Joks pasakojimas — joks filmas— 
neatidengia geriau rašytojo Law- 
rence, kaip spalvotas “The Virgin 
and the^Gypsy” Šis filmas yra ma
žiausiai ideologinis iš visų keturių 
filmų, susuktų pagal Lawrence ro
manus. Režisierius Christopher 
Milės paprasčiausiai mėgino atpasa
koti įvykius, leisdamas jdėjoms vys
tytis per charakterį ir vaizdą, vieto
je ilgos iškalbos.

Pasakojimas liečia Yvette (Joan- 
na Shimkus), kuri su savo sesute 
Lucille sugrįžta iš studijų Prancū
zijoje į namus — j rimtą gyvenimą 
provincijos klebonijoje šiaurės Ang
lijoje. Kraštas taip šaltas, skundžia
si ji, be gyvybę nešančios saulės, ku
rią taip buvo pamėgęs Lawrence. 
Šeima susideda iš jos tėvo, protes
tantų klebono, bamblės senutės mo
čiutės, trankios tetos ir dėdės Fred, 
kuris gerokai visų ignoruojamas. 
Mergaičių motina persiskyrė su dva
siškiu prieš daugel metų, ir ji nie
kad čia neminima.

Yvette yra mergaitė, kaip sako 
antraštė. Tačiau ji čia jaučiasi iš 
pasaulio išstumta, uždaryta provin
cijos nuobodume. Ji pradeda save 
gretinti arčiau motinos negu tėvo. 
Jai motinos “nusikaltimas” atrodo 
tikru pabėgimu iš dvasinio kalėji
mo.

Visos šios aplinkybės paruošia 
dirvą susitikti su čigonu (Franco 
Nero), kuris gyvena netolies būdo
je ant ratų su savo žmona, keletu 
vaikų, su močiute, arkliu ir višto
mis. Kaip daugelis Lawrence hero
jų, čigonas nekalba daug (gal čia 
ir gerai, nes to italo anglų kalba 
gerokai šlubuoja). Tačiau jo skro
džiančios mėlynos akys ir trankyma- 
sis ant žirgo pavergia Yvette.

Gyvenimas klebonijoje jaunai 
mergaitei slenka, žiūrint pro langą 
į lietų ir padedant močiutei iš
spręsti mįsles. Yvette susidraugauja 
su skandalinga pora, majoru ir iš-

' siskyrėle, gyvenančia be vedybų. 
Kai vietinė užtvanka gaivalingai 
plyšta (simboliška aliuzija), Yvette 
su čigonu santykiuose įvyksta smar
kus pasikeitimas.

Visa tai, žinoma, skamba melodra
matiškai. Gal taip ir yra. Jaunos 
kartos (31 m.) Milės savo režisū
ra išgelbėjo filmą. Jis puikiai pažįs
ta aktorius. Jo vandens ir ugnies 
simboliai originalūs ir iškalbingi.

Dideliu ramsčiu režisieriui buvo 
Joannos Shimkus vaidyba. Josios 
Yvette yra čia tikrai nuostabi, pa
kaitomis jautri ir kieta. Beveik kiek
viena graži moteris sugebėtų at
vaizduoti filmo meilės scenas, bet 
mažai kas įstengtų perduoti taip 
puikiai susirėmimus su šeimos na
riais. Yvette’s baisioji sena pana te
ta Cissie (Kay Walsh) yra baugus 
pavyzdys, primenantis isteriškas 
moteris, kurios buvo Freudo pirmo
sios pacientės. Šalia jos silpnesnio 
masto aktorė pražūtų. Tačiau 
Shimkus sukuria Yvette dar dides
nės ir labiau patvarios kančios, aist
ros ir pykčio individą. Ji pažaboja 
esamą laiką, kaip geras kapitonas 
savo laivą audroje; jaunystė, filoso
fija, net pats gyvenamasis šimtme-

tis yra lyg tie vėjai jos užnugary.
Franco Nero gal neišryškino 

charakteringiausių čigoniškų bruo
žų, jų uginingo gyvenimo ir pan., 
bet jis išvežė savo rolę, kaip Milės 
ją matė: bevardis, paslaptingas lais
vos meilės gyvenimo simbolis.

Mūsiškė Shimkus tapo viena ge
riausių aktorių ekrane be didelio 
išgarsinimo. Jos puiki vaidyba fil
me “Zita” buvo kritikų iškelta ir 
įvertinta. Mums malonu džiaugtis 
savo tautietės laimėjimais, bet liūd-
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• Dail. Prano Gailiaus iliust- vai. vak. Paroda Hartfcrde vyks 
ruotasis Milašius. Aukščiausios rū- iki lapkričio 22 d. Ją organizuo- 
šies meno knygų leidykla AN- ja Lietuvių Bendruomenės komi- 
TARES Prancūzijoje šį rudenį iš- tetas. Leono Urbono darbų paro- 
leidžia visą seriją puošnių leidi- da kitų metų vasarą planuojama 
nių, pavadintų bendruoju temos Hartforde surengti ir Phoenix 
vardu “Les Elements” (Elemen- Mutual Life Insurance Comp. 
tai). Pirmoji serijos knyga jau galerijos patalpose.
išėjo. Ji pavadinta “La Mer" (Jū
ra). Knygos tekstas yra prancū
ziškai rašiusio žinomojo lietuvio 
peoto Oskaro Milašiaus poezija. 
Dail. Pranas Gailius, Paryžiaus 
meno pasaulyje žinomas kaip 
Pranas, visą šio leidinio tekstą ir 
jį gaubiančius piešinius įraižė li
noleume. Tokiu būdu kiekvienas 
puslapis yra atskiras linoleumo 
raižinys, sukurtas be galo subti
lios linijos žaisme. Ir toliau vie
nas po kito išeis to paties mūsų 
Prano tokiu pat būdu sukurti 
leidiniai: “Le Soleil” (Saulė)— 
tekstas taipgi Oskaro Milašiaus, 
“La Terre” (Žemė) — tekstas iš 
Virgilijaus “Bukolikų”, “Voyage 
sur la Lune” (Kelionė mėnu
lyje) — tekstas Cyrano d'e Ber- 
gerac.

Tiražas šių leidinių labai ribo
tas, tad ir jų bibliografinė vertė, 
reikia tikėtis, yra ir visada bus 
nemaž# Kiekvienas egzempliorius
yra numeruotas. O nuo numerio,ton universiteto bibliotekininkui, 
dydžio priklauso ir kaina. Šaky-, universitetas yra pavedęs sudary- 
sim, Nr. 1-2 pažymėtas egzemp- .ti katalogą knygų ir svarbesnių 
liorius kainuoja 2000 prancūziš- , straipsnių įvairiom kalbom apie 
kų frankų; Nr. 3,4, 5 — 1800." ‘ 
frankų, nuo Nr. 6 iki Nr. 25 - 
1500 frankų, o nuo Nr. 26 iki Nr. 
105 — 1200 frankų. Leidyklos 
ANTANĖS adresas: 15, Rue du 18 
Juin, 92 - Saint — Cloud (Fran
ce).

• Dail. Leono Urbono paro
dos, simpoziumai, paskaitos. Dai
lininko darbų paroda Bostone, 
Tautinės sąjungos namuose, bus 
atidaryta lapkričio 13 d. (pekta- 
dienį) 6 vai. vak. Tų namų vir
šutinėj salėj tą patį vakarą 8 vai. 
dail. Leonas Urbonas skaitys pa
skaitą k praves diskusijas tema 
“Minties ir vaizdo formavima
sis pasąmonėje”. Paskaita bus i- 
liustruota skaidrėmis. Bostono pa
rodoje bus išstatyta apie 30 pačių 
naujausių L. Urbono darbų. Pa
rodą ruošti padeda Bostono Kul
tūros klubo komitetas. Paroda tę
sis iki lapkričio 15 d.

Sekanti Leono Urbono paroda 
bus Hartforde, Amerikos piliečių kultūriniame priede 4 psl. J. Ži- 
lietuvių namuose. Čia paroda levičiaus straipsnyje “Viena kita 
bus atidaryta lapkričio 20 d. 7 detalė Lietuvos teatro sukakčiai

A

I

Clevelande Lecno Urbono dar 
šiemet bus net dvi parodos: viena 
John Carrol universiteto studen
tams gruodžio 1 d. drauge su dai
lininko paskaita, o kita gruodžio 
5-6 d. lietuvių visuomenei nau
josios parapijos patalpose.

• Dail. Antano Petrikonio 40 
paveikslų bus išstatyta lapkričio 
14 — 15 d. New Yorke, Kultūros 
židinio patalpose. Parodą rengia 
skautai.

• Dail. Zitos Sodeikienės ta
pybos paroda Čiurlionio galerijo
je, Chicagoje, atidaroma lapkri
čio 14 d. Paroda vyks čia visą sa
vaitę — uždaroma lapkričio 22 
d.

Prancūzų leidyklos “Antares” vadinamoje “Ele.nent ų“ seri joje išle'sti Prano Gailiaus linoleumo raižinių 
lapai, pavadinti “La Mer” (Jūra). Kiekviename jų dailininkas įrai žė poeto Oskaro Milašiaus poezijos 
tekstą, ir jį Iliustruojančius piešinius. (Žiūr. kultūrin ; kroniką)

nant laisvojo pasaulio lietuvius ne 
tik $q jų gyvenimais, bet ir jų kū
ryba. Pavyzdžiui, T. S. Elioto po
ema “Nevaisingoji žemė”, išvers
ta Viltrakytės, buvo išspausdin
ta trečiame “Literatūros Lankų” 
numery (1953). Tuose pat Lan
kuose (Nr. 6, 1955) buvo iš
spausdintas ilgokas Dilano To
mo eilėraštis: “Šviesa įbrėžta ten, 
kur saulė niekad nešvietė”. O

• Dail. A. Rūkštelės tapy
bos paroda Kolumbo Vyčių salėje, 
Woodhaven, N. Y., buvo spalio 
31 ir lapkričio 1 d. Rengė Lietu
vių moterų klubų federacija.

• Adomui Kantautui, gyv. Ed- 
montone, Kanadoj, kaip Edmon-

Lietuvą. Tuo tikslu jis dabar ir 
keliauja po visas JAV, lankosi u- 
niversitetų ir kitose bibliotekose 
ir renka minėtai knygai medžia
gą. Tąjį katalogą išleis Edmon- 
ton universitetas. Pažymėtina, 
kad tokį projektą — sumanymą ų- 
niversiteto vadovybei iškėlė ir pa
siūlė pats Adomas Kantautas. Il
giau JAV Kantautas apsistos Wa- 
shingtone, rinkdamas reikalingą 
medžiagą Kongreso bibliotekoje.

• Dail. Elenos Kepalaitės 
skulptūros paroda Phoenix galeri
joje, Nevv Yorke, 939 Madison 
Avė., prie 74 St. Manhattane ati
daryta nuo lapkričio 3 d. iki lap
kričio 21 d. Dauguma skulptūrų 
yra atliedintos bronzoje.

• Dail. Adomo Galdiko tapy
bos paroda spalio 31’ir lapkričio 
1 d. buvo surengta Bostone Tau
tinės sąjungos namuose.

( PATIKSLINIMAS
Praeitos savaitės “Draugo”

JJ
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Zita Sodeikiene Tarp laiko ir erdvės
Iš Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, lapkričio 14 d. atidaromos parodos

paskutinioje skiltyje nuo viršaus 
visas sakinys turėtų būti: “Vaidi
nimas įvyko 1920 m. gruodžio 
mėn. 19 d., ne sausio 19 d. kaip 
rašoma minėtame tome ir J. Vaič
kaus biografijoje.”

• Lenkijoje, Varšuvoje, išleis
tas Romualdo Lankausko roma
nas “Vidury didelio lauko” ir 
dar keturios rašytojo novelės. Iš
vertė Anastazija ir Zygmuntas 
Stoberskiai.

• Vilniaus ateizmo muzieju
je (Šv. Kazimiero bažnyčioje) pa
minėtos tautosakos rinkėjo Liud
viko Rėzos 130-sios mirties meti
nės.

NAUJI UNIVERSITETAI 
AFRIKOJE

Dvi nepriklausomos Afrikos 
valstybės, Togo ir Dahome res
publikos paskutiniu metu įkūrė I 
du naujus universitetus. Pirma
sis universitetas Togo sostinėje 
Lome spalio mėnesio pradžioje 
pradėjo pirmuosius mokslo me
tus. Universitete veikia medici
nos, gamtos mokslų, fiolsofijos, 
visuomeninių ir ūkio mokslų 
fakultetai bei technologijos ins
titutas.

Antrasis universitetas kuria
mas Dahome sostinėje Cotonou 
mieste. Ši aukštoji mokykla 
pilnai veikti pradės tik ateinan
čių dviejų metų laikotarpyje.

La'škas redakcijai
Kuklus prasitarimas apie teatro 

sukakties detales

Spalio 31 dienos kultūriniame 
priede kompozitorius - muzikolo
gas Juozas Žilevičius, davęs Lietu
vos Teatro sukakčiai prisimini
mų vertingas detales, nusistebi 
Kertinėje paraštėje tilpusios jubi
liejinės krivūlės anonimiškumu: 
vien tik raidėmis st. m. autorizavi 
mu. Bet ar ir kitų, Kertinėje pa
raštėje prasitariančiųjų mintys, 
nėra žymimos vien tik pradi
niais inicialais?

Beje, anonimiškas kvieslys nė
ra nei reiškęs teisių į tikslų žino
jimą, lygiai kaip net nebandė 
duoti Teatro įkūrimo duomenų 
ar smulkmenų. Vien tik primi
nė apie faktą ir išdrįso paragint 
sceninio veikimo žmones išeivijo
je atnaujinti meilę bei pagarbą 
tautiniam teatrui. Ir vien viešai 
nesuklysdamas paspėliojo, kas ir j 
kur pirmiausia atsilieps į auksi- • 
nę lietuviškos scenos sukaktį. 
Tuo šis prasitarimas ir baigia- j 
mas.

A. Masionis - siauro akiračio

tas”. Autorius joje iškelia kai ku
riuos vertimų trūkumus. Tai jis 
atlieka gana išmaningai. O pa
čią recenziją pradeda šiuo saki
niu: “Ar ne paslaptingai jau ke
liolika metų skambėjo kai kurių 

I kritikų straipsniuose, sakysim, to- į 

kie vardai, kaip T. S. Eliotas, G. 
Apolineras, Sent Džonas Persas, j 
Dilanas Tomas, St. Georgė, R. 
M. Rilkė, Dž. Ungaretis, Ch. R. j 

'Chimenesas, R. Albertis ir kt., ku- septintame Lankų numery (J9- 
jrių nė vieno kūrinio nebuvo iŠ- 
Įversta į lietuvių kalbą?” Tvirti- 
i nimas, kad nė vieno kūrinio ne- 
[ buvę išversta į lietuvių kalbą, y- 
ra visiškai klaidingas, nes čia iš
vardytų poetų kūrybos pavyz
džių, išverstų į lietuvių kalbą, y- 
ra buvę išspausdinta užsienio 
liet, periodinėj spaudoj (Litera
tūros Lankuose, Aiduose, Drau
go ir kitų laikraščių literatūri
niuose prieduose ir kitur). Ypač 
buvo atkreiptas dėmesys į Nobe
lio premijos lauretus (Eliotas, 
Persas, Chimenesas), supažindi-

57) randame net septynis Chi- 
meneso eilėraščius, išverstus 
Juozo Kėkšto. Be to, jei kalbėti 

.apie Rilkę ir Georgę, tai jų kū- 
rybos pavyzdžių jau yra buvę 

i spausdinta net prieškarinės Lie- 
I tuvos žurnaluose. Taigi A. Ma- 
Isionio tvirtinimas prasilenkia su 
į tiesa ir rodo nepakankamą jo su
sipažinimą su tuo, kas jau buvo 
padaryta kitų, prieš pasirodant 
“XX a. Vakarų poetų” antologi
jai.

J. T.

kritikas

Prieš kurį laiką Lietuvoje pa- j čio užsieninių poetų kūryba, 
sirodė verstinė antologija “XX a. Penktame šių metų “Pergalės” 
Vakarų poetai”. Tai tikrai labai numery A. Masionis išspausdino 
naudingas leidinys, iš kurio ga- šios antologijos recenziją, antraš- 
lima susipažinti su šio šimtme-Į te: “XX a. Vakarų poezijos pluoš-

♦
*
*

į j
Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus; 
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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
Y. 1003645 Vl/est 45th St., Nevv York, N.

Tel. — 212 -245-7905
SKYRIAI:

NEW YORK, N. Y. 10003, 39 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W. 14th Street 
BROOKLYN, N. Y. 1J207, 2947 Fulton St. 
BROOKLYN, N. Y. 11211, 370 Union Avenue 
BOSTON, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue 
BOSTON, Mass. 02127, 389 VVest Broadway 
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue 
CHICAGO, III. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue 
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street 
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road 
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Sprlngfield Avenue 
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W. 
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue 
HARTFORD, Conn. 06114. 200 Franklin Avenue 
LAKEVVOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St.
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. 
NEVV HAVEN, Conn. 06519, 509 Congress Avenue 
NEVVARK, N. ). 07106, 698 Sanford Avenue 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street 
PATERSON, N. J.. 99 Main Street
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street 
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street 
WATERBURYJ Conn., 905 Bank Street 
VVORCESTER, Mass. 01610, 169 Milbary Street 
YOUNGSTOVVN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street 
IRVINGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield AvenuePagarbiai

st. m. (st. meringis), 

įE«J8EZBE«3Hr7 | 10% — 20% — 80% pUrlan mokėsit 
---- už apdraudę nuo usnies Ir automo

bilio pas

FRAN K ZAPOLIS
8208% West 85th Straet 

Chicago, Illinois 
Tel. GA 4-80.54 ir GR 6-4SM

ŽINOMA KOPLYČIA
Leonard Funeral Home 
10821 So, Michigan Avenue 

Chicago, Illinois

LEONARDAS BUKAUSKAS ir SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI KOPLYČIA
De Young-Vroegh Funeral Home

649 East I62nd Street 
South Holland, Illinois

Irgi parūpiname šermenų kambarius kitose Chicagos dalyse, bei kitose priemiesčiuose.

Patarnavimas dieną arba naktį, šaukite telefonu COmmodore 4*2228

GĖLES
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyčia 
2443 W. fl3rd Street, Chicago, Illinois 

TEL. PB 8-0833 — PR 8-0834

Remkite tuos biznierius, ku

rie skelbiasi “Drauge”.

EUDEIKIS

YArds 7-1741-2

PO 
HU

FI 
PL 

SW
RI

. MI

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. Califomia Avė, Tel. LAfayette 3-3572

Parking FocIUUm

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600
y

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAVVICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel, Virginia 7-6672

Tel. YArds 7-1911

Tel. YA 7-1138-1139

DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
L a d o t u v i ų Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios
4330 South California Avenue

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

Telefonas

FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583 

647-6576
EV 4-4952 
LI 2-1767 
288-0068

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685 
GL 8-2256 

365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446

373- 8783 
GR 2-6387

274-6400 
3-4818 
1-2750 
6-1571 
6-6766 
8-2868 
3-0440

374- 6446

F

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

—TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhail 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

ĮLAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Naria;

POVILAS J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė.

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, III., Tel. OL 2-1003
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RUDUO, MADOS IR POLITIKA
Nekartą jau buvo patarta 

aumoro laikraščiui imtis dau
giau politikos, kad, taip sakant, 
priešą muštume kokio Zosčen- 
kos kuolu, o kiti ne kar ą pa
tarė tobulintis politikoj ir im
tis paprasto žmogaus padų pa- 
kasymo, kalbant aipe rudenėlį 
ar šiaip jau žmogų gerai nutei
kiančius daiktus.

. Sako rudenį žmogus liūdnom, 
bet mes nepasakytume kad tai 
tiesa, nes čia nereikia, kaip se
niau L’etuvoie, pančių vyti arba 
dabar marksizmo mokyt is, 
klausant įtikinimų, koks tu esi 
laimingas kad guli save aukoti 
komunizmo statybai. Bet čia 
rudeni pailgėja vakarai prie te
levizijos ir padaugėja išėjimai, 
vakarai ir vakaruškos vis ge
riems tikslams. O kai kurios or
ganizacijos taip išvysto veiklą, 
kad, atrodo, visą koloniją nuo 
kojų nuvarys. Rudenį, kaip ma
tome iš laikraščių ir iš straips
nių ištraukų, pradedamos de
monstruoji mados. Vieni, taip 
sakant, už ligą, kiti už trumpą 
sįk>”ą kovoja, gi šiaip jau ilgas 
sukneles labiau dėvi senutės, 
net negalima suprasti, kaip jos 
taip staiga pralenkė visas madų 
vejotojas. Šiaip jau negalima 
nesutikti su kai kuriom made- 
liuoto'om, kad ilgos sunkios tin
ka labiau burokų ravėjimui, la
pų darže skynimui ar kukurū
zam rau'i, anot G. Valiulienės. 
Žodžiu, visi didmiesčiai pasisu
ko veidu i kaimą. Taigi madų 
demonstravimo vakaruose gali
ma išsiaiškinti ne tik grožio, bet 
ir mūsų kultūros reikalai ir ti
kime, kad čia pati geriausia 
vieta parodyti, kad ne viską 
maustas nugali, kad yra žmonių, 
kuriems jokie steikai ir keikai 
nekenkia.

Iš kitos pusės, rudenį patogu 
ir papolitikuotų nors apie tėvy
nę kalbama labai pa^yliai. Esą 
tik niekam nesakyk, ten ir šiaip 
ir taip. Tik niekam nesakyk, 
ten nuvyk ir čia palik. O jei kas 
pabandys tave pasiųsti į tą 
kraštą, tai nepasiduok, kaip ir 
Andriulis. Visi, kuriems užme
nama, ar jie negalėtų į tėvynę 
vykti, jeigu jau ten taip neblo
ga, ir palikti, tai taip greit bė
ga pas advokatus, kad ne tik 
lietuviškus, bet ir amerikietiš
kus greito bėgimo rekordus su
muša.

Iš kitos pusės, atvažiavę į čia, 
matė dolerį ir mokyklas, bet ne
matė pažangiųjų, o tik buržu
azinį jaunimą. Tenka pasakyti, 
kad pažangusis jaunimas yra

jau per septyniasdešimt, ligi 
nrirt’es pasiryžęs kovoti už 
maskvines teises. Iš Lietuvos 
atvykus'eji čia rematė buržu
azinio nacionalisto; kur ėjo vis 
visi mes gerai priėmė, menu ir 

| šnapsu girdė ir dar nė vieno 
nenužudė.

Pako, viena boba buvo Vilniu
je (buvo, buvo kaip nebuvo), 
kuri matė Lenrną ir rublį, gi ki- 

buvo Kansuke ir matė tua- 
’e*-“ reikšmingą užrašą, išreiš
kianti tualetinio darbo tualeti- 
n’us n”siteikimus, kuris skam- 

t?’p- fitas darbas neeilinis, 
'imtmetinis - lenininis. "Kelei
vio” redaktorius irgi, neseniai 
gr žęs iš V'lniaus. Jo nuotaikos 
’šre’kštos “Keleivio” spalio 21 
nr. kur per tris skiltis su gau
siais '•menėmis nuotrauka :dėta 
pj”kš*V’ koiom.

Taigi su ’ais kil"ia!s partebė- 
imais ir svarstymais pradeda

me pirmąjį mėnesį po laikro- 
1 dž'o atsukimo apie madas, ru
denį ir politiką aukštyn koiom.

B. G.

Ryžių rovimo uniforma
“Kelnės — gražių kojų ka

pas. Užsidėti kelnes snieguoto 
kalno atšlaitėje, vėlu vakarą pa- 

I tūry "e ar kiemely, žoles ravint, 
I ‘ai patogumas, kuri visos įver- 
I tiname. Tačiau gražiai išpuoš
toje salėje subuvimo metu ne- 

' matyti gražių kojų yra nykiai 
Į graudu. Kam medžiagos gaba
lu paslėpti gražias kojas, Ir rei
kia prisipažinti, retai kam jos 

j ir tinka. Dauguma galime, pa
godos stiliaus skrybėlę užsimo
vusios, važ’uoti ryžių rauti.”

Gailutė Valiulienė

MOTERYS. IR KALBA 
MADŲ PARODOJ

“Moters didžiausia dovana — 
kalba. Ji visuomet moka šnekė- 

i ti. Kalba muzikai grojant, švie- 
I sai žybčiojant ir šviesoj ir tam
soj. Nesvarbu ar kaimynę va
kar matė ar pernai, šiuo metu 
pasižymėjo ir ši paroda: kiek- 

I vienas stalas turėjo bent po ke
letą komentatorių.”

Gailutė Valiulienė,
“Moterų Gyvenimas”

Visokios rudeninės r ignnoa plevena viršum visos veiklos.

ŽODŽIAI ATSIBASTfiLTAI 
IR SAVI

Dr. Gr. Valančius “Drauge” 
spalio 8 d. s raipsnyje rašo:

“(Ar nevertėtų ryžtis kartą 
baigti garbės prezidiumų tradi
ciją ir iš at-kų žodyno išbrauk
ti visus tris atsibastėlius: kons
tituciją, vadą ir simpoziumą)”.

Bet toliau rašo:
“Visuo inį pasimetimą lydėjo 

r aišk ’s užs’krėtimas nūdienės 
š.‘o krašto visuomenės nelemta 
"’:onstitucitis”ligo. Circulus vi
elojus.”

Malonu, kad autorius muša 
kcnstitucirą ir simpoziumą, o 
rekomenduoja paprastus žo
džius kcn.stitucitis, circulus ir 
kt.

— Nespiaukime ir mes į tikrą 
— mokslinę mediciną: reikale 
tik jos, o ne kokio čigono šau
kimės, jei dar nebūsime savos 
galvos į žieminio kopūsto galvą 
iškeitę.

Dr. J. Adomavičius

Amerikos rinkėjai pas'rengę iššluoti senatą nuo įvairių buržuaziš- 
kai gyvenančių ir kcicnunizmo trokštančių siaurom galvelėm senato
rė!^.

Bendruomenes taryb
Jo rinkimų spyglininkai ir 

dyglininkai apsižiūrėjo, kad jie 
nei vieną kartą nebuvo išstatę 
kandidatų į tarybą. Šiais me
tais, vos tik rinkimams j tary
bą praėjus, spyglininkai ir dyg
lininkai sušaukė Marąuette Par
ke savo posėdį, kur nutarė tuoj 
pat pradėti rinkiminę kampani
ją, nustatyti gaires ir progra
mą. Spyglininkai ir dyglininkai 
prižada, jei jie paims visą val
džią j rankas, kiekvienai neve
dusiai mergaitei ar moteriai su
rasti vyrą ar boyfrendą, neve- 
dusiems vyrams pripiršti žmo
nas, pakels algas dvigubai ar 
trig’ubai dirbantiems lituanisti
nėse mokyklose, išjudins mie
gančius bendruomenės skyrius, 
užpildami verdančio vandens 
ant gaivu- Išves visus lietuvius 
j amerikiečių tarpą. Visiem titm, 
kurie na+arinė’a ir nedirba, bus 
ant liežuvių užlašinta acto.

Katės ir p* litikai
“Gyvenimas tiek pat tragiš

kas, kiek ir komiškas. Politikų 
graudenimai tragiška žmogaus 
ateitimi man primena katės 
veiksmą netinkamai aiškioje 
vietoje pasielgus.”

A. Kairys,
“Draugo” kult, priedas

Spygliuotine kronika
— Vynas ir vanduo. Geras 

žmogus, tik gaila nepasirašęs 
pavardės, atsiuntė laišką, ku
riame įrodo, kad Cicero miesto 
pareigūnas J. Kimbarkas tik
rai būtų geras, jei vamzdžiais, 
vietoj vandens, galėtų paleisti 
vyną.

— Spaudos mėnesį LB pa- 
ske’bė todėl, kad galėtų Suor
ganizuoti sukilėlius ir apgini i 
spaudos žmones nuo naujopo 
Muravjovo, kurio ieško “Laiš
kai L:etuviams”.

— “B'Uid ruonienybės”. “Ne- 
prikl. L’etuva” tokiu pavadini
mu įsivedė savo skiltyse naują 
skyrių.

— Stasys Juškėnas, pasinau-
dedamas Spyglių argumentais, 
“Naujienų” spalio 10 d. nume
ryje išaiškino, kad tėvo nenu- 
šovimas yra nusikalstamas dar
bas.

— Kadangi Maskva negali iš
plėšti Bražinskų iš Turkijos, ji 
dabar ūems nusiuntė “Vieny- 
bę”š kad šie, pasiskaitę repor
tažų anie nuostabų gyvenimą 
dabartinėje Lietuvoje, patys į 
ią grįžtų.

— Didelė partija. “Naujie
nos” spalio 27 d. parašė, kad 
išrinkta LB taryba ir valdyba 
ir esą frontininkai "jau primetė 
savo valią”. Kadangi j tarybą 
balsavo 10,000 lietuvių, tai jie 
visi pagal "Naujienas” fronti
ninkai.

— Aklas ir kurčias. “Naujie
nose” koresp. parašė reportažą, 
kad LB tarybos suvažiavime 
CIevelande pranešimą padarė 
Gailivšytė. Gaila, kad nematė 
ir negirdėjo, jog pranešimą pa
darė A. Kubiliūtė. Įdomu, ar 
kurčią ir aklą korespondentą 
“Naujienos” pasiun'ė, ar jis iš 

Į neapykantos Bendruomenei vie- 
I toje apkurto ir apako.

a
Apylinkių pirmininkams bus pa
skirtos geros algos, o be to, dar 
bus mokami antvalandžiai už 
posėdžius. Spyglininkų ir dygli- 
ninkų kandidatai sakys prakal
bas lietuviškuose parengimuose, 
pirks kugelį ir čerkutę. Tolimes
nė programa bus paskelbta vie
tose. K.

Poezija, vedanti į 
nūs kaitimą.

“Pirmą kartą T. S. Elioto 
garsųjį eilėraštį “The Love 
Song of J. Alfred Prufrock” 
perskaičiau pokario metais Vo
kietijoje. Suradau jį amerikie
čių antologijoje, Grohno infor
macijos centre. Nežiūrint to, 
kad mano anglų kalbos žinios 
tąsyk buvo gimnazistiškai ribo
tos, eilėraščio magnetizmas pri
rakino visam vakarui. Skaičiau 
tyliai ir pusbalsiu, suprasdamas 
ir nieko nesuprasdamas. Kelias
dešimt kartų kartojau būdin
gas frazes. Pagaliau, paprašiau 
bibliotekos vedėjos paskolinti 
knygą. Nesąmoningai jos nie
kad nesugrąžinau. Pasirodo, ge
ra poezija veda ir į nusikalti
mą”.

Pr. Visvydas,
“Nepr. Lietuva”,' 1970. X. 7.

Komunistam pataikaująs amerikietis radikalas JAV kareiviui: “Ar 
nematai, kad brangusis komunizmas gali nutrokšti, negavęs kraujo, 
nebūk žiaurus, leisk jam paskersti Laosą. Vietnamą ir Kambodiją, 
kad jis vargšelis badu nepastiptų.

PESIMISTAI NEMĖGSTA GERŲ ŽINIŲ
Torontiškio dienraščio “Daily 

Star” kolumnistas Gary Lau- 
tens vienoje iš savo kolumnų 
dėstė savo patyrimą, jog nū
dien daugelis žmonių esą pa
skendę pesimizman ir visiškai 
nenorį jokių geresnių žinių gir
dėti.

Esą jis vieną dieną sutikęs 
gatvėj savo seną draugą ir per 
■klaidą jam paporinęs;

— Tu gi atrodai labai gerai! 
Atrodai taip, lyg tau visai ne
rūpėtų, kas pasauly dedasi.

— Ką tu čia dabar paistai? 
Gal nori pasakyti, kad aš esu 

VERTA PRITAIKYTI

Grupė moterų iš Klaipėdos 
i rajono, Endriejavo apylinkės, 
Tiekinų kaimo klausia: “Ką 

i mums daryti su skalbimo ma
šinomis, šaldytuvais, jeigu pas 

I mus elektra vos spingsi?” 
! Atsakymas. Dėl to nenusi
minkite. Nežymiai pertvarkius, 
iš skalbimo mašinos galima pa
daryti talpų bulvių šutintuvą. 
O ’š šaldytuvo, išgręžns angą, 
būtų visai padori šuns būda. 
Sako, tokiose būdose laikomi 
šunys būna labai energingi ir 
pasirodžiusiems elek'rikams be
regint numauna kelnes.

“Valstiečių Laikraštis”

GRYBŲ SEZONAS

Ignalina — ne tik reto grožio, 
bet ir grybų kraštas. Kai kur 
grybavimo sezonas jau ir pra
sideda. Tai Baikelių tarybinio 
ūkio kiaulidėse. Grybai auga 
loveliuose...

“Valstiečių Laikraštis”

Į KAPITALISTINI PASAULI 
SUGRĮŽUS

Informacija ir atlyginimas
“Jeigu tokiam pokalbininkui 

alinėje gyvenimą tėvynėje juo
dinai pačiomis tamsiausiomis 
spalvomis, tai girdys per naktį, 
o jeigu pasakysi, kad ne visi 
velniai juodi — tai ir į paties 
nusipirktą taurelę gali pri- 
spiauti”.

Ten užglrtas, čia užgniaužtas

“Jeigu kas manęs paklaustų, 
kur tų laisvių yra daugiau, man 
nebūtų lengva atsakyti, nors, 
aišku, kad ten jos yra įstaty
mais užgintos, o pas mus — tik 
mūsiškių politikierių užgniauž
tos.”

“Nepr. Lietuva”, 1970. X. 30.

Paieško Muravjovo spaudos 
žmonėms karti

“Spauda turėtų skleisti švie
są, turėtų visus ska'inti vienin
gam darbui, bet kai kurie mūsų 
laikraštpalaikiai yra tapę šiukš
lių dėžėmis. Juose mirgėte mir
ga išsigalvoti kitų kaltinimai, 
niekinimai, šmeižtai. Jie per
sunkti neapykanta visiems, ku
rie kitaip mano, negu jų kores- 
pandentai, redaktoriai, straips
nių rašytojai. Jeigu atsirastų 
koks nors šių laikų Muravjovas 
ir uždraustų tokią spaudą, tai 
mums tik į gera išeitų.”

J. Vaišnvs, SJ,
“Laiškai Lietuviams”, spalis

laimingas? Kaip nūdieniam pa
sauly žmogus, turėdamas logiš
ką protą, galėtų būti ar bent 
jaustis laimingu? Toks žmogus 
turėtų būti visišku nieku, ku
riam nekeltų rūpesčio užterštas 
oras, ekonominė krizė, Vietna
mas ir dar daugybė kitokių blo
gybių...

— Vėliausiomis žiniomis, se
ko’egis ai taria, jog netgi Erie 
ežeras galįs būti išgelbėtas nuo 
užteršimo, o Detroitas — be
dirbąs “pollution - free” auto
mobilius.

— Per vėlu! — vėl kaip kir
viu nukirtęs Džimi. Civilizacija, 
esą, visiškai pasmerkta žūti. Tai 
žiną net trečio skyriaus moki
nukai. Žmonija beturi laiko gy
venti 15, o daugiausia — 20 
metų!

— Bet gi mokslininkai daro 
viską, kad prašvarintų orą, —- 
pramekenęs Gary.

— Tai jau per vėlu, — atšo- 
| vęs Džimi.

— Beta'5 žmoni ’os dvasia, ku
ri nt’aikė daugybę karų atomi- 

j n.i sprorimą, inkviz’cijas, dikta- 
| toryst^s ir visokias gamtines 
Į ■■eriimes.

— Bet ar nematom narkotikų 
nroblemos, didėjančios netvar
kos, sukilusių jaunuolių ir t. t. 
O kur esanri Indijos problema, 
Airijos problema, Arabų - Izra
elio problema ir t. t.

Pamatęs, iog negalįs parveik- 
ti D’imio čia pat, ir tuojau pat 
nutaręs jungtis prie jo, pridur-

Laiškas Spygliams

Žiūri ir nemato
Stasys Juškėnas, 

šiaip mandagus žmogėnas, 
ant Spyglių taip įniršo, 
bet kokį mandagumų užmiršo, 
pyksta, kad Spygl’ai įdėjo 
šitokį posmų hiplškų” idėjų:

— “Jei tėvas laisvę varžo 
su diržu,
nieko nelauk, 
nušauk!”

Lyg tėvų mažai dar nušauta, nukauta... 
Žmogžvėrių pyktis neturi ribų, 
aišku, be jokių kalbų.

Juškėnas apie visokias neigiamybes, 
net ir basiriasias piktybes, 
siūlo parinktais žodžtais t k reikšt, 
švelniai, padoriai išsireikšt, 
blogio reik net nematyt, tai blogio ir nebebus, 
blogis pats savaime žus.

(Štrauso strategija gražiausia, 
atleiskite, ne avigalviška, mandagiausia).

Blogio, Juškėnai, nereikia slėpt, 
rėkte reik rėkt.
Su blogiu reikia kovot, 
gerai pažint, žinot 
blogio visas piktas galias, 
o tai jau pusė pergalės.

Ant ugniagesių niekas nepyksta, 
kad triukšmingai gaisrų gesinti vyksta.

Spyglius skaito visas pasaulis. 
Nuoširdus juokas, be jokios apgaulės. 
Spyglius skaito Brežnevas ir Kosyg’nas 
ir kiekvienas raudonasis Toptyginas.

Nekartų, ne kitų, 
daugkart neišpasakyta. 
Spygliai perspėjo Nikitą:

— “Nikituška!.. nustok plepėti,
nuo komunistų gali baisiausiai nukentėti!” 
Nikita neklausė 
ir gavo per ausį....

Spyglius visi žino, visi mato, 
tik Chruščiovas ir Juškėnas nesuprato.

Pt S.

NOJAUS ARKA IR MOČIUT®

Mažoji Marija žiūri i savo 
močiutę ir klausia:

— Močiute, tu buvai Nojaus 
arkoje?

— Žinoma ne, mažyte.
— Bet kaip tu išlikai gyva?

— nustebo mergaitė.

— Naujų laikų istorikui nėra 
jau taip paprasta rasti adatą 
šieno kupetoje.

Prof. S. Sužiedėlis
*

— Ar moralu yra apsikarpy- 
ti akrą žolelės, kad akiai būtų 
malonu ir golfo sviediniui pato
gu riedėti, jei tavo traktoriukas 
užteršia orą?

Dr. Ant. Sužiedėlis
*

— Pritaikyti jaunimui termi
no “blogas”, man atrodo, ne
reikėtų. Jis yra paklydęs. "Blo
gas” gali būti tik subrendęs 
žmogus.

D. Juozapavičiūtė, 
"Ateitis”

*
— Gana mums šūkio: “Myliu 

Lietuvą, bet nieko nedarau.”
V. Mariūnas

Paminklai ’r teisės
"Dirvos” J. Grauda polemi

nio ja su Pr. Narušoniu iš Twin 
^alls, Idaho, rašiusiu "Atviro 
'ri’ž’o mėnraštyje” ir gvildenu- 
•iu “hamletišką” klausimą; ar 
uri teisę bronzinis Cvirka šla- 

nintis mėnesienoj, imituodamas 
herojų iš “Kelias atgal" roma
no, kurį jis kadaise buvo išver
tęs iš vokiečių kalbos?”

Toliau J. Grauda tvirtina, jog 
tą romaną buvo išvertęs ne 
Cvirka, nes jis nemokėjęs vo
kiečių kalbos, bet Br. Raila. Pa
galiau, J. Grauda savo polemi
ką šitaip baigia;

“Ergo: bronzinio Cvirkos nu, 
lengvinimo teisės formaliai pri
klauso bronziniam Railai. Bet, 
n r rirdėjote apie bronzinį Railą 
Vilniaus aikštėje?’” 

damas; “Nepamiršk dar Raudo
nosios Kinijos problemos, So
vietiškos doktrinos, po Čekoslo
vakijos invazijos ir kt.”

Išgirdęs dar pridėtinių porą 
K ogų žinių, Džimi, esą, tuojau 
nra.šviesėręs ir m nuotaika __
visiškai pagerėjusi. P. A.
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