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atras buvo jau tikrai profesiona
linio lygio. Jame dirbo brangiai 
apmokamos, geriausios Lietuvos 
teatro jėgos. Repertuaras, dekora
cijos, rūbai ir efektai, vaidybinis 
menas prilygo geriausiems Vaka
rų Europos teatrams. Lietuvos 
vyriausybė kasmet skirdavo iš 
valstybės iždo teatro išlaikymui 
dideles pinigų sumas. Aktorius 
laisvėje ir savo žemėje ruošė uni
versitetas, dramos studijos ir 
pats teatras.

O ką turime išeivijoje? Čia dir
bama iš pasiaukojimo, idealiz
mo, be atlyginimo, veik neįmano
mose teatro darbui sąlygose. Į 
sceną kviečiamas bet kas, norįs 
vaidinti, neklausiant jo kvalifika
cijų. Profesionalų nėra. Mūsų ak
toriai ateina ne iš universitetų 
ar dramos studijų, bet iš pilko
sios kasdienybės. Mūsų dramos 
sambūrių nei Lietuvių Bendruo
menė, nei jokia kita inątitucija 
nėra sušelpusi aplamai, ar sub
sidijavusi kokį stambesnį pasta
tymą konkrečiai.

Negalime todėl lygintis ir var
gu ar galime skelbtis, kad esame 
ano Lietuvos laisvojo dramos te
atro tradicijų tęsėjai, jų paveldė
tojai — esame fiziškai per men
ki. Betgi turime pareigą prisimin
ti ir pagerbti scenos pionierius, 
Lietuvos profesinio dramos teat
ro kūrėjus.

Nežiūrint mūsų fizinio silp
numo, išeivijos scena ir jos va
dovai turi vieną bendrą bruožą, 
kuris ir jungia visus lietuviškojo 
teatro menininkus į vieną šeimą, 
toji ypatybė yra idealizmas, tikė
jimas tautine kultūra, besąlyginis 
pasiaukojimas scenai.

Kaip pirmuosius Lietuvos tea- 
ro kūrėjus, taip ir išeivijos teatro 
reprezentantus lydi nepaprasta 
darbo ir ryžto dvasia. Ir tejungia 
ji scenos menininkus abiejose At
lanto pusėse bendram lietuvių 
kultūros labui dabar ir ateityje.
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Maždaug prieš mėnesi laiko 
(1970—12—19) suėjo lygiai 50 
metų Lietuvos profesiniam dra
mos teatrui. Ta diena neliko ne
pastebėta ir išeivijoje: Los Ange
les Dramos sambūris šią sukaktį 
atžymėjo Anatolijaus Kairio 3 v. 
komedija “Ku—kū”, ją suvaidin
damas kaip tik 1970 m. gruodžio 
19 dieną.

Dabar šią garbingą sukaktį 
prisimena ir Chicaga: LB Jauni
mo teatras, veikiąs LB Kultūros 
fondo globoje, šiandien Jauni
mo centre stato Kazio Binkio 5 v. 
pjesę ATŽALYNĄ. Sveikindami 
Chicagos LB Jaunimo teatrą, ti
kimės, kad ir kitos, bent dides
nės mūsų kolonijos, prisimins ir 
pagerbs šią auksinę sceninės veik
los sukaktį nors viena panašia 
arba dar iškilesne teatro švente. 
Lietuvos dramos teatro sukaktu
viniai metai bus apvainikuoti 
Il-ju Teatro festivaliu Chicagoje 
lapkričio mėn. gale.

Lietuvos dramos teatro sukak
ties proga pabrėžtini du momen
tai: garbingas ir liūdnas. Garbin
gas, nes prisimenama Nepriklau
somos Lietuvos laisva, tradicinė, 
aukšto meninio lygio kultūrinė 
institucija, vertai reprezentavusi 
Lietuvos teatro laimėjimus net 
už jos ribų. Liūdna ta prasme, 
kad anas nepriklausomos Lietu
vos valstybinis dramos teatras, 
kaip toks, šiandien jau nebeeg
zistuoja. Dabartinis okupuotos 
Lietuvos teatras laisvos tautinės 
kultūros funkcijų nebeatlieka, 
nors taurių pasišventėlių net o- 
kupaciniuose varžtuose pastango
mis ne kartą reikia gėrėtis. Gi 
išeivijos teatras, dėl kita prasme 
darbui nepalankių sąlygų, taipgi 
nė iš tolo neprilygsta anam savo 
pirmatakui laisvoje tėvynėje. Skir 
tumas tarp laisvosios Lietuvos ir 
dabartinio išeivijos teatro yra 
taip didelis, kad net paralelės ne
drįstame čia išvesti.

Lietuvos valstybinis dramos te

Stambų dr. K. R. Jurgėlos 
veikalą pasitinkant

VINCAS TRUMPA

Dr. Kostas R. Jurgčla, LIETU
VOS SUKILIMAS 1962-1864 ME
TAIS. Sukilimo šimtmečio sukak
čiai pagerbti. Išleido Juozas Ka
počius 1970 m. Spaudė Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvė Bostone, 
Veikalas 720 psl., kaina $10.00, 
gaunamas ir “Drauge”.
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Keista, kad sukilimas, kuris bu
vo taip prastai organizuotas ir 
taip niekingai užbaigtas, susilau
kė tokio didelio istorikų dėmesio. 
Ypač pastaraisiais laikais. Tur 
būt, apie retą kurį kitą Lietuvos 
istorijos klausimą yra tiek daug 
paskelbta dokumentinės medžia
gos ir prirašyta, kaip apie 1863- 
64 metų sukilimą. 1963 metais, 
švenčiant šio sukilimo šimtmeti
nę sukaktį, toji medžiaga ir tieji 
rašymai pasipylė, kaip iš gausy
bės rago. Buvo paskelbta ir kele
tas labai vertingų leidinių, kaip, 
pavyzdžiui, dokumentų rinkinys 
“1863 metų sukilimas Lietuvoje 
ir Gudijoje” (1965 m. rusų kal
ba) ir prof. A.F. Smirnovo bei S. 
Lazutkos veikalai (rusų kalba). 
Ir po anos sukakties susidomėji
mas šiuo sukilimu nepranyko. 
1969 m. pasirodė puiki O. Maksi
maitienės monografija “Lietuvos 
sukilėlių kovos 1963—1864 m.” 
(293 psl.) Pagaliau šiais (1970 
m.) išėjo ir dr. Kosto R. Jurgėlos 
veikalas “Lietuvos sukilimas 18- 
62—1864 metais.” Tas veikalas, 
berods, taip pat buvo rašytas 
šimtmetinei sukakčiai, bet dėl lei
dybinių sunkumų galėjo pasiro
dyti tik dabar. Jo išleidimą parė
mė p. Rudžiai, be kurių finansi
nės paramos, kažin ar šis veika
las iš viso būtų galėjęs pasirodyti.

Dr. K.R. Jurgėlos veikalas a- 
pie šį sukilimą yra vienas stam
biausių veikalų mūsų istorinėje 
literatūroje, su kurio didumu ga
li lygintis tik Augustino Janu
laičio “Lietuvos bajordi ir jų sei
meliai 19 amžiuje” (1937) ir dr. 
Konstantino Avižonio “Bajorai 
valstybiniame Lietuvos gyveni
me Vazų laikais” (1940). Prisi
menu, kaip prof. Janulaitis 
su tam tikru pasididžiavimu sa
kydavo: “Nemažas tai veikaliu- 
kas, a ha!” Aišku, ne taip sunku 
parašyti didelį veikalą, kaip — 
gerą.

Dr. K. R. Jurgėla su savo 720 
puslapių nemažo formato veika
lu muša visus kitus. Ir tai nėra 
kokia lengvo pasiskaitymo knyga, 
ką liudija beveik tūkstanatis iš
našų ir šaltinių nuorodų. Jeigu 
autorius savo veikalą būtų aprū
pinęs asmenvardžių ir vietovar
džių rodyklėmis, kurios tokiame 
veikale yra beveik būtinos, ir pa
naudotos ir nepanaudotos litera
tūros ir šaltinių sąrašu, jo apim
tis būtų pasiekusi maždaug 800 
puslapių. Tikrai daug darbo dr. 
K. Jurgėla įdėjo į šį veikalą ir už
tai jis yra vertas pagarbos. Niekas 
ligi šiol nėra sukaupęs tiek daug 
medžiagos apie aną sukilimą Lie
tuvoje.

Skaitant šį veikalą kyla visa ei-

I. Baltis Detalė iš Lituanicos paminklo Beverly Shores Lituanicos parke, netoli Chicagos
Ikulptorius J. Bakis atlieka paskutinį patikrinimą savo skulptūros, kuri padaryta iš metalo ir turi 28 
pėdas aukščio

lė klausimų. Pirmasis ir pats di
dysis klausimas, ar vertėjo tiek 
daug laiko ir energijos pašvęsti, 
būtent šiam sukilimui nušviesti. 
Žinia, ligi pastarųjų laikų Lie
tuvos istorikai didelio susidomė
jimo šiam sukilimui nerodė, lai
kydami jį lyg ne savo vaiku, lyg 
kokiu pamestinuku, kuris nela
bai derinosi į mūsų tautos praei
tį. To sukilimo vienalaikiai liu
dininkai, o ir žmonės, rašę ir kal
bėję apie jį vėliau, vadino jį vie
nu iš lenkmečių Lietuvoje, o ma- 
riįampoliškis Mikalojus Akelaitis 
tiesiog kalbėjo apie jį, kaip apie 
“lenkų vainą su maskoliais.” 
Lenkai ir pūtė tam sukilimui į dū
dą. Savo laiku mūsiškis Augusti
nas Janulaitis, lyg atsiliepdamas 
į tą lenkų dūdavimą, paskelbė po
rą brošiūrų (lietuviškai ir lenkiš
kai) apie šį sukilimą. Gi Murav
jovo politiką Lietuvoje, jau ne 
kaip pamestinuką, bet kaip tikrą 
Lietuvos problemą, ėmė nuodug
niau nagrinėti Petras Klimas ir 
Povilas Šležas, pastarasis deja, 
per anksti miręs rimtas istorikas. 
Gaila, Jurgėla nei vienu nei kitu 
nepasinaudojo. 1933 m. Minske 
išleistas St. Matulaičio to sukili
mo nagrinėjimo pirmasis tomas 
tebuvo tik įvadas į tą sukilimą. 
Vertėjo ir juo pasinaudoti, ypač 
rašant gana plačią įžangą į šį su
kilimą.

Suprantama, kad daug dides
nio susidomėjimo šiuo sukilimu 
imta rodyti po II pasaulinio karo, 
bandant jį įjungti į bendrąsias 
rusų, lenkų, lietuvių ir kitų tau
tų revoliucinies tradicijas. Net 
rašytojai ir kompozitoriai griebė
si šio sukilimo, kaip siužeto savo 
kūrybai, Atrodo, ypač buvo svar
bu atsekti tam tikrą bendradar
biavimą ano meto rusų revoliu- 
cininkų su Lenkijos ir Lietuvos 
revoliucininkais prieš bendrą 
priešą, vadinamą carinę autokra
tiją, arba “patvaldystę.” Šį visiš
kai nevykusį kalbinį hibridą be 
reikalo savinasi dr. K. Jurgėla, 
nors jo vengia rimtesni Lietuvos 
kalbininkai (plg. Dabartinės lie
tuvių kalbos žodyną, Vilnius, 19- 
54). Kaip tik dėl šios akivaizdžios 
tendencijos labai įsižeidė dr. K. 
Jurgėla ir ryžosi ją sugriauti. Sa
vo veikalo įžangoje jis labai tem
peramentingai rašo, kad “nors 
Lietuvoje esama šauniai kvalifi
kuotų istorikų, ano sukilimo 
klausimais rašyti buvo pavesta 
gryniems profanams ir rusų sau
gumiečiams”. Tiesos ieškoda
mas, mūsų autorius ir ryžosi ati
taisyti anų iškraipymus.

Ar pasisekė šis uždavinys ir ar 
jam reikėjo tiek daug rašalo iš
lieti kovai su tais tariamais “sau
gumiečiais istorikais.” Iš tikrųjų, 
K. Jurgėla atsiskaito beveik tik

su dviem istorikais, lietuviu L. 
Bičkausku - Gentvila ir rusu 
ar gudu prof. A.F. Smirnovu. Tik 
poroje vietų jis prisimena J. Žiug
ždą, ir gal dar vieną kitą, rašiu
sį apie šį sukilimą. Dėl Bičkaus
ko — Gentvilos reikia tuojau 
pat pasakyti, kad jo “1863 m. 
sukilimas Lietuvoje” yra neblo
gas pavyzdys, kaip nereikia rašy
ti istorinio veikalo. Ir tai ne dėl 
kokios nors tendencijos. Nors ir 
turėdamas ne tik Lietuvos, bet 
ir Rusijos archyvus po ranka ir 
jais gausiai naudodamasis, jis vi
siškai neapvaldė savo medžiagos 
ir parašė veikalą, kurio beveik vi
siškai neįmanoma skaityti. Klys
ta kiekvienas istorikas, kuris ma
no, kad stiliaus ir formos reika
lai istoriniam veikalui nesvarbu. 
Be reikalo dr. K. Jurgėla skyrė 
jam tiek daug vietos. Tai tėra vi
siškai nesuvirškinta medžiaga, ir 
į tą veikalą tik taip ir tegalima 
žiūrėti. Nenuostabu, kad ir Lietu
voje Bičkauskas — Gentvila ne
padarė didesnės akademinės kar
jeros.

Tuo tarp prof. Smirnovo vei
kalas yra vienas geriausių, koks 
ligi šiol pasirodė apie 1863 m. 
sukilimą Lietuvoje ir Gudijoje. 
Galima su vienu kitu jo teiginiu 
nesutikti, bet jokiu būdu jo ne
galima vadinti “istoriku saugu
miečiu.” Nesistebime, kad ir Jur

gėla jo veikalu taip nešykščiai 
naudojosi, tarpais cituodamas be
veik ištisus puslapius. Gaila, kad 
mūsų autoriui buvo neprieina
mi D. Fainhauzo, V. Merkio ir 
ypač Onos Maksimaitienės dar
bai, kuriuos traktuoti, kaip ko
kių saugumiečių, arba tarybinių 
istorikų kabutėse darbus būtų tik 
visiškai nereikalingas ir visiškai 
neužpelnytas įžeidimas. Aplamai, 
kai kur prasiveržiąs poleminis 
dr K. Jurgėlos veikalo aspektas 
yra mažiausiai simpatingas šiaip 
jau vertingo jo darbo bruožas.

Kalbant aplamai apie dr. K. 
Jurgėlos veikalą reikia pasakyti, 
kad jis sukaupė ir pateikė be ga
lo daug medžiagos sukilimui nu
šviesti. Tiesa, toji medžiaga nė
ra nauja, ji semiama ne iš archy- 
vynių, bet iš antraeilių, jau spaus
dintų šaltinių, tačiau jos surin
kimas į vieną vietą ir jos pateiki
mas lietuviui skaitytojui jau yra 
didelis autoriaus nuopelnas. Di
džioji dalis tų šaltinių rašyta len
kų , gudų ir rusų kalba. Jurgėla 
pateikė jų lietuviškus vertimus. 
Nors tie vertimai nėra be prie
kaištų (kodėl Herceną versti 
Giercenu?), tačiau kaip tik dėl 
šių dokumentų vertimo (ypač 
Mužikų praudos ir kai kurių ki
tų), rašančiam apie 1683—4 m. 
sukilimą Lietuvoje Jurgėlos vei
kalas bus baisiai naudingas. Rei
kia atminti, kad istorinius šalti
nius versti nėra labai lengvas 
darbas.

•
Laikraštinėje recenzijoje būtų 

neįmanoma apžvelgti visas prob
lemas ir visus neaiškumus, kurie 
kyla, skaitant monumentalų dr. 
K. Jurgėlos veikalą. Pasitenkinsi
me čia tik keliomis daugiau kri
tiškomis pastabomis, kurios, tiki
mės, bus naudingos busimie
siems istorijų rašytojams.

Visi, kurie pažįsta Jurgėlą, ži
no, kad jis yra geras pasakotojas. 
Istorija savo pirmine prasme ir 
yra pasakojimas apie būtus įvy
kius ir dalykus. Kai kurie istori
kai kaip tik nusipelnė didelės 
šlovės, būdami tokiais pasakoto
jais. Toks buvo istorikų tėvas grai 
kas Herodotas, toks buvo romė
nas Livijus, tokie buvo daugu
mas viduramžio ir ankstybųjų 
naujųjų amžių istorikai. Jie at
pasakodavo didvyrių gyvenimus 
ir jų kalbas, cituodami jas pažo
džiui, nors tikriausiai tų jų kal
bų neturėjo po ranka. Ir niekas 
dėl to jų negali pulti. Svarbu, 
kad jie mokėjo pagauti apipasa- 
kojamo laiko dvasią. Tai yra is
torija. Daug tokios medžiagos pa
teikia ir Jurgėla, ar tai cituoda
mas dešimtimis puslapių iš Geiš
toro atsiminimų, ar pateikdamas 
ištisus mužikiškos teisybės verti
mus, įvairius sukiliminius atsi
šaukimus ir panašią medžiagą. 
Savo laiku toks rašymas buvo va
dinamas silva rerum, arba lie
tuviškai sakant, šipšynu, kur vis
ko gali rasti. Jeigu tik Jurgėla bū
tų prie to pridėjęs truputį hu
moro ir istorinių niekniekių bei 
anekdotų, būtų buvęs labai ma
lonus ir naudingas pasiskaity
mas.

Blogiau, kai autorius bando ei
ti prie šaltinių, arba prie kitų is-

(Nukelta į 2 psl.)
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Politiniai kaliniai
sovietų

beprotnamiuos
V. STANKEVIČIUS

Pernai Vilniaus universitetas 
neteko dviejų žymitį profesorių li
tuanistų: literatūros istoriko Jur
gio Lebedžio ir labai gabaus kal
bininko Jono Kazlausko, išleidu
sio vertinga “Lietuvių kalbos is
torinę gramatiką” (1968) ir pa
skelbusio daug svarbių lingvisti
nių straipsnių, Jei J. Lebedi, pa- 
tikėkim, ištiko jo amžiaus žmo
nėms neretai pasitaikąs širdies 
smūgis, tai plg. jauno (g. 1930 
m.) J. Kazlausko mirtį tebegau
bia paslaptingumas. “Tiesoje” 
nebuvo tokiais atvejais įprastinio 
keliolikos ar daugiau bendradar
bių pasirašyto nekrologinio 
straipsnelio, nebuvo universiteto 
pranešimo, nebuvo ir laidotuvių 
aprašymo, nebuvo netgi užuomi
nos apie mirtį, nors J. Kazlaus
kas buvo ne tik vienas iš pačių 
svarbiųjų Vilniaus kalbininkų, 
bet ir kompartijos narys nuo 19- 
63 m. Tik “Literatūroje ir Mene” 
(1970.XI.21) buvo įdėtas straips
nelis, pasirašytas trijų (pagal į- 
prastinę sovietinę tvarką, tai ma
ža) kalbininkų, nuoširdžiai apgai
lestavusių per ankstyvą savo my
limo kolegos mirtį, bet nė žode
liu neužsiminusių, kada, kur ir 
kaip jis mirė. Ir tik po poros sa
vaičių ‘Tiesoje’ (1970. XII.4) bu
vo išspausdintas gydytojų komi
sijos pranešimas, kad lapkričio 17 
d. Neryje rastame J. Kazlausko 
lavone nebuvę “sužalojimų, bū
dingų kovai ir savigynai”, o 
taip pat nebuvę “lavono orga
nuose nuodingų cheminių me
džiagų”. Sunku nesusidaryti į- 
spūdžio, kad tuo net 8 gydytojų 
(jų tarpe ir partizanų išdaviko J. 
Markulio — žr. Liet. Enciklope
dija XXXVI p. 373) pasirašytu ir 
gana pavėluotai paskelbtu prane
šimu norėta sustabdyti apie Kaz
lausko mirtį besklindančius gan
dus. Pasiekė jie per skylėtą gele
žinę uždangą ir Ameriką.

Šeštadienio "Draugo” (1970. 
XII. 19) “Kertinėje paraštėje” bu
vo rašyta, kad J. Kazlauskas bu
vo kviečiamas paskaityti savo sri
ties paskaitų viename Amerikos 
universitete, “bet rusiškieji parei
gūnai leidimo jam nedavė, o 
spalio 8 d. apie 2 vai. popiet prof. 
Jonas Kazlauskas Vilniaus gatvė
je buvo paimtas pravažiuojančio 
‘Volga’ automobilio ir nugaben
tas į beprotnamį, gi po kurio lai
ko jau tik profesoriaus lavonas, 
su nužudymo žymėm, buvo iš
trauktas iš Neries prie Vilniaus”.

Daugeliui Vakaruose gyvenan
čių gali tai atrodyti piktas prasi
manymas, kad sveiki žmonės už
daromi beprotnamiuose, bet da
bar Sovietijoje tai karti realybė. 
Apie tai daug rašė įvairūs rusų 
pogrindinio “samizdato” (t. y., 
savo pačių leidyklos; terminas — 
tai priešpastatymas oficialioms 
valstybinėms leidykloms) leidi
niai, p taip pat ir Vakarų spauda 
nemažai informavo. Plačiai yra 
pvz. nuskambėjusi generolo Pet
ro Grigorenkos pavardė. Nenuo
laidus kovotojas dėl Sovietuose 
varžomų pilietinių laisvių, nė 
kartą baustas dėl savo protesto 
žygių, Grigorenko 1970 birželio 
mėn. buvo uždarytas Čėrttia- 
chovsko miesto psichiatrinėn li
goninėn. Savo atvirame 1970. 
VII.20 laiške, kurį paminėjo 
“Daily Telegraph” ir kiti britų 
laikraščiai, matematikas A. Esfe- 
nin-Volpinas aistringai užsistojo 
už Grigorenką, kuris buvęš užda
rytas viename mažame kambary
je drauge su tikru bepročiu-žmog- 
žudžiU papiovtišiu saV6 žrflhhą. 
Primena tame laiške ir apie ligo
ninėje praktikuojamą “gydymą”

sulfazino in-skausmingomis 
jekcijorftis.

Jau 1962.VIII.2 psichiatrinėn 
ligoninėn buvo patekęs rašytojas 
V. Tarsis už apysaką “Pasakoji
mas apie mėlyną musę”. Savo iš
gyvenimus ligoninėje jis nuodug
niai aprašė, mažai tepakeisdamas 
tikrąsias dalyvių pavardes, savo 
apysakyme “Palata Nr. 7”.

Panašus likimas yra ištikęs ir 
ne vieną kitą kovotoją dėl var
žomos laisvės, pvz., protesto de
monstracijoje dėl Sovietų gink
luoto įsikišimo Čekoslovakijon 
dalyvavusią poetę Nataliją Gor- 
bahevskają, atsišaukimus ir “sa
mizdato” leidinius platinusią stu
dentę Olgą Ioffę, kreipimąsi į 
Jungtines Tautas persekiojamo 
geft. Grigorenkos reikalu pasira
šiusį leningradietį elektriką Vla
dimirą Borisovą ir t. t.

Kdd nuo tokio pat likimo nė
ra saugūs net ir žinomi moksli
ninkai, akivaizdžiai rodo Medve- 
deVo pavyzdys. Žoreš Aleksand- 
rovič Medvedev — žymus rusų 
biologas —genetikas, kurio vei
kalai ir gausūs moksliniai straips
niai yra žinomi ir už Rusijos ri
bų. Jo veikalą apie kontroversi
nį rusų biologą Lysenką (The 
Rise and Fall of T. D. Lyseji- 
ko, 1969) netgi išleido Colum- 
bia UniVersity Press New Yorke, 
nes Rusijoje tas veikalas, kaip ra
šė “New York Times” (1970.VI. 
1), negalėjo būti išspausdintas. 
Betgi Medvedevas domėjosi ne 
tik’ siaura savo moksline sritimi, 
o taip pat ir aktualiais visuome- 
niniais-politiniais klausimais, ku
riems skyrė du savo rašinius: 
“Asmenybės kultas ir biologijos 
mokslas” ir “Tarptautinis moks
lininkų bendradarbiavimas ir na
cionalinės sienos”. Pastarajame 
rašinyje tarp^kitko teigė, kad “ne 
spaudimas baime ir represijomis, 
o garbingas įvairių kraštų ir žmo
nių bendradarbiavimas interna
cionalinių teisinių normų rėmuo
se — štai reali išeitis iš tos pa
dėties, kurion pateko kraštas. 
Varžydamas kūrybinę laisvę”.

Dėl tų ir panašių minčių sklei
dimo Medvedevas susilaukė per
sekiojimo, apie kurį 1970 birželio 
mėn. plačiai rašė žinomieji pa
saulio laikraščiai, “New York 
Times”, britų “Daily Tele
graph”, prancūzų “Le Monde” 
ir kt. Detaliai apie įvykius pain
formavo pogrininis Sovietų leidi
nys, jau porą metų gana regu
liariai išeinanti “Bėgamųjų įvy
kių kronika” (Chronika tekuš- 
čich sobytij, Nr. 14, 1970.VI.30).

1970.V.29 d. vakare Medvede
vo butan Obninsko mieste (apie 
100 km. nuo Maskvos) atvyko 
du psichiatrai (Lifšicas iš Kalu
gos ir Kiriušlnaš iŠ Obninsko) su 
keliais milicininkais ir pareikala
vo, nors ir nepateikdami jokių do
kumentų areštui ar gydytojų 
sprendimo, kad Medvedevas su 
jais vyktų Kalugos miesto psichi
atrinėn ligoninėn tyrimams. 
Medvedevui atsisakius, jis buvo 
prievarta išvežtas. V.30 d. Medve
devo Žmonai ir broliui paVyko jį 
aplankyti ligoninėje ir patirti, 
kad jis uždarytas vienon palaton 
su tikrais psichiniais ligoniais. 
RuSų ihteligentijoje kilo nemaža 
protesto banga, pasipylė telegra
mos atitinkamoms valdžios į- 
staigotns. V.31 d. vyriausiam li
goninės gydytojui A. Lifšicui pa
siuntė protesto telegramą žymūs 
branduolinės fizikos mokslinin
kai A. Sacharovas ir P. Kapica, 
Nobelio premijos laureatas fizi
kas I. Tammas, biochemikas V. 

(Nukelta J 4 M)

Sukilėlių žvalgai 1863 metų sukilime

Veikalas apie 1863 metu sukilimą Lietuvoje
(Atkelta iš 1 psl.)

torikų nuomonių analizės. Tada 
jis dažnai suklumpa, stokodamas 
šalto ir abejingo objektyvumo, 
kuris kiekvienam istorikui yra 
būtinai reikalingas. Niekas per 
daug K. Jurgėlos negalėtų kaltin
ti, kad jis savo atpirkimo ožiu 
(whipping boy) pasirinko rusų 
tautą, kuri mūsų tautai tiek daug 
blėdžio yra pridariusi. Tačiau 
taip smarkiai jį plakdamas, ar 
kartais istorikas neprasilenkia su 
istorine tikrove, gal net visiškai 
nepataiko į taikinį? Pavyzdžiui, 
ar verta ir ar naudinga neigti, 
kad kai kurie rusai revoliucinin- 
kai, kaip Hercenas, Černyševskis, 
Potebnia ir kiti tikrai ir nuošir
džiai neapkentė carinės Rusijos 
rusifikacinės politikos ir stengėsi 
padėti pavergtoms tautoms? Pa
vergtoms tautoms draugų nieka
dos nebūna per daug. Svarbiau
sia, Jurgėlos argumentai šiuo at
veju nelabai įtikina. Savo anti
rusiškoje tendencijoje jis ypač 
mėgsta remtis lenkų propagandis
tu J. Kuchaževskiu, kuris parašė 
kelių tomų veikalą apie kelią 
įuo baltojo ligi raudonojo caro. 
Gaila, autorius tesinaudoja tik 
angliška šio veikalo santrauka. 
Bet negi Jurgėla tiki, kad nėra 
ir nebuvo skirtumo tarp Herceno 
ir Stalino. Ar nebuvo ir nėra ru
sų, kurie tikrai rūpinosi mažų

Į tautų likimu ir gerove? Jeigu iš 
tikrųjų tokių nebūtų, būtų bai- 

! šiai liūdnas pasaulio likimas. 
I Taip pat būtų liūdnas pasaulio li- 
i kimas, jeigu visi amerikiečiai gal
votų panašiai, kaip anas Bosto
no admirolas.

Nenorėtume visiškai sutikti ir 
su kai kuriomis K. Jurgėlos išva
domis. Labai teisingai Jurgėla tvir 
tina, kad Lietuva smarkiai nu
kentėjo nuo sukilimo. Įdomu tik, 
kad, to paties Jurgėlos tvirtinimu, 
tik vos keletas šimtų emigravo į 
užsienį. Žinia, po 1831 metų su
kilimo prasidėjo didžioji emigra
cija, didysis lietuvių ir lenkų eg
zodas į Vakarus. Žiauriai tie visi 
emigrantai apsivylė Vakarais ir 
1864 metais tos savo klaidos ne
benorėjo pakartoti. Y, a? kai ne
pasisekė Teofilio Lapinskio vado
vaujama ekspedicija į Palangą, 
ar Klaipėdą, 1963 m. Per daug 
blankiai K. Jurgėla pavaizdavo 
šią ekspediciją. Ona Maksimaitie
nė čia jį toli pralenkė. Nepriei

dami Jurgėlai buvo ir Lapinskio 
atsiminimai. Tai tik dar vienas 
įrodymas, kaip, sėdint svetima- 
me krašte, sunku yra rašyti savo 
krašto istoriją. Šia proga reikia 
taip pat pareikšti apgailestavimą, 
kad dr. K. Jurgėla per daug suma- 
riškai nušvietė JAV laikyseną 18- 
63 m. sukilimo atžvilgiu, nors,

aplamai, sukilimo prieduroms jis 
pašventė apiė 170 puslapių.

Visiškai nenorėtume sutikti su 
autoriaus išvada, kad “skaudžiau
sia sukilimo pasekmė buvo — 
lietuvių tautinio atgimimo ir su- 
demokratėjimo atidėjimas ke
liems dešimtmečiams.”(720 psl.). 
Labai abejotina autoriaus prana
šystė, kad “jei būtų laimėjęs su
kilimas, kas gali abejoti, kad Ka
linausko, Mackevičiaus, Vrub
levskio vadovaujamoje Lietuvoje 
būtų išnykę visi luominiai skir
tumai, būtų įsiviešpatavusios'lie
tuvių kalbos teisės, Valančius bū
tų atlietuvinęs mases?” Kastusis 
Kalinauskas rašė savo “praudą” 
gudų, ne lietuvių, kalba, Mac
kevičius nei minutės neabejojo, 
kad jis buvo lenkas ir kovojo už 
Lenkiją. O išmintingasis Valan
čius visiškai skeptiškai žiūrėjo į 
sukilimą, o kai ryšium su sukili
mu buvo uždarybos lenkiškos 
mokyklos Lietuvoje, Valančius 
tuojau pat ėmė raginti kunigus, 
kad dabar atėjo laikas mokyti 
Vaikus lietuviškai. Tarp kita ko 
gaila, kad dr. Jurgėla nepasinau
dojo puikiu dr. A. Aleknos veika
lu apie vyskupą Valančių, kuris 
pateikia tiek daug puikios me
džiagos 1863 m. sukilimui Lietu
voje.

Dar viena pastaba. Tikrinių 
vardų rašymas yra labai sunki 
problema. Su ja susiduria ir Jur
gėla. Kartais jis rašo Čartoryškis, 
kartais Czartoryskis, kartais —

Daliauskas, kartais — Dalevskis, 
kartais — Hercenas, kartais — 
Giercenas ir t.t. ir t.t. Man atro
do, turint dabar pilną mūsų en
ciklopediją, reikėtų sekti jos pa
vyzdžiu. Daugumas vardų ten 
moksliškai ir gerai nustatyta.

• Žymioji amerikiečių Bollin- 
gen vardo premija už poeziją
šiemet paskinta dviem viduri
niojo amžiaus poetams. Pada
linta per pusę 5,000 dolerių pre
mija šį kartą teko poetui Ri-

chard P. Willnir už knygą “Wa- 
idng to Sieep” ir poetei Mona 
Vau Dūyn už rinkinį “To See, 
To Take”. Bollingen vardo pre
miją visada skiria Yale univer
siteto biblioteka iš universitetui 
užrašyto humanitarini i mokslų 
ir kūrybos mecenato Pauli Mel
lon palikimo. Ta proga čia rei
kia priminti, kad savoje išeivi
joje mes jau taipgi turime gero
kai pasiturinčių žmonių, tačiau 
Paul Mellon pavyzdžiu įsiamži
nusių kol kas dar negirdėti. $
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DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm. ketv. 
antr., penkt. 1-5, 
nusitarus.

1 Iki 7 popiet; 
treč. ir šešt. tik

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 West 71st Street 
71-os ir Campbell Avė. kampas;

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perSmfi

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 0-2400 

pagal susitarimą: Plrmad

Pirm. Ir penkt. 2 — 8 p. p
Antr. ir ketv. 9 — 1J v. r. 

r 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. Iki 12 d

DiR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

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

Ofs. 735-4477.

Ir

Rez. PR 8-0900

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE! — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
GRAWFORD MEDICAL BUTLDING 

0440 So. Pulnski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

OR. W. M. EISIM EISINAS
Akušerija Ir motery ligos 

Ginekologinė Clirurgijn
6132 8. Kedzie Avė., WA 5-2676

nlandos (atgal susitarimą. Jei n< 
atsiliepia, skambinti: M! 3-0001

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A

VAIKŲ LIGOS
2656 Weot 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 
įuo 12 iki 8 vai. Ir nuo S iki > 

t ai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 3-727*
DR A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ) 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
tkj 8 val. Trečikd. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. ALG. KAVALIŪNAS
5540 8. Pulaski Rd.

VTPAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALI RE

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 535-2525 
Telef. veikla 24 vai.

2618 W. 71st St — Tel 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“cnntact len«c***’
Vai. pagral nusitariui%. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

5159 South Damen ........ n-
Tel. Ofiso PR 0-7800: Nnmy.02.'-7097

Valandos tik pagal susitarimą. 
Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9700 South Kedzie Avenue
Vai plrmad., antrad., ketvlrtad 1' 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. n 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. OimiOPEDIJOS LIGOS 

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

(By nppointmcnt)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

CHIRURGIJA
Ofisas 2656 W. iki r d SL

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

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5546

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

Ofiso tel. REIianoe 5-44 lu 
Rez. GBoveUlilI 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
Ofisus 2750 W. 7lst Street 

Telefonas 925-8290

A. Gmttgfcris (1837-1807) Po 1863 metų snldltmo TjetUvoi6

Tel. — REIianoe 5-1811

OR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 W. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvtrtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trečiad. uždaryta.

Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto, 2 Iki 8 vai. vak. šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. ir Sekmad. uždaryta. 

Rezid. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai. i kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad 
išdaryta . Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3228. 
Rež. telef. WAIbrook 5-5070

Rezid. Telef. 238-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE! CHIRURGIJA
6449 8. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Biiilding) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia skambinti 371-8011

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 03rd Street 
Kampas 63-čjos Ir Callfornla 

Vai.: kasdien nuo 0—8 vai. vakaro
Šeštadieniais 2—4 vai. 

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

Rezid. tel. WAIbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstų Ir Slapumo Takų 

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

Rout» 25, Elgin, Illinois

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
RCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE 
MEDICAL BUlLDINO 

7150 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., kevtrt. Ir penkt 
ano 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nur 
6—8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 

11 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
Ofiso telef. RE 7-1108 

Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso Ir buto OLyniplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. I5th Street, Cicero

Kasden —S vai. ir 6—8 vai. vak
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTORŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Teiel HEmloek 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos) 

Valandos pairai susitarimą

Ofiso tol. PR 8-7773. Rez. PR fl-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2853 Weet 63rd Street
Priima tik susitarus 

Valandėta plrmad., ketv 6—8 vai.
antrad 9.—4 vai

Ofisas Ir rez. 2052 W. 50th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 8 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Ot. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-0195
DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 We»t 71st Street

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

Trečiad. ir šeštad. uždaryta L
Tel. PRospect 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirui., antrad., ketv. 0—8 vai 
rak., penkt. tr šeštad. 2—4 poplei 

Ir kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 0-0446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 1 Iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v 
Treč Ir šeštad pagal susitarimą e

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 707-2141 Namų 030-4850
Vai.: plrmad.. antrad.. penktad 1-4 
Ir 6-8 r v ketvlrt 8-8 v vakaro 
šnAtadlenlaI. I i i noni««
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Drąsus Balio Sruogos eksperimentas
Reminiscencijos ir įspūdžiai naują "Radvilos Perkūno" laidą perskaičius

Ba'ys Sruoga, RADV1IA PERKŪ
NAS. Antra laida. Lšleido knygų lei
dykla Terra 1J97O metais Chjcagojc. 
Leidinys puošnaus didelio formato, 
iliustruotas M. Dobužinskio dekoracijų 
nuotraukomis, 130 psl., kaina $4.00, 
gaunamas Drauge”.

•
Apžvelgiant praeitais metais 

pasirodžiusias knygas, sunku ne- 
stabtelt ties vienu leidiniu, im
ponuojančiu savo išore. Puošnia 
ir skoninga. Tai Terros leidyklos 
pakartota Balio Sruogos “Radvi
los Perkūno” laida. Iš “paginos 
žodžio”, rašyto dr. Vandos Sruo
gienės, sužinom, kad pirmoji lai
da, pasirodžiusi Kaune 1935 me
tais, buvusi išleista labai nedide
liu tiražu. Nenuostabu, jei dau
geliui šis poeto - dramaturgo vei
kalas mažai pažįstamas. Ar tei
singiau, girdėtas kaip operos pa
vadinimas. To leidinio pakartoji
mas neabejotinai svarbus litera
tūros istorikams. Juo labiau, kad 
esama ir kitų dalykų.

Neprotinga būtų tvirtinti, kad 
Sruogos vardas ignoruojamas 
priešo pavergtoj tėvynėj. Priešin
gai, eilė faktų rodo, kad jo lite
ratūrinis palikimas rūpestingai 
sergimas. Kruopščiai surinkta 
(Samulionio) Sruogos raštų bib
liografija, eilė nuoširdžiai para
šytų analizių ir studijėlių liudi
ja, kad, bent šiuo metu, jo kūry
ba gerbiama. Tenka tačiau pa
minėti, kad j 1957 metais išleis
tą “Raštų” šešiatomį nepateko 
nei “Radvila Perkūnas”, nei “Vy
tis ir Kryžius” (arba “Algirdas 
Izborkse), nei pagaliau “Apsiau- 
talo” vertimas.

Nesuprantamos jų atmetimo 
priežastys, bet abejotina, ar lėmė 
literatūriniai kriterijai. Juos tai
kant, kažin ar būtų patekę ne
žmoniškose kaceto sąlygose ap
mesti pjesių juodraščiai (“Pran- 
cišiuko marškinėliai”, “Uošvė”, 
“Penkialapis dobilas”). Nema
žiau keista, kad nemėginta grą
žinti scenon ir Karnavičiaus to 
vardo operos, nors tenykščių 
muzikologų tvirtinimu “ji savo 
kompoziciniu meistriškumu, sa
vo harmoniniu bei faktūriniu iš
radingumu pralenkia daugelį 
(Ka-navičiaus) “Gražinos” parti
tūros puslapių” (“Lietuvių naci
onalinė opera” 1960. psl. 54). 
Ten pat toliau sakoma kad “ža 
vi žiūrovą J. Karnavičiuas ope
rų žanrinės scenos, kupinos išra
dingo sąmojaus ir sveiko humo
ro. Jų apstu operoje “Radvila 
Perkūnas”. Sąmojingam B. Sruo
gos tekstui ir gyvom situacijom 
kompozitorius J. Karnavičius su
kūrė labai vykusią ir charak- 
teririgą žanrinių scenų muziką”.

Dr. Vanda Sruogienė kiek skir
tingos nuomonės apie tą muzi
kini veikalą. Cituotam paginos 
žodyje ji tvirtina kad “autorių 
apvylė ir operos muzika, ir jos 
pastatymas. Karnavičiaus muzi
ka jam neatrodė pakankamai 
stipri ir atatinkanti jo kūrybos 
dvasiai”.

Tokie prieštaravimai, savaime 
suprantama, natūralūs, dažni, 
kompozitorių ir libretistų san
tykiuos. Juo labiau, kad šiuo at
veju susiduriam ne su tradiciniu1 
libretistų, savaip perrašančiu sve
timą veikalą, bet su teatro žino
vu, ieškančiu savo dramaturgi
jai itin dinamiškos formos. Čia ir 
pats terminas “libretas” nevisai 
tinkamas, nes “Radvilos Perkū
no” būta pirmoj eilėj drąsaus 
eksperimento sukurti anais lai
kais tai, kas dabar vadinama 
“Totai Theatre” ar “multimedia 
show”. Sunku būtų tvirtinti, kad 
Sruogos tekstas kompoziciniu at
žvilgiu be trūkumų, bet netenka 
stebėtis, kad operos kanonai dau
gelyje vietų jį varžė. Jis tai, tarp 
kitko, pamini ir savo įvadiniame

VYTAUTAS A. JONYNAS

i žodyje.
Rašančiam neteko matyti pa- 

Įčios operos, pastatytos- 1937 me
tais ir gana veikiai išimtos iš 
repertuaro. Kai dabar pagalvoji, 

j premjera jvyko vienerius metus 
! prieš gėdingąjį lenkų ultimatu- 
jmą. Prisimenu, tekdavo žiūrinėti 
anuomet M. Dobužinskio sukur
tus operai scenovaizdžius (labai 
teisingai pasielgta įdedant jų 
nuotraukas šion naujon laidon),

Bal.vs Sruoga (1896-1947) pastaraisiais savo gyvenimo metais

ir tos dekoracijos, kostiumai, už
dangos piešinys dvelkė anuomet 
Kauno augintiniui neįtikima eg
zotika. Tik vienos scenos vaizdas, 
primenąs tvorą, esančią Rotušės, 
vienuolynijos rajone, pasimatė 
tada realiu, galinčiu egzistuoti 
Lietuvoj, daiktu.

Sruogai Vilnius buvo Lietuvos 
širdim, lygiai kaip visa mūsų is
torija jo paties dalimi, o pati 0- 
pera su jos duetais, kvartetais, 
arijom ir choru — vėrinėliais 
tik priemone, važiu, atskleisti 
žiūrovui monumentalią praei
ties viziją. Juo labiau neįprastą, 
dramatišką, kad Sruogos ieško- 
tasi savo odei apie Lietuvos var
dą ir garsą medžiagos itin drums
tame mūsų praeities laikotarpy-
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Balys Sruoga su savo vedamo Teatro seminaro dalyviais (apie 1931-83 m.). Iš kairės | dešinę I-je eilė
je: 1, Stonkus (rodos, Stasys), 2. Aleksandras Ronkus, 8. Balys Sruoga, 4. Arvydas Valtiekaltls, 5. Alek 
Sandras Budrys; 2-Jo eilėje: 1. Leonas Kalvelis, 2. Vacys Baravykas (anglų kalbos žodyno sudarytojas), 
3. Daumantas Cibas, 4. Dzikas Stankaitis, 5. Juozas Raustis, 6. Henrikas Radauskas; 3-je eilėje: 1. 
(pavardė nežinoma), 2- Benys Babrouskas, 8. Kazys Jankauskas, 4. Rudžius (susTietuvinęs iš Ručinsko), 

&, Jonu Kiznis. '

| je, kada nesutarimai tarp didikų 
i Radvilų ir Chodkevičių galėjo iš
virsti į brolžudišką, religinį karą.

Aiškindamas savo pjesę skai- 
, rytojui, Sruoga tuomet rašė:

“Lietuvos istorijos skirsnis po 
i Liublino unijos (1569) iki mūsų 
tautos atgimimo — nemėgsta
mas pas mus toksai. Liūdna ir 
pikta mums dėl jo. Numojame į 
jį ranka. Mūsų visas pasididžiavi
mas pasibaigia Vytautu Didžiuo

ju. Ir taip savo, pasakytume, is
torinį džiaugsmą nutraukdami, 
mes negalime didžiuotis savo pa
našumu į subrendusius...

Teisybė, nuo Liublino unijos 
iki Lietuvių tautos atgimimo, 
mes valstybiniu mąstu maža te
žinojome stebinančių laimėjimų. 
Tačiau negi vieni laimėjimai pa
grindžia istoriją: nepaliaujamas, 
nedalomas gyvenimas — štai jos 
pagrindas. O heroizmu, pasiryži- 

imu, ištverme, tėvynės meile — 
, persunktas ir šis ūkanotasis mū- 
'sų krašto, mūsų tautos istorijos 
laikotarpis. Ir šiame laikotarpy
je Lietuva žinojo ne tik pralai
mėjimus, bet ir visą eilę pakili
mo blykstelėjimų. Lietuva ir šį

laikotarpį turėjo daug įžymių, 
garbingų vyrų, kurių mylėti ir 
gerbti mes dar neišmokome.”

Tenka pažymėti, kad šis už
davinys Sruogai ne visai pavyko. 
Dramatiškumas, realizuojamas 
pirmuose paveiksluose, kur vaiz
duojamos sumaištys, pilietinio 
karo grėsmė, tolydžio atslūgsta. 
Paties Radvilos Perkūno, rūstaus 
ir nešnekaus portretas, blanko- 
kas. Scenarijus galėjo užsibaigti 
ketvirto veiksmo antruoju pa
veikslu - triumvirato (vysk. Gied
raičio, Radvilos ir Katkaus) susi
taikymo scena:

Staugia vilkas geležinis 
Amžių gilumoj,

Saukdamas sūnus tėvynės 
Susitelkt krūvoj I

Kai pakilsim susitarę, i 
Kaip širdis viena, —

Suskambės, kaip varpas vario, 
Pergalės dainai.

Nežinia kodėl —- turbūt Rad
vilos, praminto Perkūnu, žaibiš
kam karingumui išryškinti — 
Sruoga prijungė dar vieną pa
veikslą — Divertissementą, ku
ris įtampą sumenkina. Kodėl 
Sruogos norėta tokios neaiškios, 
“tongue in cheek” pabaigos, sun
ku suvokti, bet nuorodos režisie
riui aiškios:

“Muzika - lengvutė, “perregi
ma”, allegretto. Visas paveikslas 
tarytumei prašokamas iki pat fi
nalinės scenos”. O toji finalinė 
scena užsibaigia tokiu tašku: 
“mimiška pasipiktinimo scena”. 
Atseit pasimetusios, sukvailintos 
minios vaizdas, Perkūnui savo 
valią trenkus.

Bent toks įspūdis gali susidary
ti paprastam skaitytojui. Tuo tar
pu Sruogos galvota apie režisū
rines scenarijaus galimybes, pa
likta spektaklio kūrėjui pilna lais
vė išspręsti scenas savaip. Kaip 
kad teatriniam žargone sakoma, 
“rasti savo pateisinimą.”

Faktinai skaitant “Radvilą 
Perkūną”, visur jaučiasi Sruogos 
nesutilpimas prokrustinėj operos 
lovelėj. Iš vienos pusės autorius 
puikiai išnaudoja visas galimy
bes sukurti gyvus, besikeičian
čius “tableaux.” Kaip būdinga 
Sruogos dramatrugijai “Radvila 
Perkūnas” pasižymi (ypač pradi
nėse scenose) puikia komiško ir

Auguste P. Renoir (prancūzas, 1841-1919) Le Moulin de la Galetto

BALADĖ APIE GELTONĄ TULPĘ

PR. VISVYDAS

Įžengęs į pokylio salę, 
ieškojau melsvos Dulcinėjos. 
Redondo gėlių festivaly 
skraidė didmiesčio fėjos.

Nustebęs klajojau aplinkui. 
Mačiau atžalyną kinkų.
Pro šąli s riksėjo šokėjai.
Aš niekam neberūpėjau.

Staiga pamačiau Mefisto 
liepsnojantį veidą.
Šokdino laibutę artistę — 
mano pasąmonės aidą.

Šokdino — skvernais pingvino 
prie melsvo liemens plasnojo. 
Garuojantis kvaitulio švinas 
ant vyzdžių rasojo.

Nėriau į šokančią masę, 
į pačią pokylio gelmę.
Kodėl? Ak, kodėl geltonkasę 
mano vaizduotę švelnią 
šokdina gėlių festivaly 
gauruotas Rado karalius?

Bet jis < ik pamerkė akį. 
Kvatodamas šovė man: Bingo’ 
Broleli, esi nusilakęs.
Salėj bastytis netinka.

Norėjau pagriebti jo ranką, 
bet būgnas smarkiau sudundėjo, 
ir gitaristai, kaip iš patrankų, 
estrados takais nuriedėjo.

Šokėjai, vajetau, pakvaišo: 
ėmė vaipytis, kraipy'is; 
mane kaip runkelių maišą 
tarškiais tamburinais daužyti.

lyriško elemento altemacija. 
Sunkiau jam sekasi tose vietose, 
kur Jonušas alpuliuoja, išdainuo
damas savo meilės jausmus. Už
tat Sruoga išsitiesia visu ūgiu 
ten, kur vaizduoja kariaunos šėls
mą, patyčią, gaivališkus jaus
mus. Sruoga - vilkolakininkas 
praskamba visu aukštaitišku la
kumu karių dainose (“Mūsų tė
vas jėzuitas, Dievo tvertas, vel
nio vytas”) ir Magdės arijoj:

Tetirvinąs ūžia-mala,
O lakštutė suokia, —

Neprotinga ta mergelė,
Kur su vyru tuokiasi

Straksi pempė po kelmyną,
Pučiasi kaliausė, —

Ištekėsi — Dievas žino,
Kokį velnią gausi!

Zylė riečia uodegaitę, —
Žvirblis lai numynė, —

Senas vyras — jaunikaitis — 
Ta pati birbynė!

Bet kitaip dienelės klojas 
Vienišai mergiotei:

Priųliojai — išmiegojai —
Vėl gali ulioti!

Bet, kaip paprastai, smogiš
kas idealo ilgėjimasis atsiveria 
choraluose, minios giedamose 
giesmėse. Taip III veiksmo, pir
mo paveikslo scena prasidedan
ti įkaušusio Bružiuko “malda”:

Švenčiausia Motinai Ar ten danguj 
Pas jus jaunų numirėlių pritrūko, 
Kad aš pasidariau toks reikalingas.

pasibaigs Giedraičio laiminamu 
nuoširdžiu “Tėve mūsų”:

Štai suklaupę prieš Tave,
Kaip paklydusiam laive,

Puoliau prie sverdinčių sienų, 
prie lango, prie durų...

Lauke, skaisčioj mėnesienoj 
stovėjo žmogus bekepurls.

Stovėjo tiesus kaip stulpas, 
į sidabrinę gatvę žiūrėjo, 
ant švarko atlapo tulpę 
geltoną prisisegęs turėjo.

Kibli jo veido ramybė 
mirksniui mane nuramino. 
Aptildęs kraujo puikybę, 
paklausiau, ar jis nežino, 
kur galėčiau priglausti 
gyvenimo krislą, 
kur galėčiau nuprausti 
mintis be vyno stiklo.

Gailiai į mane pažiūrėjęs, 
lėtai kramtydamas gumą, 
pasakė; Ir tau Dulcinėja 
pradingo šiltadaržio rūmuos.

Paimk šitą mirštančią tulpę, 
priglausk! prie skruosto 
ir eik ramiai atsigulti 
į Kadiljako sostą.

Daugiau jis man nieko nesakė. 
Tik įteikė vystantį žiedą. 
Jaučiau, dvasia mėlynakė 
lakštingalom gyslose gieda,

aplinkui paminklai linguoja 
ir paritas ošia pašonėj, 
o mėnesiena gatvėse groja 
antikiniais liūdesio tonais.

Ir pievom iš melsvo pasaulio 
atbėga liekna Dulcinėja.
Su ja aš per miestą keliauju, 
pavirtęs į vasaros vėją.

Kaip našlaičiai be šviesos
Meldžiam duonos ir taikos.

Libretas visados yra daugiau- 
mažiau “pritaikomoji” literatū
ra. “Radvilos Perkūno” atveju 
esama kitaip. Žinoma, laiko per
spektyvoj kai kurios autoriaus 
naudojamos priemonės gal jau 
nebeveikia skaitytojo. Viena aiš
ku, negalima šio veikalo laikyti 
paskubomis sukalinėta improvi
zacija. Autoriaus nuoširdžiai 
dirbta, kuriant šią poetinę pra
eities viziją ir neabejotinai šis e- 
tapas jo kūrybinėj raidoj buvo 
svarbus, nors gal pačia opera, at
seit, kolektyviniu rezultatu, ir 
nusivilta. Bet kažin ar be šio 
bandymo Smogos talentas būtų 
prasiskleidęs tokiais puošniais 
dramaturgijos žiedais, kaip vė
liau sukurtais “Apyaušrio Dalia” 
ir “Kazimieras Sapiega”?
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Lietuvos valstybinis baletas
Santrauka paskaitos, skaitytos) 

Al. Butkaus, Liteuvos baleto so
listo, ilgamečio administrato
riaus, sausio 2 d. A. ir M. Ru
džių radijo “Forume”, minint 
Lietuvos valstybinės operos 50 
metų veiklos pagerbimą.

1920 metais, gruodžio mėnesio 
31 dieną, užgimus Lietuvos o- 
perai, atsirado reikalas turėti sa
vąjį baletą. Todėl 1921 metais 
buvo Įsteigta baleto mokykla, va
dovaujama Olgos Dubeneckie- 
nės. Tos studijos mokiniai vėliau 
ir sudarė busimąjį baleto bran
duolį. Kalbant bendrais bruožais 
apie baletą, tenka nugirsti, kad 
baleto šokėjui nesą reikalinga gal
va - tiktai kojos. Tai netiesa. 
Tam, kad žmogus tikrai galėtų 
gerai šokti, jis pirvalo būti ir 
mąstantis. Jei nesugebėsi muzikos 
suprasti — negali ir gerai šokti. 
Baleto menas reikalauja iš šokė
jo ir kūno, ir sielos, ir daug, labai 
daug darbo. Kasdieninė mankš
ta, kaip dainininkui ar instru
mentalistui, yra ir čia būtinos.

1925 metais, gruodžio mėn. ket 
virtoji diena laikytina Lietuvos 
Valstybinio baleto gimimo data. 
Tą dieną buvo pastatytas baletas 
“Coppelija.” Pirmajame baleto 
spektaklyje dalyvavo: Jovaišaitė, 
Maleinaitė, Petrovas, Abalutavi- 

’ čienė, Kačinskienė, Kaliskienė, 
Saikauskaitė, Samauskaitė, Amb- 
razas, Bandzevičius, Butkus, Cu- 
novas, Kelbauskas, Vasiliauskas 
ir kiti. Dirigavo Tallat - Kelpša. 
Nuo opiuos įsikūrimo iki 1940 
metų buvo pastatyta 38 baletai. 
Be to, baletas dalyvavo 41.ope
ros spektakliuose ir keliuose dra
mos vaidinimuose. Turėjome ir

čius žiūrovų. Turėjome po 8 spek
taklius savaitėje. Ir svarbiausia, 
kad salė visuomet buvo užpildy
ta. Tos gastolės buvo labai sėk
mingos. Didžiausi Monte Carlo

Baleto solistė Irena Eidrigevičifl- 
tė - Sprindienė Čaikovskio balete 
“Miegančioji gražuolė”.

(Liet. muzik. arch.)

keletą lietuviškų baletų, būtent: 
“Sužadėtinė” — inuz. Juozo Pa
kalnio, “Šokių sūkuryje” — V. 
Bacevičiaus, “Jūratė ir Kastytis” 
— muz. Gruodžio, “Piršlybos”— 
Balio Dvariono, bei “Lietuviško
ji rapsodija” — Jurgio Karnavi- 
čiaus. Šalia buvo ruošiami bale
tai "Čičinskas” — muz. J. Gai
delio ir “Straublys, Vaiva ir Per
kūnas” —V. Jakubėno. Pastarie
ji dėl karo įvykių neišvydo ram
pos šviesos.

Po dešimties metų Lietuvos ba
letas jau tiek buvo aukštai verti
namas, kad 1935 metais buvo pa
kviestas dviejų savaičių gastro
lėms į Monte Carlo “Casino te
atrą” ir šešių savaičių gastrolėm 
į Londoną “Alhambros teatrą”, 
kuris talpina net penkis tūkstan

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

ir Londono laikraščiai talpino ge
ras recenzijas apie mūsų baleto 
spektaklius, tuo garsindami Lie
tuvos vardą

Pradžioje turėjome baletmeiste
rius svetimtaučius. Pirmas balet
meisteris buvo Petrovas, paskui 
Karalli, po jų — lietuvių kilmės, 
žymus Petrapilio Marijos teatro 
šokėjas Jurgis Kėkštas (tarp kit
ko —geras mūsų Kipro drau
gas), po Kėkšto buvo Vasiljevas, 
Zvierevas, Fedorova, Kirsanova

Baleto solistė O. Maleinaitė Kaune 1929 metais.
(Liet. muzik arch.)

Šeštadienis, 1971 m. sausio meo. 1B 3.

Lietuvos valstybinis Imi etas pilname sąstate aukščiausio žydėjimo metu, kai jis gastroliavo užsieniuose.
(Lietuvių, muzikologijos archyvas)

ir pagaliau savieji baletmeiste
riai: Kelbauskas ir Jovaišaitė - O- 
lekienė.

1935 metais buvo Įsteigta Val
stybinė baleto studija. Čia sumi
nėti baletmeisteriai ir Valstybi
nės baleto studijos • mokiniai su
darė visą mūsų baletą.

Artinantis rusų bolševikų oku
pacijai, du trečdaliai mūsų bale
to kolektyvo pasitraukė į užsie
nius — dauguma į Vokietiją. 19- 
47 metais kilo mintis buvusius 
Valstybinio baleto šokėjus, lig- 
tol gyvenančius įvairiose stovyk
lose, sukviesti į Augsburgą. En
tuziazmo visiems netrūko. Tad, 
nežiūrint be galo nepalankių ir 
sunkių sąlygų, netrukus buVo 
Augsburge pastatytas baletas 
“Coppelija”. Naujai sulipdyta ba
leto trupė nesnaudė, bet vyko iš 
stovyklos į stovyklą, visur su di
deliu pasisekiinu ruošdavo bale
to spektaklius.

Šiuo metu mūsų šokėjai gyve
na išsiskirstę įvairiuose pasaulio

kraštuose, daugiausia Amerikoje. 
Daugelyje vietų jie yra įsteigę sa
vo baleto mokyklas ir ugdo nau
jas baleto jėgas. Adomavičiūtė tu
ri savo studiją Caseyville, III., 
Babuškinaitė—Bostone, Bundze- 
vičius — Lubbock, Texas, Ka
liskienė — San Diego, Lepinas 
— New Yorke, Smolskaitė — 
Toronte, Kanadoj, Velbasis — 
Chicagoj, Ambrazas ir Drazdaus- 
kaitė — Australijoj.

Šia proga leiskite man buvu
sio Lietuvos baleto artistų vardu 
pasveikinti operos kolegas Auksi
nio jubiliejaus proga. Tuo pačiu 
norime ir mes pasigirti, kad ir 
mes kartu su jumis švenčiame 
keturiasdešimt penkių metų Lie
tuvos baleto sukaktį.
(Paskaitos santrauką parengė 

J. Žilevičius)

Baleto solistė T, Babuškinaitė - 
Vasiliauskienė F. Flotovo op. 
“Marta” 1927—-28 metų sezone.

(Liet. muzik. arch.)

Politiniai kaliniai 
sovietų

beprotnamiuos
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Engelgardtas, genetikas B. Astau- 
rovas, buv. įtakingojo žurnalo 
“Novyj mir” redaktorius poetas 
A. Tvardovskis ir kt. (apie tai 
painformavo savo skaitytojus ir 
“New York Times”).

VI.4 d. akademikų grupė krei
pėsi su atsišaukimu į pasaulio 
mokslininkus: “Gerbiamieji Ko
legos! Jūs, tur būt, jau žinote, kad 
žinomas Sovietų biologas Žores 
Medvedevas, mokslininkas, besi
naudojąs aukšta reputacija tiek 
mūsų šalyje, tiek ir už jos ribų, 
buvo prievarta patalpintas psichi
atrinėn ligoninėn. Iš esmės — tai 
kerštas už jo publicistinę veiklą, 
už viešus pasisakymus, ginant tei
ses ir laisves, garantuotas sovieti
nių įstatymų. Mes laikome savo 
pareiga Jums paaiškinti, kad toji 
akcija tėra vienas iš pastaruoju 
metu mūsų šalyje įvykdytų netei
sėtumų. Tai naujas sauvaliavimo 
ir įžūlaus elementarinės teisinės 
tvarkos nepaisymo eskalacijos 
laiptas. Seniau, gabendami nepa
geidaujamus žmones į beprotna
mius, valdžios organai stengėsi iš
laikyti teisėtumo bent išorę. Da
bar prieita ligi to, kad žmogų, ge
rai žinomą ir gerbiamą viso pa
saulio mokslo sferose, niekada 
nekentėjusį nuo psichinių sutri
kimų, turintį gilų šviesų protą ir 
išlygintą charakterį, pagrobia die
nos šviesoje jo paties namuose ir 
išveža prievartiniam gydymui. 
(...) Mums šis kreipimasis į Jus
tai paskutinė viltis. Praėjusių me
tų patyrimas mums parodė, kad 
apeliuoti į mūsų valdžios organų

sveiką protą, raginti juos, kad 
laikytųsi teisėtumo ir rodytų hu
maniškumą — tai pats tikrasis 
būdas atsidurti kalėjime ar be
protnamyje. (...) Dėl Jums su
prantamų priežasčių mes nede
dame savo parašų po šiuo atsi
šaukimu. Betgi pareiškiame, kad 
esame pasirengę tai padaryti, jei 
mūsų kolegos užsienyje tai laikys 
būtina, kad galėtų patenkinti mū
sų prašymą.”

Tas atsišaukimas greitai susi
laukė atgarsio. “Le Monde” (19- 
70.VI.19) pranešė, kad daugiau 
kaip 50 prancūzų mokslininkų 
pasirašė protestą “prieš žmogaus 
areštavimą už kitokį galvojimą, 
nes tai prieštarauja žmogaus ver
tei ir mokslo eitikai. (...) Psichi
atrijos panaudojimas prievartos 
tikslams, —Medvedevo atsitiki
mas nėra pirmasis, — yra pasi
bjaurėtinas pasikėsinimas į esmi
nius medicinos pagrindus.”

VI.4 dvidešimt rusų mokslinin
kų, jų tarpe akademikai A. Sa
charovas, I. Tammas, M. Leont- 
jevas ir kt., pasiuntė protesto 
raštus SSSR sveikatos apsaugos ir 
vidaus reikalų ministrams, o taip 
pat ir SSSR generaliniam proku
rorui.

VI. 6 d. akademikas Sacharo
vas kreipėsi atviru laišku į patį 
Brežnevą, nurodydamas, kad 
“pasielgimas su Medvedevu su
kelia gilų pasipiktinimą ir susi
rūpinimą (glubokoje vozmušče- 
nije i ozabočennost) Sovietų ir 
tarptautinėje mokslo bendruome
nėje, nes į jį žiūrimą ne tik kaip 
į neteisėtumą (bezzakonije) as

meniniame santykyje sų Med
vedevu, bet ir kaip į eventualią 
grėsmę mokslo laisvei ir apskri
tai sovietinei demokratijai.”

Nežiūrint gausių protestų, 
Medvedevas ir toliau buvo laiko
mas ligoninėje. VI. 12 d. SSSR 
sveikatos ministras Petrovskis pri
ėmė akademijos prezidentą M. 
Keldyšą ir akademikus P. Kapicą, 
B. Astaurovą ir A. Sacharovą. Pa
sikalbėjime ministras pareiškė, 
kad Medvedevas sergąs ir kad gy
dytojai Jo atžvilgiu vykdą huma
nišką paskirtį (gumannuju mis- 
siju). Vis dėlto, duota suprasti, 
kad Medvedevas būsiąs išleistas.

VI. 15 d. atvirame laiške pagar
sėjęs rašytojas A. Solženicinas 
karštai piktinosi: “Štai kaip mes 
gyvename: be jokio orderio areš
tui ir be medicininio pagrindo 
atvažiuoja pas sveiką žmogų ke
turi milicininkai ir du gydytojai. 
Gydytojai pareiškia, kad jis be
protis, milicijos majoras rėkia: 
‘Mes prievartos organasl Stot!’ 
(My organ nasilijal Vstatl), užsu
ka jam rankas (krutiat jemu ru
ki) ir veža į beprotnamį. Tai ga
li atsitikti rytoj su kiekvienu iš 
mūsų, o štai atsitiko su Žoresu 
Medvedevu. (...) Jei galvoji ne 
taip, kaip nustatyta (kak polože- 
no), vadinas, tu nenormalus! O 
prisitaikėliai —turi galvoti vie
nodai. (...) Kad tai bent būtų 
pirmas atsitikimas! Betgi madon 
įeina netiesus smurtas (krivaja 
rasprava) be kaltės ieškojimo, ka
da gėda pasakyti priežastį. Vieni 
nukentėjusieji plačiai žinomi, 
daug daugiau nežinomų. Pataikū
nai psichiatrai, priesaiklaužiai, 
kvalifikuoja kaip ‘psichinę ligą’ 
ir dėmesį visuomeninėms proble
moms, ir didelį pasikarščiavimą 
(izbytočnuju goriačnost) ir di
delį šaltakraujiškumą, ir perdaug 
ryškius gabumus, ir jų trūkumą. 
(...) Juk Caadajevo savo laiku nė 
pirštu nepalytėjo — ir tai jau ant
ras šimtmetis keikiame budelius. 
Laikas įžvelgti: laisvai galvojan
čių sveikų žmonių pagrobimas į 
beprotanmius (zachvat svobo- 
domysliaščich zdorovych liudei

v sumašedšije doma) yra dvasi
nis žudymas, tai dujų kameros 
variantas, ir dargi žiauresnis: žu
domųjų kančios piktesnės ir ilges
nės. Kaip ir dujų kameros, tie nu
sikaltimai niekada nebus pamirš
ti.”

Beje, Solženicino minimasis 
rusų kultūros filosofas Petras Ca- 
adajevas (1794-1856), vienas iš 
pirmųjų “zapadnikų” (vakarie
čių), dėl savo .griežtai kritiškų 
“Filosofinių laiškų” buvo caro 
Mikalojaus I, kurį dėl jo žiauru
mo L. Tolstojus pavadino Ni- 
kolaj Palkin (Mikalojus Lazdo- 
muša) paskelbtas bepročiu. Ne
buvo betgi išvežtas psichiatrinėn 
ligoninėn, pasitenkinus nelabai 
griežtu naminiu areštu jo paties 
bute, kuris nesutrukdė Caadaje- 
vui prancūziškai parašyti savo pa
žiūras dėstančią ir jas ginančią 
“Bepročio apologiją” (Apologie 
d’un fou, 1837).

1970.Vl.17 d. Medvedevas bu
vo pagaliau išleistas. Vyriausiojo 
ligoninės gydytojo A. Lifšico pri
sipažinimu, kai kurių Medvedevo 
rankraščių (tai aukščiau minėti 
jo rašiniai) ištraukos “jam sukė- 
lusios abejojimų, dėl Ž. Medve
devo psichinės sveikatos”.

VI.20 d. atvirame laiške, turin
čiame 31 parašą, pabrėžiama ga
limybė, kad panaši neteisė galin
ti nutikti kiekvienam žmogui, ne
žiūrint jo mokslinių ar visuome
ninių nuopelnų. “Jei Ž. Medvede-j 
vas nebūtų buvęs mokslininkas, 
kurio darbai yra pripažinti viso 
pasaulio biologų; jei jis nebūtų 
buvęs iškilus visuomenės veikė
jas, —atsitikimas su juo būtų 
buvęs nemažiau tragiškas.” To
liau keliamas reikalas, kad visuo
menė aktyviai įsikištų kiekvienu 
tokio sauvaliavimo atveju.”

Pacituotini dar ir gen. Grigo- 
renkos žodžiai (iš N. Gorbanevs- 
kajos knygos “Polden” — Vidu
dienis) : “Baisi yra psichiatrinė li
goninė (psichiatrička) sveikam 
žmogui savo aplinka, nemažiau 
baisi ir pilnu beteisiškumu ir be
viltiškumu. SPB (t.y. specialinės 
psich. ligoninės) ‘ligonis’ netilti

net tų menkų teisių (mizernych 
prav), kurias turi kalinys. Jis iš 
viso neturi žmogaus teisių. Su 
juo gali daryti viską, ką tik nori, 
niekas neįsikiš, niekas jo neap
gins, jokie skundai neišeis iš ligo
ninės”.

J. Kazlauskas, deja neturėjo to
kių įtakingų užtarytojų, kaip kad 
jų buvo susilaukęs Medvedevas.

— Kodėl gydytojas užsimau
na pirštines prieš operaciją?

— Kad nepaliktų pirštų nuo
spaudų. Jos gali išduoti.

NEW
RATES

-.«« kaltos apdrrustoe

PER ANNUM
5^4% per annuw

0F $5000.00 0R MORE 0N OERTIFICATES
ON OERTIFICATES 0F $1000.00

2 Year Maturity One Year Maturity

5^/4% F™ ANNUM 3^4% ANNUM PER ANNUM

0N OERTIFICATES ON M DAT NOTIOE 0N ALL PASSBOOK
0F $1000.00 0R MORE PASSBOOK ACCOUNTS

6 Month Maturity $100.00 Minimom ACCOUNTS

DIVTOENDS OOMPOUNDED DAILY. PAID QUABTERLY.

Chicago Savings & Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr., Chairman of the Board MRS. PIHL. PAKEL, Pres.

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U R S : Mon. 12 P.M. to 8 P M. Tuee 9 to 4. Thure. and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30

ĮTIKINANTIS ATSAKYMAS 
Kartą motina supyko ant ma»

žojo Petriuko.
— Petriuk, tu esi blogiausias

DIXIE GOVERNOR RESTORANAS IR LOUNGE
1751h ir Dixie Highway, East Hazelcrest, Iii.

Restoranas atdaras nuo 6:30 iki 10 vai. vak., 
Lounge atdara iki 3 vai. ryto kasdien 

Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vistų, parengta asus, 
vestuvėms ir kt.

Skambinkite 798.7770 arba 79.3-7000
Česlovas ir Elzbieta Sakevičiai, 

Savininkai

vaikas pasaulyje.
— Nejaugi tu visus vaikus pa

žįsti? — nusistebėjo sūnus.
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Keturių rašytoju rečitalis
Pulgio Andriušio, Bernardj Brazdžionio, Antano Gustaičio ir Stasio Santvaro 

kūrybos plokštelę pasitinkant

POEZIJA IR PROZA: Pulg’s 
Andriušis, Bernardas Brazdžionis, 
Antanas Gustaitis ir Stasys Sant
varas. Skaito autoriai. Muzikinius 
įtarpus para&ė ir {skambino Julius 
Gaidelis. Aplanką piešė dail. Al
fonsas Docius- Išleido "Lietuvių 
Dienos”, 4364 Sunset Blvd, Hol- 
lyvvood, Calif. 90029. Plokštelės 
(kaina 5 dol. Gaunama ir “Drau
ge”.

*
Grožinė literatūra plokštelėse 

šių dienų pasaulyje jau nebėra 
naujiena. Šviesesnio žmogaus 
namuose tokios plokštelės tie
siog būtinybė. Kad taip yra, ro
do šios rūšies plokštelių dideli 
skyriai šio krašto bibliotekose 
ir knygynuose. Įvairiausių pa
čių autorių ir aktorių įskaitytų 
plokštelių vis naujos, vis papil
domos laidos leidžiamos viena 
po kitos. O tai sako, kad žmonės 
jas mėgsta ir perka, kitaip kas 
gi šiame krašte užsiimtų tokių 
prekių gamyba, kuri neduotų 
gamintojams pelno. Amerikie
čiai jau turi savo literatūros 
taip didelius komplektus plokš
telėse, kad visus rinktiniausius 
jos šedevrus gali ne skai'yti, 
bet klausyti.

Štai, sakysim, neseniai prieš
kalėdinio dovanų pirkimo įkarš
tyje užeinu į Chicagos didžiau
sią Krocih - Brentano knygyną 
miesto centre, Wabash Avė. Ne 
tik naujausių ir vertingiausių 
knygų, bet ir literatūrinių plokš 
teCių, kad net akys raibsta. Ir 
aš tiesiog negaliu atsitraukti 
nuo sprindžio platumo futliaro, 
kurio nugarėlėje įrašas: “Nau
joji amerikiečių poezija nuo Ed- 
gar Lee Masters (1868—1950) 
iki šių dienų’’. Įskaityta pačių 
autorių. Futliare puikuojasi ke
lios dešimtys plokštelių. Pavar
tau jį, pakilnoju. Gera būtų įsi
gyti. (Bet komplekto kaina 160 
dolerių. Tiek net kišenėje netu
riu. Bet man ta neįperkama do
vana besidžiaugiant, čia pat vie
nas džentelmenas gražiai at
skaito 160 dolerių ir visą tą 
plokStelinę poeziją išsineša ka
lėdinio džiaugsmo padidinimui.

*
O kaip šis reikalas klostosi 

mūsuose? Reikia pasakyti, kad 
nesame čia jau visai tuščiomis 
rankomis. Birutės Pūkelevičiū- 
tės rūpesčiu turime plokštelėse 
aktorių įskaitytą visą Balio 
Sruogos istorinę dramą “Milžino 
paunksmė" ir Kazio Borutos 
“Baltaragio malūną”. Pastaruo
ju metu Jono Karvelio, kaip li
teratūrinių plokštelių leidėjo, už
mojis čia taipgi itin pabrėžti
nas. Jo lig šiol jau išleis a: pa
ties Jono Aisčio įskaityta savos 
poezijos plokštelė; bendroji 
(taipgi pačių autorių įskaityta) 
Aloyzo Barono, Kazio Bradūno, 
Henriko Naigo, Birutės Pūkele- 
vičiūtės ir Liūnės Sutemos 
plokštelė; kitose vėl girdime J. 
Vaičiūnienės, Gražinos Tulaus- 
kaitės, Anatolijaus Kairio ir kt. 
balsus.

Tačiau metai po mėtų vis lau
kėme ir, tur būt, plokštelėje ne
besulauksime aktoriaus Henri
ko Kačinsko skaitomų Ant. Ba
ranausko, Donelaičio ir kt. kū
rybos. Taipgi reikia apgailes
tauti, kad nebuvo laiku susi
griebta ir nebuvo plokštelėse

K. PRIElšPYLIS

paliktos toks unikuminis spek- 
toklis kaip anas Donelaičio “Me
tų” inscenizavimas prieš kele
rius metus Chiicagoje.

O kad vis atsiranda naujų 
žmonių, kurie šio reikalo — li
teratūros plokštelėse neužmeta, 
bet palaiko jį gyvą, reikia tik 
džiaugtis. Tik norėtųsi, kad 
bendroji šiam reikalui talka bū
tų kur kas didesnė. Linkėtina,: 
kad ir fondų kapšiai nebūlų 
šioms pastangoms užraukti, o 
kiekvieni namai be šios rūšies 
plokštelių neapsieitų.

i*

Šį kartą štai “Lietuvių Die
nos” mums padovanoja reto 
įdomumo ir gerumo literatūrinę 
plokš elę. Pulgis Andriušis, Ber
nardas Brazdžionis, Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santvaras. 
Pavardės kal'ba pačios už save. 
O kai plckštėlė dar ir techniš
kai padaryta ne atkištinai, tai 
jos nejsigijimas būtų didelė 
skriauda kiekvienai pastogei.

Ir kaip laiku ji išleista; Juk 
nepamirštamo Pulgio Andriušio 
jau neturime gyvųjų tarpe. O 
plokš'dėje jis taip lyriškai ir 
su tokia nostalgija skaito apie 
gimtojo Gaidžių kaimo dūmus iš 
premijuotosios savo apysakos 
“Sudiev, kviet'keli”. Ir tas skai
tymas dabar jau yra tapęs čia 
ne tik paties autoriaus amžinu 
atsisveikinimu, bet ir jo prisi
minimo amžinai mūsų tarpe pa
siliekančiu paminklu.

Tauraus paprasumo ir ra
maus didingumo Stasio Santva- 
ro balsas ilgai pasilieka klausy
tojui dvasioje po to, kai auto
rius klasiškai paskaito gerai at
rinktus šešis savo eilėraščius, 
kurių tarpe yra ir Santvaro še
devrai: “Vabalėlis” ir “Lopši

Magdalena Stankūnienė
Iš šiandien 7 vai. vak. Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, atidaromos parodos

Naturmiortas

nė”. Pastaroji poeto perskaito
ma su tokiu įsijautimu, su tokiu 
gyvos širdies virpėjimu, kad 
klausytojui tiesiog užimą amą.

Astuonių Bernardo Brazdžio
nio eilėraščių puokštė prasideda 
dar jaunystės laikų “Tolimu 
kaimu” ir baigiasi šios dienos 
“Didžiąja kryžkele.” Tik aštuo- 
ni eilėraščiai, bet jie poeto taip 
atrinkti, kad kiekvienas jų at
stovauja tai ar kitai Brazdžio
nio mėg’iamai temai, tai ar kitai 
jam būdingai formos žodinei 
bei metrinei išraiškai, žodžiu, 
tuose astuoniuose tikrai atsive
ria visas brazdžioniškiausias 
Brazdžionis ne vien tik tekste, 
te, bet ir interpretacijoj atsive
ria nuo intymiausios lyrikos iki 
pranašiško patoso.

Plokštelę užbaigia, klausytoją 
labai gerai nuteikdamas, Anta
nus Gustaitis šešiomis skambiai 
eiliuotomis satyromis. Visose 
jose kunkuliuoja čionykštis mū
sų — “nelaimingųjų” gyveni
mas, kuriame tai šen, tai ten, 
žiūrėk, atpažįstame patys save. 
Smagu yra Antano Gustaičio 
šios rūšies knygas skaityti, bet 
jo posmai įgyja tiesiog akinantį 
blizgėjimą, kai eilėraščius su 
gustaitišku padudenimu skaito 
pats autorius.

“Lietuvių Dienos” atliko neei
linį darbą, šią plokštelę išleisda
mos. Reikia tik vieno betrokšti, 
kad lietuviškoji visuomenė lei
dyklos neapviltų, kad plokštelę 
greit išpirktų, o tai, žinoma, bū
tų didelis paskatas naujoms 
šios rūšies plokš lėlėms pasiro
dyti ir liudyti ne vien šiandie
nykščių mūsų rašytojų kūrybin
gumą, bet ir aukštą lietuviškos 
visuomenės kultūrinio poreikio 
’aipsnį.

P. Andriušio, Bern. Brazdžionio, Ant. Gustaičio ir St. Santvaro kūry
bos plokštelės, {skaitytos pačių autorių, aplankas.

Laiškai iš Vietnamo

NAUJIEJI MITAI BUNKERYJE
JURGIS GLIAUDYS

Dar pusė valandos ir Naujieji, tenantas. Jo veidas per anksti su
mėtai. Įsenęs, uniforma apdraskyta. Vos

Gulim susispaudę drėgname matyti leienanto brūkšniai, 
bunkeryje. Naktis tamsi. Tamsus: Džiunglių garsai paryškina 
miškas urzgia džiunglių garsais, mūsų bunkerio tylą. Tik 'girdėti 
Girdėti beždžionių klyksmai, apsnūdusių eilinių lengvas knar- 
Smulkus, kaip migla, lietus vis- j kimas.
ką dengia ir minkštai nuglosto Nieko negalvodamas laukiu
sultingą, linguojančią džiunglių 
žolę.

Mes šeši. Aš ir mano steno- saulės medžių pavėsyje Hue | 
grafas —seržantas Džimis ati- m*este- Būtų malonu atsigerti g
džiai stebim tamsą pro siaurą!Vietnamo “Biere 33 alaus. Jis S 
bunkerio angą. Du eiliniai užs- šaltas ir tirštas, kaip uogiene. . .. g 

Laikrodis rodo 23:45. Senieji =nūdę guli prie .50 kalibro užtaisy 
to kuklkosvaidžio. Jo vamzdis 
spokso pro bunkerio langelį į tą 
baisią, juodą tamsą. Vamzdis lau
kia priešo, aukų. Bunkerio kam
pe, ant granatų dėžės sėdi nu
teistasis. Tai jaunas, sudžiūvęs ir 
narkotikų ištuštintas vyras su 
blizgančiomis akimis.

Čia netoli prigulęs ir jaunas lei-

dienos šviesos. Stiprus noras iš
trūkti iš čia ir vėl būti vidudie-

metai nenori užsibaigti. Kaip 
nuodų prisisiurbusi sraigė paleng
va šliaužia į mirtį.

Užvakar iškeliavom į šitą, ne
toli Laoso, bunkerių ugnies ba
zę — “fire — base”. Malūnspar
nis mus lengvai ir sparčiai nešė 
iš Hue miesto viršum žalių ir 
banguojančių kalvų. Apačioje, 
iš 4000 pėdų džiunglių žaluma 
atrodo kaip minkštas kilimas, 
nenuspaustas žmogaus kojų. Tai 
šio karo frontas. Atrodo malūn
sparnio durys traukia vidun šal
tą orą. Vėjo pūtimas smarkiai 
drasko plaukus ir veidas raudo
nuoja dėl oro traukos.

Retkarčiais, iš abiejų pusių, 
kulkosvaidininkai pamėgina sa
vo ginklus. Malūnsparnis susikra- 
to ir jų iššautos serijos dingsta 
džiunglių gilumoj. Tik matyti 
rusvi “treiserių” takai. Skrenda
me virš priešo, kurio nematyti, 
ir tik nutūpus jo nagai gali su
draskyti savo auką. Dangus mė
lynas, nekaltai plūduruoja balti 
debesėliai. Ramus vaizdas. Kul
kosvaidininkas vėl pamėgina sa
vo ginklus. Treiserių serijos ding
sta džiunglių parkete.

Toks senas Hue miestas. Tai 
Vietnamo kultūros centras. Ištai
gingos plačios alėjos. Vietomis 
mieste matyti lyg auksu padeng
ti stogai, įvairių budistų pagodų 
ir vienuolių rūmai. Prie Hue uni
versiteto banguoja pulkai baltai 
apsirengusių studentų. Studentai 
čia puošniai dėvi tradicinius 
Vietnamo rūbus — Avi — Dai. 
Miesto centro gatvės yra plačios 
ir švarios. Miesto vaizdas nuosek
laus nusistovėjimo. Nėra vaka
rietiško skubotumo ir dundesio. 
Ir žmonės atrodo tvirti ir sveiki.

Nors priešas 68-tais metais 
brutaliai sugriovė didelę miesto 
dalį ir išdraskė žmonių sukurtą 
šį kultūros centrą, jis dabar jau 
atsistatęs ir daugelis namų pa
puošti Vietnamo geltona su tri
mis raudonais brūkšniais vėlia
va. Tik prie masinių kapų gali
ma suprasti 68-tų metų žiauru
mą. Milžiniški plotai pažymėti 
baltais akmeniniais kryželiais 
arba mažomis budistų koplytėlė
mis. Ten guli tie tūkstančiai 
aukų.

Prie upės dabar vieton spyg
liuotos vielos puikus pa’kas. Vai
kai žaidžia, aukštai į dangų iš
kėlę aitvarus ir linksmai šypsosi. 
Spalvingai žydi gėlės. Tai spal
vų puota: raudoni, geltoni ir bal
ti žiedai.

Miestas smagus ir nuotaikin
gas.

Praskridę apskritą rudą dėmę, 
apsuptą džiunglių žalumos, pra
dedame leistis. Mūsų tikslas pa
siektas. Čia ugnies bazė, iš ku
rios mūsų pionieriai seka priešo 
judėjimą ir taip pat dirba džiung
lių defoliacijos darbą. Vietomis 
matyti apgriuvę bunkeriai. Sto
vi keletas artilerijos pabūklų. 
Pro bunkerių angas spokso sunk- 
kių kulkosvaidžių vamzdžiai. 
Spygliuota viela supa šį mažą 
fortą.

Nusileidžiam greitai. Tiesiog 
išpuolame iš dangaus. Bėgam, 
kaip velniai, į bunkerį. Stengia
mės saugotis priešo kulkų...

Tai viskas, kas buvo tik užva

Silllllllllllllllillllllllilllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllie

1 ŠV. BONAVENTŪRO I
PARUOŠIAMOJI MOKYKLA 

(Nuo 9—12 klasių) 
BENDRABUČIUI

VADOVAUJA TĖVAI PRANCIŠKONAI 

Pilnai Pripažinta Mokykla

Sturtevant, Wisconsin 53177
(68 mylios nuo Chicagos)

= I Dear Father: I E

jš I Please send me further Information on St, Bonaventūre I s 
Ę į Preparatory School

E | Name....................................... ............................... .. Age ..... į S
Ę | Address............................................................. Phone .................. į 5
g | City ........................... .  State..........................Zip................ | S
| Į Parlsh ........................... . .....................................,.......................... | E
= į School ......................................... ...................... Grade .>............ E

?iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii]iiiuiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiš

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS APTAR
NAUJA MUSŲ KLIENTUS I

Stanley Sr. Stanley Jr. Stanley III

1971 Chrysler - 
Newport, 4 dr. 

$3,733.00

1971 Plymouth 
2 dr. $2,313.00

BALZEKAS MOTORS
Otymoatn FtMy-VMi>nt-QVX-Roadruni»rrB»racu<la-Du<ter

4030 ARCHER VI 7-1515

kar, o dabar žiūriu į laikrodį. 
Laikas 24:00. Dabar jau 1971-ji.

Dar keletą valandų prabėga, 
ir staiga iš užsnūdimo pabudi
na šūviai. Netoli sprogsta gra
nata. Eiliniai atidaro ugnį iš 
kulkosvaidžių. Tamsos priedan
goje priešo puolimas. Mus sau
go kulkų siena. Leitenantas iš 
M—16 pila ugnį pro duris.

Į kalinį atsuktas revolveris.
Garsai. Dūmai, Šūviai. Klyks

mai.
Sudunda keletą artilerijos šū

vių.
Staiga... tyla.
Mano seržantas žvilgteri į ma

ne ir sako: Happy New Year. 
Nejučiomis nusišypsau — tikrai 
“laimingi”. Vėl tyla. Tamsu. Ra
mu. Dar valanda ir saulėtekis.

— 0 —
ŽMONES IR UŽRAŠAI

Sprendžiant iš užrašų antka
piuose, numiršta tik geri žmo
nės.

miiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TYPEWRITERS
šalęs, Service, Rentals, Repairs 

ALI, BRANDS — Jncludlng 
OLYMPIA and HERMES
Typevvriters — Adders

A & II BUSINESS MACHINE
3530 W. 63rd St. Tel. 925-8375
>iiiiiii(miiiiiiiitmiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiii

’linimi,M|>,i'WI|8'inni||ii|i»|in''i'l|T||«m«uMiiinmi»n""mii:*'ii"»'»-» .|W.. . .........

IS MODELINIŲ NAMŲ BALD'* I 
Galima pirkti dalimis ir ISmokė”nf‘i 

30% iki 50% nuolaida 
SOUTHWEST FURNITURE CO 

1200 S VVestem Tel. GR 6-M»i

Rtfbert

. .aš*®:,:

JAUNIMO CENTRAS
5620 So. Claremont Avė.

1971 m. sausio mčn. 18-tą dieną, 
. Šeštadienį, 7:30 vai. vakaro ir

sausio 17-tą dieną, sekmadienį, 
3-čią vai. po pietų. 

BILIETAI:
Marginiuose, 2511 Wcst 69th Street 
Ir vaidinimų dienomis prie įėjimo.

LIETUVIU BENDRUOMENES JAUNIMO TEATRAS
Stato KAZIO BINKIO 5 v. pjesę !

ATŽALYNAS Į
Dekoratorius — dail. J. KIBURAS Režisuoja — JUOZAS VALENTINAS Apšvietėjas — VYTAUTAS ŽYGAS E

VAIDINA:
Titas Antanaitis, Julius Balutis, Regina Balutytė, Elena Blandytė, 
Eugenijus Būtėnas, Gintautas Būtėnas, Emilija Gepnerienė, Povilas 
Gudonis, Dalia Galesaltė, Lydija Jadviršytė, Juozas Kapačinskas, 
Aušra Laurušonytė, Edvardas Momkus, Mykolas Maksvytis, Rimas 
Miečius, Vytas Marčiukaitis, Linas R. Martis, Vladas Navickas, 
Daivė Narutytė, Linais Peškys, Algis Paužuolis, Edvardas Radvila, 
Irena Radienė, Teodora Serapinienė, Nijolė Sparkytė, Romas Sta- 
kauskas, Rimvydas Vasiukevičius, Alg. Vaitkevičius Juozas Valen
tinas, Paul. Vitkus, Živilė Podytė, Ona Petravičifltė-Pankienė ir kt. 

JAUNIMO TEATRĄ administruoja LB KULTŪROS FONDAS



Nį. IT (3Į — psl. 6 DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS. LITERATŪRA šeštadienis, 1971 m. sausio mėn. 16 d.

• Labiausiai šiuo metu per
kama knyga yra Liudo Dovydė
no du atsiminimų tomai iš pir
mojo (bolševikmečio Lietuvoje, 
pavadinti “Mes vaJdysim pasau
li”. Autorius pirmosios rusų - 
bolševikų okupacijos metais 
p<VS asmeniškai buvo artimame ! 
kontakte su ano (laiko “viešpa
čiais”. tad ir savo atsiminimuos 
gali atskleisti daug pašėliškai 
intrigniojančių detalių, niekam • 
lig šiol nežinomų. Prisideda dar 
Čia ir spalvingas bei vaizdingas 
atsiminimų pasakotojo stilius, 
kuris ir grynai literatūrinio api
pavidalinimo prasme knygą da
ro labai patrauklią. Tek “Drau
ge”, tiek ir kitose lietuviškų 
knygų platinimo vietose Chica- 
goje ši Dovydėno knyga dabar 
peikama nemažiau kaip kadaise 
Jurgio Gliaudoa romanas “Ago
nija”.

• Dali. Mari ja Ambrozalrienė 
dalyvavo metinėje Southern 
Shores parodoj kurią organi
zavo Gary Artistą League. Dai
lininkė išstatė vieną kūrini, už 
kuri <ravo pirmą premiją, skir
tą aliejinei tapybai. Jury ko
misiją sudarė Mieh Westem 
universite o meno dept. direkto
rius dr. C. E. Meyer. Parodoje 
buvo priimta 70 dailininkų.

• Edvardo Valaičio, Ch'cago- 
je gyvenančio lietuvių dailinin
ko alivarelinių darbų parodos
Šiuo metu čia vyksta net rijose 
Merrill Chase galerijose: Oak- 
brook, Rivor Oaks ir Old Or- 
chard. Dailininkas priklauso žy
miausio Chicagos dienraščio Kazys Binkis (1893—1942), poe- 
“Chiicago Tribūne” štabui. Ędv. !tas ir dramaturgas, kurio veika-
Valaičio spalvotomis akvarelė- las "Atžalynas” statamal Jaun1' 

», . . ... mo teito Chcago.e. Premjeram'S puošiasi ne vien tik “Chica- , šiandien 7 val 3Q min. vakaro, o
go Tribūne” įvairių švenčių pro- 1 ytOj (sekmadienį spektaklis 3 
gomis pirmieji puslapiai, bet jo 1 vai. popiet Jaunimo centre.

• ’ių ne kartą yra buvę ir 
kituos šio krašto laikraščiuos 
be žurnaluos: Ncwsweek, Ford 
linu s, Vankee Magazine ir kt. 
Dailininkas yra gimęs Ameriko
je. bet parvež as vie. erių metų 
i Lietuvą, joje gyveno ligi 17 
metų amžiaus. Grįžęs Ameri
kon, studijavo Chbagos Meno 
institute Edv Valaitis ypač 
mėgsta tapyti JAV vidurio valst. 
peizažus, šio regijono nuoša
lius užkampius su laukiniais 
paukščiais, gėlėmis, paupiais, 
medžiais. Tačiau yra nutapęs 
taipgi puikių akvarelių ir Chi
cagos urbanis inėmis temomis.

Edv. Valaičio tapybos darbai 
ir anksčiau jau buvo išstatyti 
Chicagos Meno institute, valsty
biniame muziejuje Springfielde, 
visos Amerikos akvarelistų pa
rodoje Missouri ir kt.

• Magdalenos Stankūnienės 
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje, Chicagoje, atidaroma šian
dien 7 vai. vak. Paroda tęsis iki 
sausio 24 d. Išstatoma 40 dar
bų: 12 medžio raižinių, 6 akri
linės tapybos, 12 mozaikų, 6 
kolažai ir 4 temperos.

NAUJI LEIDINIAI
• LITU ANUS, 1970, Volume 

16. No. 3. The Lithuanian Quar- 
terly. Redaguoja dr. Antanas Kli
mas ir dr. Ignas Skrupskelis. Me
tinė prenumerata $5.00. Adresas; 
Lituanus, P. O. Box 9318, Chica- 
go, III. 60690.

Kiekvienu numeriu angliškai 
kalbančiam pasauliui pateikda
mas vis naują glėbį lituanistinės 
ir aplamai baltistiškosios medžia
gos, Lituanus atlieka didelę misi
ją, kultūriniuos žmonijos kloduos 
visiems atkasdamas ir mūsų tau
tos sukrautus ir vis dar krauja- 
mus lobius.

Naujame numeryje daugiausia 
vietos yra skirta Alfonso Sešplau- 
kio straipsniui apie šekspyriškuo
sius bruožus lietuvių literatūro
je. Apie šiandienines temas oku
puotos Latvijos literatūroje rašo 
Arvids Ziedonis, Jr. Skiriama šeši 
žurnalo puslapiai Danguolės Sa- 
dūnaitės poezijos vertimams. Tri
juose puslapiuose kalbama apie 
poetiškąsias Algimanto Kezio, S.J. 
nuotraukas, jomis iliustruojant ir 
visą šį Lituanus numerį. Knygų 
apžvalgoje rašoma apie Lietuvą ir 
lietuvius anglų kalba išleistoje 
“Naujojoje katalikų enciklopedi
joje”.

• MITTEILLUNGEN AUS 
BALTISCHEM LEBEN, Nr. 3 
(71), Oktober 1970, 15. Jahrgang. 
Baltų draugijos Vokietijoje leidi
nys. Išeina keturis kartus metuo
se. Adresas: Adam Gruenbaum, 8 
Muenchen 15, Lessingsstrasse 5, 
W. Germany. Metinė prenume
rata 10 markių.

Tai leidinys, kuris vokiškąjį pa
saulį informuoją apie trijų Balti
jos tautų šiandienine situaciją, pa

teikdamas kone visa, kas išskir- 
tinesnio organizacijų ir pavienių 

1 daroma visuomeninėje ir kultū- 
, rinėje - kūrybinėje srityje tiek pa- 
| vergtose lietuvių, latvių ir estų 
tėvynėse, tiek laisvajame Vakarų 
pasaulyje.

Be kita ko, šiame numeryje 
randame ir daugiau lietuviškųjų 
akcentų: prof. Z. Ivinskis recen
zuoja Vokietijoje neseniai išleistą 
Georg von Rauchs “Geschichte 
der Baltischen Statten” (Baltijos 
valstybių istoriją), gi M. Serveau 
pristato Aloyzo Barono romaną 
“The Third Woman”, anglų kal
ba išleistą Stp. Zobarsko vadovau
jamos Manyland Books leidyklos.

• Stasys Žilys, GYVOJI LITUR
GIJA. Išleido “Krikščionis gyve
nime” 1970 m. Knygų serija Nr. 
7. Kalbą tikrino Vladas Kulbokas. 
Įrašus piešė Telesforas Valius. 
Spaudė Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvė. Knyga kietai įrišta, 184 
psl., kaina $5.00.

Stasio Žilio “Gyvoji liturgija” 
įsigyjama, rašant adresu: “Krikš
čionis gyvenime” administracija, 
361 W. Broadvvay, P.O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127. Taip pat 
per platintojus lietuviškų knygų 
kioskuose ar knygynuose. Knygos 
kaina $5,00, prenumeratoriams 
$3,50. Į prenumeratorius galima 
ir labai rekomenduojama įsijungti 
kiekvienu metu. “Krikščionis gy
venime” serijos veikalai turėtų 
būti kiekvienos lietuviškos šeimos 
knygų lentynoje.

• Plautas, KOMEDIJOS. Išleido 
Vaga 1970 m. Vilniuje. Vertė 
Aleksys Churginas, Antanas
Dambrauskas ir Jonas Dumčius.

Dali. Edvardas Valu tis Ilinojaus istoriniame Galena mieste jau ra
do tapybišbą jo kampelį. (Žiūr. kultūrinę kroniką.)FILMŲ ĮVAIRUMAI

Tuzinas geriausių filmų nekokiais metais
STASĖ SEMĖNIENĖ

Pereiti metai nebuvo patys ge- komplikacijom ir išvedė ją ligi galo 
riausi filmų pasaulyje. 1970 m. fil
mų derlius, perkrautas seksu, smur
tu ir pornografine kalba, sudarytų 
ištisą knygą, kurią anais padoriais, 
labiau nekaltais amžiais būtų rei
kėję skaityti slapta.

Ir nors teatrų savininkų tauti
nė sąjunga savo metiniame suva
žiavime Miami Beach nepasakė nei 
“bū”, nei “mū” prieš begėdiškų ir 
pornografinių filmų kryptį, tačiau 
visame krašte pasigirdo stiprių bal
sų, šaukiančių ir protestuojančių 
prieš nuosmukį ir kai kurių filmų 
gamintojų žemą kultūrą eksploatuo
jant seksą ir smurtą ekrane.

Visa laimė, kad filmų pramonė 
turėjo ir tebeturi daug išmintingų 
vyrų, kurie nuo senų laikų trak
tavo filmus kaip 20-tojo amžiaus 
menišką formą. Tokiu būdu ir per
eitais metais, nors ir negausiai, ta- 

| čiau blykstelėjo ir gerų filmų. To- 
I kių tuziną išskirtinų mėginsime čia 
Į trumpai suminėti.

1. “Five Eaesy Pieces” buvo fil
mas lengvai pamėgiamas, bet sun- 

j kiai vertinamas. Tai buvo charakte- 
j rių triumfas. Mums jis pristatė žmo
gišką būtybę, visą — su įvairiom

vientisai.

2. “Patton” vėl buvo vaidybos 
laimėjimas. Mažai kas suprato, ar 
filmas buvo už karą, ar prieš jį. Ar 
gi tai, pagaliau, svarbu? Nieks tuo 
nė nesirūpino! Ir tik todėl, kad 
George C. Scott puiki vaidyba vis-

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo Ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9G15

| ką nustelbė ir nustūmė į šalj paša- 
I linius dalykus.

3. “The Wild Child” buvo Fran- 
cois Truffaut puikiai išlaikytas eg
zaminas, vaizduojant tikrą atsitiki
mą apie “vilkovaikj,” kuris gyveno 
kaip laukinukas miške daug metų, 
kol jį Įsūnijo intelektualas gydyto
jas. Kada gydytojas mėgina auklėti 
ir “civilizuoti” berniuką, Truffant 
bando racionalizmo tradiciją, kurio-

jsusituokia ir yra parblokšti tragedi
jos.Filme žiūrovą atstumia tiktai bai
si, nešvari kalba. Tai šių dienų 
“mada”, kurios neišvengė ir rašyto
jas Erich Segal, Harvvarde išauklė
tas, Yale universitete dėstąs, o kal
ba tų dviejų jaunuolių (Havvar- 

je gydytojas gyvena ir dirba Ar do Rildcliff auklėtiniu) kai ne. 
žmogus neribotai tobulintinas? Ar
tas gyvulys nėra niekad iš mūsų iš- 
varytinas? Ir suaugusiems ir vai
kams šis filmas buvo labai vertin
gas. O tačiau komercine prasme jis 
pralaimėjo.

“Airport” buvo labai populiarus. 
Su lėktuvų pagrobimais ir bombų 

I padėjimais, apie ką 1970 m. laikraš-

6. “Love Story” yra širdį grie- 11. “Fellini Satyricon” buvo ma- 
bianti, ašaras spaudžianti meilės is-Įžiau pagrįstas “Satyricon”, bet daug 
torija apie du jaunuolius — Univer- stipriau pagrįstas įvairiais paradais, 
siteto studentus iš visai priešingų I cirkais, orgijomis, karnavalais, šven- 
socialinių sluoksnių. Jiedu įsimyli, I tinimais ir proce-ijomis, l edinio pa

praustaburnių.

7-. “Scrooge” pritaikytas 1970 m. 
Kalėdoms, bet tinkąs visiems sezo
nams. Tai Dickenso “A Christmas 
Carol”, jau šeštą kartą ekranan per
kelta istorija, dabar paversta muzi
kine versija.

8. “The Virgin and the Gypsy”
čiai beveik kasdien mirgėjo žiniomis filmas vaizduoja 1920 m. papročius 
pirmuose puslapiuose. Minėtame fil- j ir moralinius poelgius Anglijoje.
me šia lema vystosi šiurpi drama.

5. “JOE” filme atvaizdavo šių 
laikų jaunuolių tamsiąją pusę — 
narkotikų vartojimą ir jo išdavas. 
Tai baisus, supurtantis filmas, kuris 
priverčia tėvus susimąstyti ir įsitikin
ti, kad nėra jokios “garantijos”, jog 
jų vaikai galėtų atsispirti šio tra
giško amžiaus “vilionėms”, kaip nu
sikaltimai, narkotikai ir kitokie iš
krypimai.

: -ti ■: i:

RENĖ RASA

MEILĖ TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knvgos klubas, yra tokie ąt 
siltepimal:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in 

'riga pririša skaitytoją ir veda 
nepaleisdama nuc pirmo pusią 
pio iki paskutinio...”

P. Venclova:
“... romano stilius paprastas, 

ler.gvas, skaitytoją iš karto pa 
I gauna.”

St. Rastonis:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

vyresniems moksleiviams, stu
dentams ir visiems, kurie mėgsta 
lengvesnę grožinę literatūrą.”

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3 00 dol.

Prie knygos kainos Ilinois gy 
Į ventojai prašomi pridėti 5 proc
mokesčiams.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mnniifachirers

Svarbiausioje rolėje vaidina 
vaite Joanna Shimkus.

lietu-

9. “Woodstock” — pereitų metų 
techniškasis žemčiūgas.

10. “Trilogy” — Truman Capote 
trilogiją ekrane.

mėgtomis paskutiniu dešimtmečiu.

12. “On a Clear Day You Can 
See Forever" — Barbaro: Streisand 
muzikinis triumfas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIillUIIIIIII

KELIONES I LIETUVA 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti j L/etuvn arba Iškviesti iš 
Liftu vos savo sumines. tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vSllau 
jų tikrai pritruks

Vladas Ras^iauskas pirmas pradėjo 
organizuoti kelione^ } T/etuva ir jau 
nuvežė virš °o gruntų. Ateinančių va
sarą jis organizuoja net ekskursijas 
Jo vadavau tam n fe i--ta liroje dabar dir
ba, dvi lietuvaites — Josepbine Mlle- 
riūtS ir Ta'ms Uunaeklone. Nedels
kite, vietų p^a.lčlua grupSse ribotas. 
T»e1 datų Ir kitų informacijų kreip
kite į

KARK - RARfiTAFSKĄ 
AMERICAN

TRAVEI. SERVICE BUREAC 
9727 So. Western Avenue

Chicago, Illinois 60643 
Tel. 233-9787-8

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

Redaktorius V. Butkus. Dailinin
kas M. Vilutis. Apie šį didįjį juo
ko meisterį antikinėje romėnų li
teratūroje knygos gale trumpai 
rašo prof. M. Račkauskas. Šioje 
Plauto, gimusio 254 m. pr. Kris
tų, knygoje yra lietuvių kalbon 
išverstos šios komedijos: Dvyniai, 
Karys pagyrūnas, Vergas apgavi
kas ir Amfitrionas.

• POPIEŽIŠKOJI LIETUVIU 
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA 
ROMOJE (1945 - 1970). Didelio 
formato, gausiai iliustruotas 80 
psl. leidinys, skirtas kolegijos 25 
metų sukakčiai. Prel. Ladas Tula- 
ba čia duoda visą kolegijos įsikū
rimo ir jos veiklos istoriją, aprašo 
kolegijos rėmėjus ir geradarius. 
Gale sužinome, kad iš viso kole
gijos auklėtinių klierikų buvo 62. 
Iš jų 41 įšv. kunigu gyvendami 
kolegijoje, kiti 7 įšv. kunigais ki
tose seminarijose ar kolegijose; 
14 auklėtinių išstojo. Kunigų į ko
legiją buvo įstoję 40; mokslo 
laipsnius gavo 34.
• KRIVŪLĖ, 1970 m. gruodžio 

mėn., Nr. 2. Leidžia Vakarų Eu
ropos Lietuvių sielovada. Reda-, 
guoja kun. P. Cclicšius, 8939 Bad 
Woerischofen, Kirchenstrasse 27. 
W. Germany. Administratorius 
— kun. K. Žalalis, OFM. Šalia 
grynai sielovadinių instrukcijų, 
duodama Ir plati Europos lietuvių 
Įvairiausios veiklos apžvalga.

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintni paveikslams 
ir skelbima-ns rėmai—metalu 
tplieti rėmai.
:400 ao. Oaklej Avė., Chicago 

Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

DRAUGAS LIEKA PIGIAUSIAS
DIENRAŠTIS AMERIKOJE
Pabrangus popieriui bei pašto išlaidoms ir pakilus algoms, esame 

priversti pakelt; prenumeratos kainą Nuo 1971 m sausio 1 d. DRALl- 
GAS metams kainuos:

Chicagoj ir Cook County Illinois ... $19.0li
Kitur Junglinėse Amerikos Valstybėse ..........  $1700
Kanadoje .......................  $19.00
Užsienyje ..........................................................................  $20.00

Nors DRAUGO prenumeratos kaina bus pakelta, jis liks dar vis 
pigiausias lietuviškas dienraštis Amerikoje.

DRAUGAS kas savaitę duoda nemažiau kaip 18 puslapių Ir dau
giau negu kiti laikraščiai Amerikoje žinių bei kultūrinių aprašymų.

DRAUGAS ir toliau duos nuolaidą, užsakant jį vaikams skirtingu 
adresu, kad paraginus jaunimą skaityti lietuvišką spaudą. Savo vai
kams ir jaunavedžiams prenumeratorūis gali užsakyti DRAUGĄ treč
daliu pigiau

Mes tikimės, kad mūsų visuomenė nepabūgs kainos pakėlimo ir pri
tars mūsų žingsniui, nes dabartiniai skaitytojai nuoširdžiai dienraštį re
mia net savo aukomis. Mums būtų malonu, kad ir ateityje mieli skaity
tojai nepamirštų savo dienraštį aukomis paremti.

DRAUGO ADMINISTRACIJA

Tadelis
* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus;
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIE4VICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

5V
Mokumai už Vienu Alė
tų Cei'llricalų sąskaita^ 

Miiiiinnni $5,000.00
.\uiijfL5 aukštas dJvl- 
denOaa mokamas už 
Investavimo sąskaitas.

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

PIRMAI“). Ir KETVIRTAD 
VALANDOS^ ANT.BAD. Ir PENKTAD.

SEŠTADi » ». it Iki !.S v. d.

9 v. r. Iki 9 v. v 
9 v. r Iki 5 v. v 

- TrfJMad uždaryta.
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AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS
/' 1,1 1 i. ................................................*"»■"" ' ra*

(Atkelta iš 8 pusi.) Kudirkos išdavimas, bet ne šne?
keti apie Vietnamą!

jų valstybių politikai. ' —Simas Kudirka... Kas jis?
■*— Demonstracija “Civic Cen- Žmogus? Gyvulys? Pasakykit 

ter plazoj mane nuvylė. Buvo man, išaiškinkit! Kas jis buvo 
ddufc plakatų, kalbančių apie lie- šiam laisvės kraštui? Tur būt, ne 
tuvių pritarimą JAV politikai žmogus, nes neleido jam čia pa-
Vietanme, kas nieko bendro ne- silikti. Neleido jam, maldaujan- 
turėjo su Simo Kudirkos tragedi- čiam apsaugos, net tinkamai išsi- 
j» Mes ten susirinkome reikalau-i aiškinti. Per jėgą Simas buvo 
ti, kad būtų ištirtas ir išaiškintas grąžintas j vergiją...

Lituanistikos kursai vasara 
Fordhamo universitete

971 tn. vasarą nuo birželio 21 iki rugpiūčio 14 d.
Ramybė Nuotr. A. Jelionio

Jau keturioliktieji metai kai Ford
haino universitete veikia lituanisti
kos kurtai. Kursai niošiami vflsarą, 
kad studentai, būdami laisvi, galė
tų jais pasinaudoti. Jau daugiau 
kaip 300 studentų pasinaudojo tais 
kursais.

1970 m. {vykiai spontaniškai su
kėlė mūsų jaunimą ginti tautos tei
ti, s ir laisvę. Tai džiugus reiškinys. 
Tačiau mūsų jaunimo laukia ir lie
tuvių kultūrinis baras ir mūsų lie
tuviškos mokyklos. Bet šiam darbui 
reikalinga pasiruošti. Lituanistikos 
skyrius Fordhamo universiteto atei
na jaunimui j pagalbą. Tik iš jau
nimo laukiama pasiaukojimo — pa
skirti nors vienos vasaros atostogas 
savo gimtosios kalbos ir lietuvių 
k ltūros pažinimui.

Dėstytojai

Šiais metais stengiamasi sutelkti 
stipriausias jėgas ir suburti didesnį 
klausytojų skaičių. Dėstytojais kvie
čiami profesoriai: dr. A. Sennas, dr. 
A. Salys, St. Barzdukas, J. Brazai
tis, dr. A. Kučas, dr, V. Maciūnas, 
dr. J. Puzinas, A. Masionis, dr. K. 
Ostrauskas, dr. A. Klimas, dr. VI. 
Jaškevičius S.J., V. Čižiūnas ir dr. 
A. Vasys.

♦ '

Dėstomieji dalykai

Šią vasarą lituanistikos programa 
praplečiama ir sustiprinama. Bus 
šie kursai: 1. Lyginamoji baltų kal
botyra (grad. kursas), 2. Lietuvių 
kalba pradedantiems (kolegijos kur
sas) ir 3. Lietuvių kalba pažengu
siems (kolegijos kursas). Su lietuvių 
kalbos kursu pažengusiems jungia
ma lietuvių literatūra, Lietuvos is
torija ir lietuvių kalbos dėstymo me
todika. Metodikos paskaitos bus 
nuo birželio 28 d. iki liepos 2 d. 
Šių metų vasaros kursais turėtų pa
sinaudoti dabartiniai ir busimieji 
šeštadieninių mokyklų mokytojai. 
Metodikai vadovauja p. Masionis.

Stipendijos

Studentams duodami kreditai, ku
riuos galima perkelti ir į kitus uni
versitetus. Priimami ir laisvi klau
sytojai. Šių metų lituanistikos pro
gramą globoja ir finansiškai remia 
LB švietimo valdyba. Todėl tikimės 
sudaryti apie 10 stipendijų (iki 
300 dol.). Studentai, norintieji gau
ti stipendijas, turi iki gegužės 1 d. 
atsiųsti prašymą, mokslo pažymėji
mą ir 2 rekomendacijas. Pageidauti
na ir rekomendacija LB, arba stu
dentų organizacijos. Be to skiriamos 
2 premijos po 50 dol. už geriausius 
rašinius. Universiteto kataloge pa
skaitos skelbiamos nuo 1 — 4:30 
vai., tačiau paskaitų laikas, studen
tams pageidaujant, galėtų būt pa
keistas.

Kursų Vadovybė yra numačiusi 
visą eilę ekskursijų į muziejus ir į 
New Yorko apylinkes.

Apsigyventi galima universiteto 
rajone studentų bendrabučiuose, tik 
reikia skubiai užsiregistruoti, nes 
kambarių skaięius labai ribotas. 
Apsigyvenimo reikalais kreiptis: Di- 
rector of Housing, Fordham Univer
sity, Bronx, N. Y. 10458.

Kursų informacijos reikalais 
kreiptis: The Lithuanian Program, 
Fordham University Bos AA, Bronx, 
N.Y. 10458, arba Prof. A. Vasys, 88- 
31 Winchester Avė., Phila. Pa. 
19115.

Akademinė kronika

! vaus visi 78 grupės šokėjai. Po 
programos bus vaišės ir šokiai. Šo
kiams gros Ąžuolo Stelmoko or
kestras. Studentams bilietai po 
1.50 dol. Bilietus galima į igy'i 
pas grupės šokėjus ar pas p. Pet
kumis, 6944 S. Maplevvood, 434- 
9240.

— JAV Lietuvių Bendruome
nės Vl-sios Tarybos Jaunimo Ko
misiją sudaro šie tarybos nariai: 
Juozas Gaila, Jūratė Jasaitytė, dr. i 
Vytautas Klemas, dr. Stepas Ma- 
a% Algis Rugienius, Vitalija Rui- 

bytė, Romas Sakadolskis, dr. Jack 
Stukas, Nijolė Šlapelytė, Povilas 
Žumbakis. Komisija pradės dar
bą antrojoje Vl-sios Tarybos se
sijoje, kuri įvyks 1971 m. sausio 
mėn. 16-17 dienomis Philadelphi- 
joje.

— Jaunimo kongreso komiteto 
posėdis įvyko 1971 m. sausio mė
nesio 10 d., Margutyje. Posėdyje 
dalyvavo komiteto nariai, PLB 

į valdybos pirmininkas St. Barzdu- 
jkas ir LB Chicagos apygardos 
valdybos pirmininkas Jonas Ja
saitis.

Posėdyje buvo aptarti einamie
ji Jaunimo kongreso rengimo rei
kalai bei išklausyti pasisakymai 

! dėl Kongreso pravedimo ir geres
nio jo pasisekimo.

Al’s Texaeo Service
Savninkna Albinas Lakickas 
Mechanikas Stasys Sarau.ska*

stabdžiai — sankabos — 
TRANSMISIJOS

ir motorų rėmontn" — Tune-up. 
t»759 So. VVestcrn Avenue

(kampa" 58-to's gat\Bs) 
TĘl.EF. — PR 8-0333

10% — 20% — 30C£ piginu mokėsit 
už apd.ruudą nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK Z A P 0 L I S
3208 West 95th Street 

Cblcngo, Illinois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330

vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
tr kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ

Beverlv Uitis Gėifaiyčla
2443 W. 03rd Street, Clilcogo, Illinois 

Tl l,. 1»R 8-0883 — PR 8-O83I

g e L e s

■SS*1'.: **^MF*ni '1 ’ •'
WAGNER & SONS

■fypevrlters — Addlng Machines — 
Cheekwrtters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Vlrfl 50 m. patikimos patarnavimas
NAUJOJE VIETOJE 

5610 8. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

— Kviečiami ir studentai i LI-i 
TU ANUS žurnalo koncertą. Kon-' 
certas įvyks 1971 m. sausio mėn. 
24 d., 4 vai. po pietų, Jaunimo 
centre, Chicagoje. Auka — 5.00 
dol. Programoje dalyvauja solistė 
Dalia Kučėnienė. D. Kučėnienei 
akompanuos Darius Lapinskas.

— Chicagos Studentų ateiti
ninkų draugovės susirinkimas į- 
vyksta 1971 m. sausio mėn. 16 d. 
(šiandien) 7 vai. vak., L. Kriau- 
ciūnaitės namuose, 1814 S. 50th 
Ct., Cicero, Illinois. Programoje 
bus pristatyta Antano Maceinos 
knyga “Bažnyčia ir pasaulis.”

Knygą pristatys kun. Bagdanavi- 
čius. Kviečiami visi nariai, kan
didatai ir draugai.

— “Šitam dideliam būry...” 
Taip pavadinta tautinių šokių py
nė, kuri bus išpildyta Chicagos 
tautinių šokių grupės GRANDIS 
tradiciniame vakare. Vakaras į- 
vyks 1971 m. sausio mėn. 30 d., 
8 vai. vak., Jaunimo centre. 
GRANDIES programoje daly-

R MRE51RIIIB HIGH

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

L a’dot u v i ų Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios 

4330 South Gaiifornia Avenue
Telefonai: Lfl 3-0440 ii LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - fftrds < 1/bi-Z

MAZEHMVAMS

FUNERAL HOME

? %
This high annūal rate is paid 
on certificates, minimum 
amount $5000.00, minimum 
term 2 years. lt earnings are 
left to compound, yield 
increases to 6.18% ,

I5V,
Earn this high annual rate on 
certificates of $1000.00 or 
more, minimum term one year 
Yield increases to 5.92% it 
earnings are kept in the 
aęcount to compound.

Gold Eagle notice passbook accounts and othercertificate 
accounts are available to earn 51/4 % per year. Also 
available are Christmas Club and Vacation Club accounta. 
Our savlngs counselors wlll be glad to explaln the varlous 
savings plans and interest payment procedūros to you 
In more detail.

Take advantage of these high rates, the hlghest permltted 
by Federal Regulations. You will be the richer (or it. 

Savings Insured to $20,000.00
Interest paid ųuarterly.

Assets over $148,000,000.00 

Reserves ovor $12,900,000.00

' ’ />' ' • r. •

Regular passbook accounts 
earn this profitable annual 
rate. Through compounding, 
yield increases to 5.13% 
per year.

STANDARD 
FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO • CHICAGO, ILLINOIS 80632 • 847-1140

OFFICE HOURS:
Monday &Thursday,9 a.m.to8p.m. • Tuesday & Friday,9a.m. to4p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • Wedn«sday, no business transacted.

TH RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę PadOttM

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpublic 74000

MARQUETTE FUNERAL HOME 
— TĖVAS IR SONUS —

TRYS MODERNIOS KpPLIClOS

2533 West 71 si St. Telet. GRovehili 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

UKSTft 4UTOMOBIUAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS G. LACK (LACKAWICZ) IR SONOS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITLAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. LITUAN1CA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1138

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, II. L. Tel. O I.ym pi e 3-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
649 East 162nd Street, South Holland

10821 South Micrlgan Avenue, Chicago 
TEL. — CO 4-2228
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REDAGUOJA JŪRATE JASAITYJE, 6922 S, OAKL EY AVĖ., CHICAGO, ILLL1NOIS 60636

ŽMOGAUS TEISES IR TALIU LAISVE
Simo Kudirkos veržimasis į lais

vę ir dėl amerikiečių neapdairu
mo jos nepasiekimas sukėlė pasi
piktinimą ne tik lietuvių, bet ir a- 
merikiečių visuomenėje. Į šį pasi
piktinimą įsijungė ir amerikie
čiai, besivadinantieji žmogaus 
teisių saugotojai, arba jų gynėjai. 
Jiems, pirmoje eilėje, rūpėjo žmo
gus. Šiai pažiūrai pritarė ir dalis 
lietuvių jaunuolių. Jie aktyviai 
dalyvavo demonstracijose ir p"o- 
testuose, reiškiamuose dėl Simo 
Kudirkos atidavimo sovietams. 
Tąčiau Simo Kudirkos išdavimas 
ir jo laisvės siekimo pastangos 
mums turi dar ir kitą, grynai lie
tuviškąją prasmę-

2mogaus teisių reikalavimas 
šiandieniniame pasauly yra daž
nai piknaudojamas. Apie žmo
gaus teises kalba ir tie, kurie jas 
gniaužte užgniaužia. O Simo Ku
dirkos atveju, žmogaus teisių 
klausimas nėra vien tik toje pa
čioje plotmėje, kurioje Amerikos 
liberalų yra keliamas tiksliau ne- 
apbrėžtas žmogaus teisių reikalas.

Pirmiausia reikia akyliau pasi
žiūrėti į žmogaus teisių sampra
tą ir p"aktiką. Amerikoje gyve

Simo Kudirkos dramoje dera pasi
džiaugti subruzdimu, ypač studenti
jos. Būtų neprotinga tokį sąjūdį pra
leisti rezoliucijomis ir pasivaikščio
jimais. Ta proga dera taip pat pa
minėti kai kurių veikėjų geisntą-są- 
jūdį sukišti į jau sustabarėjusių ko
mitetų, tarybų kūną. Tai reik palik
ti oficialumui ' ir pasitursinėjimui 
veikimu užsiveikusiųjų... ,

Nėra kalbos, kad Simas Kudirka 
pralaužė duris į pasaulinę viešumą.

Taigi: sutelkus pagyvenusius ar
tileristus su kišenėmis ir patirtimi, 
priekyje turi išeiti studentija, akade
mikai, ir tuojau įkurti Žmogaus tei
sių ar Žmoniškumo gynimo sąjūdį. 
(Vardas reik gerokai pakedenti, kad
neažkliūtum ant kokios a la Salva- 
tioh Army ar jau esančios prie J. 
Tautų cirko kokios nors suraudonė- 
jusios organizacijos.) Sudarius orga
nizacinį komitetą, tuojau reik susi
siekti su žydaiš, ukrainiečiais, pabal- 
tiečiais ir kitais — saušaukimui 
plačios apimties suvažiavimo. Būti
na išdirbti laikinąjį statutą, prieš 
visuotinąjį suvažiavimą.

Keletas praktiškų pastabų:
Organizaciniam komitetui, saky

kim, suorganizuotas Chicagoje, derė
tų tuojau susiskirstyti sekcijomis: 
Spaudos, Susižinojimo su kitų tau
tų studentija ir organizacijomis (y- 
pač derėtų susisiekti su žydais, nes 
jų interesai dabar sutampa su mū
sų), Lėšų sekcija, Informacijų tel
kimo sekcija.

Bandyti susirišti su kitų vieto
vių studentais, geriausia — asme
niškai. Mažai pasitikėkit pradžiojt 
raštais.

Lėšų telkimui pradžioje jokiu bū 
du nerašykit viešo atsišaukimo 
(Vliko pavyzdys Bražinskų dramoj: 
tebūnie perspėjimu.) Lėšas telki: 
pradžioje laiškais. Geriausia: vięto 
vėse surasti patikimus asmenis lėšų

nantis tamsiaodis vis dėlto yra ne 
toje pačioje padėtyje kaip paverg
tas lietuvis. Vergija ir laisvė vis 
dėlto čia susikryžiuoja skirtinguo
se laipsniuose ir kitokioj aplin
koj, tad ir lygybės ženklas tarp 
situacijų yra klaida.

Simo Kudirkos reikale, iškilus 
žmogaus teisių klausimui, pir
miausia turime suvokti, kad Si
mas Kudirka yra vergijoje esan
čio krašto atstovas. Vergija ir lais
vė yra dvi priešingybės. Užtat, 
kalbėdami apie Simą Kudirką, 
pirmiausia turime akcentuoti tai, 
kad jis bėgo iš Sovietų Rusijos 
vergijos. Tai yra ne tas pat, apie 
ką kalba čionykščiai žmogaus tei
sių gynėjai. Dažnai jie net neiš
drįsta arba nesugeba paminėti, 
kad didžiausias žmogaus teisių 
slopintojas yra Sovietinė Rusija.

Čia ir kyla klausimas: kaip 
mes lietuviai turime į šį reikalą 
žiūrėti? Aiškiai ir neabejotinai tu
rime pasisakyti, kad, svarstant 
žmogaus teisių klausimą, pir
miausia reikia neužmiršti priešo 
skriaudas, daromas lietuvių tau
tai. O jau gana dažnai, šnekėda

Rašytojo Liudo Dovydėno laiškas
rinkimui. Lėšų sekciją pačioje pra
džioje sudaryti kiek galima didesnę 
ir žinomų asmenų.

Tuojau leisti biuletenį anglų kal
ba, plačiausiai informuoti spaudą, 
atskirus įtakingus asmenis. Pradžio
je neliesti senatorių, kongresmanų 
— ofici ilių asmenų, įstaigų. Zmo 
gaus teisių, ar Žmoniškumo apgy
nimo komitetas turi būti visuome
niniu sąjūdžiu. Gal ir biuletenį pa-
adinti “The Man.”

Vengti, tuščių frazių, iškilmin
gumo, patoso. Paprastu, tiesiu žo
džiu kalbėti apie patį didžiausią 
kankinį — žmogų. Atmintina: kaip 
sunku šiandien išlikti žmogum. Gal

Judrioji Chicagos “Grandis” scenoje

mi kone abstrakčiai apie žmo
gaus teises, per lengvai pračiuo
žiame pro šiuo metu beteisius sa
vo brolius bei seseris.

Todėl ir Simo Kudirkos atvejis 
uždarumoj ir viešumoj neturėtų 
būti susiaurintas iki atskiro žmo
gaus teisės į laisvę, bet turėtų būti j 
išplėstas ir akcentuojamas kaip 
visos tautos į laisvę veržimosi pa
sireiškimas.

Kalbėti tik apie žmogaus teises, 
nuošalyje paliekant į laisvę besi
veržiančias ištisas tautas, yra tas 
pat, kas paneigti laisvės principą 
žmonijoje.

Mums lietuviams pirmoje eilė
je turi rūpėti laisvo apsisprendi
mo klausimas visai tautai. Kol So
vietinė Rusija laikys vergijoje ei
lę tautų, jų tarpe ir lietuvių, mū
suose už žmogaus teises kovojan
čiųjų balsas bus dirbtinis ir ne
natūralus, kol jis aiškiai ir ne- 
dvip asmiškai nepasisakys, kad 
visos Sov. Rusijos vergijoje esan
čios tautos turi būti išlaisvintos— 
pačios turi apsispręsti, be raudo
nosios armijos įsikišimo, kokį gy
venimą jos pasirenka.

Jūratė Jasaitytė

būt, žmogum didžiąja raide — 
Žmogumi. Štai dera turėti galvoje.

Mūsų kovos ir ryžtas dėl tėvy
nės Lietuvos išvadavimo iš sovie- 

nės Rsijos kaceto turi bū.i ir yra 
laisvės apgynimo teisės išsaugojimo 
sąjūdžiu, o tai ir yra žmoniškumo
esmė.

Turėjau progos susitikti mūsų 
studentijos būrius atostogose, ir aš 
išsinešiau malonų ir tvirtą įsitiki
nimą: mūsų studentija išliko žmo
niška. Tai labai daug. Tai taip pat 
labai nelengva šių dienų visokio- 
::e velniav.ose.

Trumpam laiške neįmanoma iš
dėstyti, bet man iri nereik, nes Jūs

Tautinio
šokio

smagiame
sūkury

Susipažinkite... pamilkite... 
džiaukitės...

Atidžiai stebėkite, kad pro akis 
neprąlėktų nuostabiosios akimir
kos,

kad matytumėt magišką grožį, 
kuris, užmerkus žėrinčias akis... 
dingsta,

kad pro rankas neprabėgtų į- 
domiausias gyvenimo laikotarpis 
— saulėtos jaunystės dienos,

o joms netyčia išsprūdus, prisi- 
mininkite jas ir įvertinkite...

Susipažinkite su žėrinčios sau
lės spinduliu...

su, ryto rasai džiūstant, našlai
tės žiedo prasiskleidimu...

su neišpasakytų rūbų dailu
mu, skambiais muzikos garsais...

Pamilkite pirmus lietaus lašus 
šiušenančius lapais...

iš tamsaus debesio suspindinčią 
saulę...

pamilkite krykštaujančią jau
nystę, skambųjį lietuvišką žodį, 
lietuvišką tautinį šokį...

Pamilkite... ir džiaukitės... 
džiaukitės lietuvių jaunimo lie

tuviškų širdžių plakimu...
laimės, meilės jėgų pilna ir už

sidegusia jaunyste,
džiaukitės mergaitėmis, berniu

kais, vieningumu, nuoširdumu— 
draugyste tautinio šokio sūkury,

džiaukitės šokiu, šios dienos 
pradžia ir pabaiga... >

jaunimu, kuris džiaugiasi tuo, 
ką iš savo tautos gavo...

džiaukitės visi — kartu, džiau
kitės kartu jaunystės nepailsta
mu, neapskomu džiaugsmu.

Jūratė

gerai numanote kaip, kas? Tepri
minsiu: reik kalti geležį kol verda. 
Juk prof. Jono Kazlausko nužudy
mas, teismai Leningrade, Simas Ku
dirka, Lenkijos sukilimai šaukte šau
kia žmogų a.siliepti žmogaus troš
kime išlikti žmogum. Niekad taip 
nebuvo sunku būti žmogum kaip 
Kremliaus “herojų”, “tėvynės karo 
didvyrių” pastangose — būti teisė
jais, prokurorais, budeliais, prisiden 
gus “herojų” aureole.

Jūs ten, lietuvių sostinėje ir ar
tileristą pozicijose perduokit mano 
kelias sugestijas studentams, kuriuos 
jūa lengvai pasiekiate.
Su bičiulyste,

Liudas Dovydėnas

MODERNUS ROMANAS
£‘ių laikų romano turinys:
— Jis išėjo vienias pasivaikš

čioti. Jų akys susitiko. Jie sė
dėjo drauge, jų lūpos susitiko' 
Jie nuvyko Į bažnyčią, jų sielos 
susitiko. Jie gyveno kartu, jų 
advokatai susitiko.

Greitkelis Nuotr. Alg. Grigaičfll

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS INSTITUTO 
STUDENTAI PASISAKO DĖL SIMO KUDIRKOS 

TRAGEDIJOS
Mus sukrėtusi Simo Kudirkos 

tragedija nepraėjo be ženklo ir 
p*o lietuvių jaunimą. Jaunimas 
reagavo visa širdimi: karštai, aud
ringai. Jis gausiai dalyvavo de
monstracijose bei jų ruošime, o 
skaudų nusivylimą hipokritišku 
šio krašto elgesiu ir gilų jausmą 
tolimai Lietuvai ne kartą išreiš
kė tai spontanišku žodžiu, tai 
raštu.

Čia dedamos ištraukos iš Peda
goginio lituanistikos instituto stu
dentų rašinių, tema “Kaip ma
ne paveikė Simo Kudirkos išda
vimas sovietams”, duoda pagrin
do džiaugtis, kad mūsų jaunimas 
nėra abejingas ne tik žmogaus 
teisių pažeidimui, bet ir tėvų 
krašto skaudžiai padėčiai.

— Pažiūrėk į Ameriką — tai 
gražiai nublizgintas obuolys, po 
kurio luoba rausiasi kirminai! i 
Tūkstančiai kirminų! Vienus jų Į 
pamatysi, kiti — visai nemato- j 
mi...

— Tegu verkia Amerika, kad 
Simo Kudirkos kraujas sutepė jos 
rankas!

— Amerika nesilaikė .savo nu
sistatymų ir pasižadėjimų. Ji nu
silenkė komunistų terorui...

— Mane įsiutino admirolas Ei
tis. Įsivaizduokit — jam žuvys rū
pėjo labiau, negu žmogus! Ir ko
kie galėjo būti pasitarimai apie 
rūsų žvejybos teises Amerikos pa
krantėje???

— Kai žygiavau su plakatu 
miesto centre, jaučiausi lietuviš
kesnė, negu esu kada nors pasi- 
jautusi.

— Lietuvybė mums daugiau 
duoda,, negu Amerika.

— Turime atsiminti, kad ame
rikiečiai nebrangina laisvės: nei 

j jie, nei jų tėvai niekada neprara
do tėvynės. Todėl per Simo tra
gediją mes turime priminti šiam 
kraštui, kas yra laisvė.

— Šis kraštas nebuvo vertas 
Simo Kudirkos pasitikėjimo!

— Šis įvykis mane labai pavei
kė ne tik iš žmogiškojo, bet ir iš 
lietuviškojo taško. Aš savęs nelai- 

ikau amerikiete ir, manau, nieka
da nelaikysiu. Man skaudžiau, 
kad taip atsitiko lietuviui, negu, 
kad Amerika taip susitepė, nusi- 
vertino...

— Simas Kudirka lietuvius su
jungė. Kaip gaila, kad mus suvie
nija tik tokie skaudūs įvykiai...

— Laisva Amerika vergiškai 
lankstosi Rusijai! Aš jaučiuosi la
bai pažeminta! Juk valstybė tu
ri tarnauti žmonėms, ne kitai 
valstybei, kuri nori ją pavergti.

— Didžiausias jausmas, kuris 
mane užvaldė, buvo pyktis. Gal
vojau, kad būtų gera laivo kapito

ną nusiųsti į Rusiją. Tegul jis jau
čia, ką jautė Simas Kudirkai

—Laisvė — švenčiausia Die
vo duota dovana žmogui. Nie
kas neturi teisės tos dovanos atim
ti. Bet ji buvo atimta Simui Ku
dirkai! Valstybė, kuri gyvena lais
vėje jau 200 metų, nusisuko nuo 
jo, ant kelių atsiklaupusio!

— Aš jaučiu didžią paga’bą 
tam latviui, kuris pranešė mums 
apie šį skaudų įvykį. Jei ne jis, 
ar būtumėm sužinoję? Kas žino, 
kiek panašų tragedijų yra įvykę, 
apie kurias visuomenė niekada 
negirdėjo?

— Man padarė didelį įspūdį 
lietuvių vieningumas šiuo tragiš
ku'metu.‘Mes dar turime lietuviš-

Solistg Dalia Kučėnienė reiškiasi 
ne vien tik muzikuėje plotmėje. 
Ji aktyviai dalyvauja ir letuvių 
visuomeninėje veikloje. Yra di - 
busi stovyklose kaip meno vado
vė. Dalyvauja įvai iose literatū
rinėse jury komisijose: “Laiškų 
Lietuvams” dienraščio “Draugo”. 
Jos eilėraščius bei recenzijas 
spausdina įyahūs žu nalai bei 
d.enra’čiai. Šiuo metu yra korpo
racijos “Giedros” kultūrininkių 
p n.nininkė.

Chicagos gyventojai prisimena 
D. KuSėnienę iš įvairių sėkmingų 
ankstesnių kenee tų, ypač Se. pi
nos rolėje, operoje “La Servą 
Padrona”. Miko ir Kipro Petraus
kų mnėjime ji sėkmingai atliko 
pagrindinę Eglės žalčių karalienės 
partiją, ku ią paruošė per dvi sa
vaites.

Šiuo metu Dalia su Darium La
pinsku ruošiasi LITUANUS žur
nalo koncertui, kuris įvyks 1971 
m. sausio itnėn. 24 d., sekmad'en', 
4 vai. po p'etų, Jaunimo centre 
Chicagoje. Koncerte rengiamasi iš
pildyti muzikiniai kūriniai šių 
kompoz'to ių: Handelio, Mozarto 
Gruodžio, Bellinio, Gaurė, Jaku- 
bėno ir kt.

Nuotr. Alg, Kezio, Sj.

ką dvasią ir norime išlaisvinti 
Lietuvą. O kas mumyse atgaivi
no tą dvasią? Simas Kudirka!

—Simo Kudirkos tragedija, o 
gal ir mirtis, užtikrino laisvę ir 
gyvenimą būsimiems pabėgė
liams.

— Šiomis dienomis man atro
dė, l<ad ir aš pajutau nors trupi#* 
tį to skausmo, kurį jautė mano 
tėveliai, kai turėjo bėgti iš Lietu
vos.

— Šiuo metu aš didžiavausi 
būdama lietuvė, bet gėdinausi bū
ti amerikiete.

— Aš tikiu, kad šis kraštas, 
laisvės simbolis, taip niekada dau
giau nepasielgs...

— Simo Kudirkos išdavimas 
pakeitė Amerikos lietuvių ir visų 

I amerikiečių konservatyvų galvoji
mą. Mes buvome tikri, kad tiJ? 
ėmerika, ta laisvės tvirtovė, mus 
Vali išgelbėti nuo komunizmo. 
Tačiau dabar nebežinome, kuo 
oasitikėti... Išdavęs Simą Kudirką, 
ir neišduos šis kraštas ir mūsų, jei 
nes sutrukdysime jo “pokalbius” 
u komunitine Rusija?
— Aš negaliu suprasti, kaip a- 

merikietis, žinodamas šio krašto 
istoriją, galėjo ne tik suabejoti, 
ar Kudirką priimti, bet galėjo jį 
net išduoti!

— Atrodo, kad šio krašto val
džia komunizmo pavojaus visai 
nesupranta, tik sengiasi komunis
tus patenkinti.

—Per kelias protesto dienas aš 
pamil- u Lietuvą. Aš pajutau, kad 
Amerika pasielgė žiauriai ne tikt| 
su mano tėvų kraštu, bet su ma
no krašto žmogumi.

— Rusai pasielgė nepateisina
mai, bet taip, kaip jiems įprasta 
elgtis —žiauriai. Tačiau, kad a- 
merikiečiai galėjo taip nežmoniš
kai su Simu Kudirka pasielgti — 
visai nesuprantama!

—Skaudžiausia man buvo gal
voti, kaip rusai Kudirką kankino. 
Tas nužmogėjimas pasidaro dar 
baisesnis, kai mąstau, kad yra^ 
žmonių, kurie užsidirba pragyve-* 
nitrią, kitus kankindami 1

— Šis baisus įvykis parodė pa
sauliui tikruosius rusų tikslus, o 
dar svarbiau — lietuvių ir kitų 
pavergtų tautų tikrą būklę.

— Kas mane nemaloniai stebi
no, tai JAV politikų tyla. Nesi
girdėjo dažnai garsių šen. Ken- 
nedy, šen. McGovem ir kitų, ku
rie mėgsta kelti skandalą už di
delių valstybių kairiųjų aktyvistų 
teises.

—O kas gi būtų buvę, jei tai/ 
pabėgėlis nebūtų buvęs lietuvis, 
o koks kinas, ar negras? Ar tada 
būtų lietuviai taip susijaudinę?

— Šis įvykis parodė man žmo
nių nežmoniškumą. Vieno žmo
gaus gyvybė nieko neverta didžių-

(Nukelta j 7 pusi.)
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