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APIE TYLINTĮ POTENCIALĄ
Yra žmonių, kurie daug laiko 

sueikvoja, trokšdami šventos ra
mybės. Vaižgantas “Pragiedru
liuose” apie ramybę ir neramy
bę taip rašo: “Neramybė... Ją 
peikia ir koneveikia; ramybės lau
kia kaip laimės, o nenumano, 
jog ramybė — mirties, bent sus
tingimo šešėlis”. Triukšminga
me 20 amžiuje surasti ramų kam- vykos”. Atseit, matai, koks aš 
pelį nelengva. Turint atliekamą 
žaliukų krūvelę, galima pasi
traukti į atokią saulėtą salą ir kas
dien, atsisėdus ant surūdijusio 
inkaro, stebėti žvejų bruzdėjimą 
uoste. Bet kas tokiam žygiui gali 
ryžtis, ir kiek ilgai tas inkaras ir 
žuvų kvapas bus pakeliami? Žy
miai lengviau dar nesenam žmo
gui, su gera algele, užsidaryti 
jaukiame šeimos ratelyje, gyven
ti prisiminimais, kurie nieko ne
kainuoja, auginti vaikus, prižiū
rėti daržą — žodžiu, daryti vis
ką, ką milijonai pensininkų da
ro visame pasulyje. Žinoma, ir 
taip gyvenant, veikliam žmogui 
nuobodžiauti nebus kada.

Mums, be išimties, visi atsi
skyrėliai tautiečiai yra brangūs. 
Ardyti jų salų, prisiminimų, dar
žų, užuovėjų nenorime. Tegul 
jie džiaugiasi savo ramybe. Mum 
labiau rūpi toji kifltūrininkų ka
tegorija, kuri dar negyvena nei 
salose, nei miškų trobelėse, bet 
pluša čia pat, didmiestyje ar jo 
pašonėje. Jeigu jie domisi kultū
ros dvelksmu, jie visuomet yra 
laukiami. Jeigu jie turi potencia
lą mokslui ir menui, mes rezer
vuojame jiems vietą. Jeigu jie ti
ki į kultūrinio darbo reikalingu
mą, jie yra tie, kurių mes nuo
lat ieškome. Nekartą girdėjome 
apie jų erudiciją, įžvalgumą, su
gebėjimą taikliai analizuoti po
litinius bei kultūrinius įvykius. 
Girdėjome apie jų muzikalumą 
ir gerą balsą, apie jų organizaci- das — ogi senoji “deus ex machi- 
nį talentą ir mokėjimą šmaikš- na”, dieviškoji galia, kuri iškre- 
Čiai parašyti neblogą korespon- čia žmonėms nelauktą pokštą, 
dentijų. M Sudėjome, Juta

Tačiau, laikui bėgant, jie vis 
kruta kitur, bet ne lietuvių tar
pe. Jei atsitiktinai sutinki tokį 
“atskalūną” Vasario 16 d. minė
jime ar ypatingame baliuje ii 
paklausi: “Tai kaip čia dabar? 
Kodėl niekur nesirodai?”, sulau
ki standartinį atsakymą: “Dar
bas. Antvalandžiai. Pareigos. Iš-

i.

Idiliškos Vienos užmiesčių apy.likės Beethoveno laikais, kuriose be vaikštinėjant kompozitoriui brendo 
Beitosios — “Pastoralines” simfonijos idėjos

Praėjusieji metai muzikos 
' šaulyje buvo Beethoveno metai: 
Į gruodžio 16 d. suėjo 200 metų 
'nuo didžiojo kompozitoriaus gi- 
i mimo. Ta proga padvigubintu in- 
I tensyvumu visur skambėjo ir 

skamba jo simfonijos, koncertai, 
sonatos, mišios, kvartetai, dainos 
ir jo vienintelė opera “Fidelio”. 
O 1970 m. birželio mėn. Vienoje 
įvyko net visas Beethoveno kon
gresas. Kaip vienas amerikietis, 
rašydamas savo įspūdžius iš ano 
kongeso pastebėjo, kad visi pa- 

i skaitininkai, suvažiavę iš įvairių 
valstybių, nagrinėjo Beethoveno 

I gyvenimą ir kūrybą, vengdami 
bet kokio herojiško garbinimo, 
perdėto gyrimo, nereikalingo 
liaupsinimo, nes visiems buvo ir 
taip aišku, apie ką yra kalbama. 
Kad ir mes čia to išvengtumėm, 
dar neišblėsusios sukakties proga, 
pažiūrėkime į jį kaip į žmogų ir 
kompozitorių tokį, kokį jis pats 
save atskleidė savo raštuose.

Kadangi Beethovenas (1770- 
1827) anksti savo gyvenime pra
dėjo netekti klausos, o gyvenimo 
pabaigoje ir visiškai apkurto, to
dėl jis su kitais žmonėmis palai
kė ryšį daugiausia raštu. Jo tie raš
tai yra įvairūs užklausimai, at
sakymai, užrašai, laiškai ir dieno- 
“aštis. Beethoveno raštai yra įdo- , . . - , __
mūs tuo, kad jis nerašė, kaip ki-' riai jis dėkojo, kurią jis apgynė, 
ti kompozitoriai savo autobiogra
fijos ateičiai. Beethoveno visi pa
sisakymai yra staigūs, iššaukti gy
venimo aplinkos. Todėl jie nėra 
pilni, kartais tiktai atskiros fra
zės. Dažnai mes nežinome; koks 
buvo užklausimas, net į ką jis at
sako. Ir kadangi komp. Beethove
no viešosios mokyklos lankymas 
užsibaigė su jo 10-toju gimtadie
niu, todėl jis nesilaiko tikslių gra
matikos taisyklių. Žodžius, kurie 
jam atrodė svarbūs, jis juos pa
rašo didžiąja raide ir dar pabrau
kia. Užrašuose ir dienoraštyje pil
na citatų kitų garsių žmonių, ku
rių mintys, atrodo, jam buvo pra
smingos, kartais paguodžiančios, 

I suteikiančios jam stiprybės gyve- 
' nimo sunkumuose.

Kompozitorius Beethovenas bu
vo ne tiktai tragiška figūra mu
zikos istorijoje, bet taip pat daug 
kam prieštaraujanti. Pvz. į jo pa- 

; gyrimą, Beethovenas atsako: “Ne-
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svarbus. Gerai dar, jei kuris jų 
mus paguodžia: “Sekantį rudenį 
būtinai prisidėsiu”.

Ak, tie rudenys, tie rytojai! 
Kas jų nepažįsta. Mylime juos 
labiau už pavasarį, už šią dieną 
ir savo didžiausius planus atide
dame ateičiai. Pasaulis žymiai 
pagerėtų, jeigu galima būtų žmo
nes atpratinti nuo tos per didelės 
meilės rytojui. Bet tam reikia y- 
patingos terapijos, įgudusio sales- 
manship. Dažnai reikia ir kant
raus įrodinėjimo, kad iš guolio 
neiškepsi raguolio, kad iš atei
ties nebus vilties, kol darbas ne
bus pradėtas dabar iš peties. Bet! 
palikime patarles nuošaly ir grįž-i 
kime prie tų kultūrininkų, kurie Į 
kruta kitur, bet ne mūsų tarpe. I 
Raginkime juos kultūrinei veik
lai!

Ne mes vieni raginimais užsi-, 
imame Amerikiečiai tai daro.ga-1 
na plačiai. Girdime per radiją vainik [auraj jklau.
kai miesto atstovas kreipiasi į , 
jaunimą, prašydamas įsijungti į 
muzikinius kolektyvus ir daly
vauti varžybose. Nuėję į vietinės 
kolegijos teatrą, skaitome progra
moje, kad visokio amžiaus žmo
nės yra kviečiami prisidėti prie 
scenos darbo. Bibliotekos skelbi
mų lentoje sužinome apie būsi
mus nemokamus parengimus, a- 
pie dailės festivalius, kur daly
vauti kviečiamas kiekvienas me
no mėgėjas. j

Pasitaiko ir kitas raginimo bū-

so jiems, dar ne man.” O kitoje
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kis, dalykai apsiverčia aukštyn 
kojom, sudreba žemė, subanguo- 
guoja žmonių emocijos, ir, žiū
rėk, veidai, reti mūsų kultūrinėje 
veikloje kaip dvidešimties dole
rių banknotai pensininko kišenė
je, pasirodo su plakatais prie fe
deralinio pastato. Juokiasi. Foto
grafuojasi. Džiaugsmas ima, ma
tant jų entuziazmą ir idealizmą. 
O taip norėtųsi, kad jie su tais 
plakatais ateitų ir į kultūrinius 
parengimus. Ir kuo dažniau.

Pr. V.

vietoje jo parašyta: “Kunigaikšti, net drįso pasakyti: “Aš nekenčiu man čia netrukdo.Gamtoje, man 
tai, kuo Jūs esate, esate tik gimi-1 pasaulio, kuris nejaučia, jog mu- atrodo, kiekvienas medis sako: 
mo atsitiktinumu, kas esu aš, esulzika yra aukštesnė apraiška už vi-j Šventas! Šventas! Kas gali išreikš

davo pastangomis. Kunigaikščių1 są išmintį ir filosofiją”. Jis skun- ti miškų ekstazę. O maloni miškų 
yra ir dar bus tūkstančiai, o Bee-j dėsi: “Menas? Kas jį supranta? tyluma! Koks laimingas aš esu, 
thovenas tik vienas.” Su kuo aš galiu pasitarti dėl šios.kada galiu vaikščioti tarp krūmų

didžios deivės? Jai esu aš skolin-lir augalų, tarp medžių ir uolų, 
niekas kitas negali taip mylėti 
gamtos kaip aš. Medžiai ir uolos 
atsiunčia tokius aidus, kurių 
trokšta žmogus. Jis taip pat, visą 
laiką gyvendamas Vienoje, pasi
ilgdavo savo gimtojo krašto Bon- 
nos ir Rheino: “Tėvynė mano, 
nuostabus kraštas, Kuriame išvy
dau aš pasaulio šviesą, ji man 
vis tokia pat graži, vis taip pat 

I aš aiškiai ją regiu, kaip tą die
ną, kada ją palikau.”

Apie savo muzikos rašymą 
Nors kompozitorius Beethove- |

Beethovenas, menas ir gamta

Kompozitoriaus Beethoveno 
santykis su menu ir gamta buvo 
labai asmeniškas. Menas jam bu
vo deivė, kurią jis maldavo, ku-

gas, kad neužbaigiau savo gyve- 
nitno savižudybe.’’

Kaip menas, taip ir gamta 
nuolatos buvo Beethoveno min
tyse. Būdamas nepaprastas gam
tos mylėtojas, gamtą laikė savo 
meno įkvėpėja. Joje rasdavo mo
tyvų ir temų savo kūrybai: upe
lis, paukščiai, medžiai jam tie-

Ji jam buvo išganytoja jo nusi
minimo valandose; ji buvo jo 
draugė, kada jis vaikščiojo po 
laukus ir miškus; ji buvo dalinin- siog dainavo. Klausai silpnėjant, 
kė jo tylios vienatvės. Jam tiktai jis vis labiau ir labiau traukėsi 
menas ir mokslas galėjo kelti nuo žmonių, vis išeidamas į gam- 
žmogų arčiau prie Dievybės. Jis tą. “Mano žiaurusis apkurtimas

V. K. Jonynas
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nas buvo geras ir pasižymėjęs pia
nistas, tačiau jis nebuvo geras 

i muzikos teorijos mokinys. Neil- 
; gai jis ištvėrė pas savo mokytoją 
i Haydną, nepakęsdamas teorijos 
' mokymosi, ypatingai fugos. Fuga 
jam buvo ta, kuri labiausiai už
čiaupia visus jausmus. Jis vis nuo
latos pabrėžia sielą, jausmus, tie- 

I sioginį gyvenimą, kurie yra būti
ni meno kūriniui. “Muzika turi 
išskelti ugnį iš žmogaus širdies”— 
buvo jo kūrybos šūkis. Todėl nė
ra ko stebėtis, kad Beethovenas 

'nekreipė didelio dėmesio į nusta
tytas sonatos ir simfonijos for
mas, visur pab’ėždamas kūrybo
je laisvę. Štai ką Jis sako apie sa
vo kūrybos būdą: “Aš visada tu
riu paveikslą savo mintyse, kai 
rašau muziką, ir seku jo linijas. 
Aš gyvenu tiktai tarp savo gaidų, 
vieną kūrybos užmojų dar ne
baigęs, pradedu rašyti kitą. Da
bar aš dažnai rašau tris, keturis 
kūrinius iš karto. Niekada nera
šau savo kūrinių ištisai, be per
traukos, bet visada kelis kartu. 
Aš nešiojuos savo mintis ilgą lai
ką ,kol jas užrašau. Mano atmin
tis yra tokia ištikima, kad aš nie- 
kada nepamirštu, net per kele
rius metus, tos temos, kuri jau 
kartą buvo mano mintyse. Pa
grindinė idėja pradeda vystytis į- 
vairiais būdais. Ji kyla, auga, ma
tau ir girdžiu visą paveikslą, iš
siliejantį į visas puses, man be
lieka tiktai visa tai užrašyti. Nie
kada nesumaišau vieno kūrinio 
su kitu. Jūs klausiate, iš kur aš 
gaunu idėjas. Šito aš negaliu tik
rai pasakyti. Jos ateina neprašy
tos, tiesiogiai, galiu jas kone su
gauti rankomis ore, miškuose be
vaikščiojant, nakties tyloje ir 
anksti rytą. Nuotaikos paveiktas, 
šias idėjas poetas paverčia 
žodžiais, o aš jas paverčiu tonų 
garsais, kurie apie mane siautėja, 
ir daužosi tol, kol aš juos para
šau gaidomis.”

Kad Beethovenas turėjo gerą 
atmintį, puikiai pavaizduoja jo 
vieno piano koncerto premjera, 
kuri įvyko Vienoje, pačiam kom
pozitoriui skambinant. Jo gaidų 
knygos vertėjas po koncerto rašė: 
“Nieko kito nemačiau, tiktai tuš
čius lapus. Daugiausia kas ten bu
vo, tai vien šen ir ten keli egip- 
tietiški hieroglifai, visiškai man 
nesuprantami, pasirašyti tik sau 
pačiam. Jis skambino visas pia
no solo partijas mintinai. Kaip 
dažnai su juo atsitinka, jis netu
rėjo laiko jas surašyti gaidose. 
Kai jis pasiekdavo “nematomo
jo” gaidų lapo pabaigą, man duo
davo ženklą linktelėjimu. Jis juo
kėsi iš mano susirūpinimo, kad 
nepraleisčiau šitą lemtingą lapo 
atvertimo momentą.”

, Beethovenas, rašydamas muzi
kos veikalą, visada užrakindavo 
savo piano, kad neturėtų pagun
dos paskambinti detales, neuž
baigęs viso kūrinio. Nors jis pia
no laikė labai nepatenkinamu 
instrumentu muzikos kūrybai, ta
čiau vis dėlto parašė 32 piano 
sonatas, kurioms vietą rasdavo 
tarp Missa Solemnis (Iškilmingų
jų mišių) ir 9-tosios simfonijos, 
geriausiųjų savo kūrinių.

Beethovenas buvo užsimojęs 
parašyti tris muzikos kūrinius, ku
rių dar niekas nebuvo parašęs to- 

Ikio lygio. Tie trys darbai būtų
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būvį opera “Faustas”, oratorija 
“Kryžiaus pergalė” ir Dešimtoji 
simfonija. Šitos dešimtosios sim
fonijos idėja buvo tiktai kompozi
toriaus mintyse ir keliuose ški
cuos. Dešimtojoje jis norėjo su
jungti senojo ir moderniojo am-, 
žiaus pažiūras į gyvenimą. Jo 
draugas Schindler šitaip rašo a- 
pie šį busimąjį kūrinį. “Jis (Bee
thovenas) daug kalbėjo apie sa
vo dešimtosios simfonijos planus. 
Jeigu jis būtų parašęs ją tokią, ko
kia ji buvo susiformavusi jo 
mintyse, tikriausiai ji būtų tapusi 
tokiu muzikiniu milžinu, kad, pa
lyginus su ja, kitos Beethoveno 
simfonijos būtų likusios tiktai 
muzikos kūrinėliais. Bet, kaip ži
nome, Beethovenas šių savo pla
nų neįvykdė. > <

Beethovenas apie save

Kompozitorius Beethovenas bu
vo nepaprastai atviras, tiesus, ne
pataikaująs, visada tiesą sakąs, 
nesvarbu, ar apie save ar apie ki
tus, kartais pasiekdamas čia kraš
tutinumų. Rrasidėjusi ausų liga 
ir nujautimas, kad gali visai pra
rasti girdėjimą, labai paveikė jo 
būdą. Beethovenas pasikeitė, ta
po niūriu, liūdnu, nepastoviu, 
prieštaraujančiu. Ši nelaimin
goji liga padarė jį įtarinėjančiu 
ir nepasitikinčiu kitais. Kompozi
torius tarėsi esąs kitų apgaudinė
jamas ir skriaudžiamas. Pablogė
jus klausai, jis jau nebegalėjo 
reikštis kaip pianistas ar dirigen
tas. Nutolęs nuo žmonių, gyve
no vien tik menui, kuęis Beetho- 
veną palaikė jo Vagiško gyveni
mo kely.

Savo laiŠkUbsę • *. Beethoveną 
skundėsi žmonija kurią jis vis 
dėlto taip mylėjo. “Kaip greitai 
žmonės pasitraukia,-, nuo vargšo 
menininko. Man patinka tiesu
mas ir teisingumas ir aš tikiu, 
kad menininkas neturi būti nu
vertintas. Nesvarbu, kaip jo pa
viršutinė garbė žibėtų, nevisada 
yja menininko privilegija būti 
svečiu Jupiterio Olimpo kalne. 
Vulgari žmonija labai dažnai ir 
žiauriai jį nutempia žemyn.” O 
savo testamente rašo: “O jūs žmo
nės, kurie manote ir apšaukiate 
mane niūriu, keistuoliu ir žmo
nių priešu, kokią man skriaudą 
darote. Jūs nežinote mano tikros 
paslapties, kodėl aš toks jums at
rodau. Nuo pat jaunystės mano 
širdis ir mintys buvo nukreiptos( 
daryti gera. Aš visada norėjau 
atlikti didelius darbus. Dieve, Tu 
matai ir pažįsti mano širdį, Tu ži
nai, kad joje glūdi meilė žmoni
jai ir geriems darbams. O žmo
nės, kada vieną dieną tai skaity
site, pagalvokite, kad man pada
rėte skriaudą, ir tegul nelaimin
gasis pasiguodžia save ta minti
mi,, kad jis rado kitą tokį pat, ku
ris, nežiūrint visų gyvenimo kliū
čių, vis tiek viską darė, kas tik 
buvo jo galioje, kad būtų priim
tas į vertingų menininkų ir žmo
nių eiles.”

Protarpiais pasitaiko Beethove
no gyvenime ir šviesesnių pragied
rulių. Kartą pamatęs savo atvaiz
dą, atspausdintą laikraštyje, pa
sakė: “Aš paskelbsiu visuose 
laikraščiuose prašymą, kad nuo 
dabar visi dailininkai netapytų 
mano portreto be mano žinios. 
AŠ niekada nemaniau, kad mano 
paties veidas pada'ytų man tokią 
gėdąl” O sužinojus apie Napoleo
no pergalę, rašė: “Gaila, kad aš 
nesuprantu karinio meno taip ge
rai kaip muzikos meno, aš jį dar 
nugalėčiau.” Siųsdamas savo pa
vėluotus kūrinius vienam leidė
jui, pridėjo tokį raštą: “Tur būt, 
vienintelis dalykas, kuris parodo, 
kad aš esu genijus, yra mano ne
sutvarkyti kasdieniniai reikalai, 
bet šituo atveju niekas man nega
li padėti, tiktai aš pats. Ačiū Die
vui, Beethovenas moka rašyti, bet 
nieko kito.” O savo draugui pasi
sakė: “Aš dar tikino? duoti pasau
liui kelis didelius kūrinius, ir ta- 
dą< į^aip senas vaikas, (pabaigsiu

savo žemišką karjerą kur nors 
tarp gerų žmonių.”

Apie kompozitorius ir poetus

Beethovenas visuomet domėjo
si kitais kompozitoriais ir džiau
gėsi jų pasisekimais: “Handelio, 
Bacho, Glucko, Mozarto ir Hayd- 
no portretai kabo mano kamba
ryje”. Handelis jam buvo di
džiausias kompozitorius, koks tik
tai kada begyveno: “Aš, nusi
ėmęs kepurę, atsiklaupsiu prie jo 
kapo.” Bachas (upelis) jam tu
rėjo būti Okeanu (vandenynu) 
“kurio toninės kombinacijos ir 
harmonijos yra begalinis ir neiš- 
sisemiantis turtas. “Užburtoji 
fleita” (Die Zauberflote) visada 
bus Mozarto didžiausias kūrinys, 
nes joje jis pirmą kartą save pa
rodė kaip vokietį kompozitorių. 
Visuomet aš save laikiau vienu iš 
didžiausių Mozarto gerbėjų.” Iš
girdęs kelias pirmąsias Schuberto 
dainas, jis sušuko: “Tikrai dieviš
ka kibirkštis jame gyvena.” Iš
klausęs Cherubini Reųuiem mi
šias tarė: “Iš visų gyvųjų kompo
zitorių Cherubini labiausiai užsi
tarnavo pagarbos.” Kaip Beetho
venas gerbė savo mokyt. Haydną, 
parodo šitoks įvykis. Kada 
Vienoje buvo išpildyta Haydno 
oratorija “Pasaulio sutvėrimas”, 
dalyvaujant pačiam šio kūrinio 
autoriui, po kūrinio atlikimo. 
Beethovenas nuėjo prie priekyj; 
sėdinčio Haydno, atsiklaupė, pa
bučiavo jo rankas, atsistojo, ir nu
ėjo į salės galą. Atrodo, kad Bee
thovenas nelabai mėgo itališkos 
muzikos, o ypatingai Rossini. 
Nors šis italas kompozitorius, 
lankydamasis Vienoje, aplankė 
ir Beethoveną, tačiau Beethove
nas nebuvo geros nuomonės apie 
jo muziką. Bce‘hovenas sakė, kad 
Rossini yra talentingas melodijos 
kompozitorius, kurio muzika kaip 
tiktai tinka šių laikų tuščiai ir 
sentimentaliai dvasiai. “Bohemai 
yra užgimę muzikais! Tegul ita
lai ima juos sau pavyzdžiu. Ką 
jie (italai) turi dabar parodyti 
iš savo garsiųjų konservatorijų?”

O aplamai kompozitorius ir jų 
kūrybą Beethovenas aptarė ši
taip: “Koks bus teismas tų mū
sų išgirtų darbų šiandieninių 
mėgiamiausių kompozitorių po 
šimto metų? Kai viskas, laikui bė
gant, keičiasi, tuo labiau mados, 
tiktai gerieji ir tikrieji meno kū
riniai išsilaikys kaip uolos, ir jo
kia piktavalė ranka nedrįs jų su
niekinti. Gyvenimas trumpas-me- 
nas amžinas.”

Beethovenas, būdams kompozi
torius, daug turėjo reikalų ir su 
poetais, nes jam reikėjo tekstų o- 
peroms ir dainoms. Tur būt, dau
giausia jis reikalavo iš poetų, dau
giau negu bet kuris kitas kompo
zitorius. Jo nuomone, kiekvienas 
muzikos kūrėjas turi pažinti vi
sus poetus, senus ir naujus, ir pa
čiam pasirinkti geriausią, labiau-

Magclalena Stankūnienė Muzikantai (mozaika)
' ■ Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.

šiai atitinkantį kompozitoriaus 
tikslus. Beethovenas užtat tepa
rašė tik vieną “Fidelio” operą, 
vis nesu’asdamas sau tinkamo 
libreto. “Man reikia teksto, ku
ris mane paskatintų, būtų kas 
nors moralaus, pakeliančio.”

Po Beethoveno mirties buvo 
rastas nedidelis jo skaitytų ir tu
rėtų knygų rinkinys, būdingas 
Beethovenui. Šio rinkinio auto
riai buvo: Šekspyras, Homeras, 
Schilleris, Goethe. Jų veikalų 
puslapiai Beethoveno pieštuku 
pab auktl, prirašyti pastabų, ku
riose apgailestaujama, kad Šeks
pyrą ir Homerą tegali skaityti 
tiktai vertimuose. Beethovenui 
poetai buvo “tautos vertingiausi 
brangakmenys”, o ypač jis tie
siog garbino Goethę. “Aš būčiau 
gajėjęs mirti, taip, dešimtį kartų 
mirti dėl Goethės. Kai aš buvau 
didžiausiajame savo kūrybos į- 
karštyje, parašiau jo“Egmontui” 
muziką. Goethe — jis gyvena ir 
nori, kad mes su juo gyventu- 
mėm, todėl ir yra taip lengvai iš
reiškiamas muzikoje. Kai tuo tar
pu Schillerio poeziją yra labai 
sunku išreikšti muzikoje, nes 
kompozitorius turi pralenkti po
etą. Bet kas gali pralenkti Schil- 
le į? Šiuo atveju Goethe yra daug 
lengvesnis.”

Nors Beethovenas su Goethe 
buvo susitikę ir kartu praleido il
gesnį laiką, tačiau abiejų skirtin
gos nuomonės ir būdai draugys- 
tėn jų nesurišo. Beethovenas apie 
Goethę rašo: “Rūmų oras per 
daug patinka Goethei, labiau ne
gu tiktų poetui. Ar verta kalbėti 
apie juokingus virtuozų įpročius,

I

į

šv.eeioji naktis

jeigu poetai, kurie turi būti pir
mieji tautos mokytojai, pasiruo
šę viską užmiršti dėl šio apgaulin
go blizgesio.” Goethe gi apie 
Beethoveną atsiliepia šitaip: 
“Man teko pažinti Beethoveną. 
Jo talentas mane nustebino. Tik
tai, nelaimė, tai visiškai nesuval
doma prigimtis. Jam reikia atleis
ti ir jo gailėtis, nes jis apkursta, 
nors tai, gal būt, kaip muzikui, 
kenkia mažiau, negu dalyvavi
mas visuomenėje. Nekalbus iš 
prigimties, dabar dėl savo kurtu
mo jis darosi dar daugiau užsi
daręs.” Ir taip pamažu Goethe vi- džiaugsmų. Jis net rašo: “Apvaiz- 
sai nutraukė santykius, su Beetho- j da, suteik man nors vieną dieną

■ venų. Nors keletą kartų kompo-1 tikrojo džiaugsmo. Jau taip se- 
• zitorius dar bandė atnaujinti niai bejaučiau laimę širdyje. Ka- 
draugystę su poetu, bet veltui. [ da, o kada, Dieve, aš vėl ją pa- 

I Goethe neatsiliepė į Beethoveno jusiu gamtos ir žmogaus karalys- 
I laiškus, tačiau kompozitoriui jis 
I vis dėlto paliko’ Vokietijos di- 
į džiausiu poetu. Beethovenas apie 
į Goethę atsiliepė visada tiktai ge
rai —‘‘koks kantrus o su ma
nimi šis didysis žmogus. Kokią 
laimę man tai suteikė.”

irmatė Jo ranką mažiausiame 
menkiausiame gamtos plazdėji
me. Dievas jam buvo Aukščiau
sioji Būtybė, kurią jis džiaugs
mingai apgiedojo savo Devintoje 
simfonijoje Schillerio žodžiais: 
“Broliai, ten virš žvaigždėtų 
skliautų mylintis Tėvas gyve
na.” Beethoveno santykis su Die
vu buvo kaip vaiko su savo my
limu Tėvu, kuriam jis patikėda
vo ir išsisakydavo visus savo 
džiaugsmus ir skausmus. Atrodo 
tik, kad Beethovenas turėjo dau
giau išsakyti skausmų negu

tėję? Niekada? Ak, tai bus per 
žiauru.” Bet Beethovenas skaus
mus priima nepriekaištauda- 

I mas: “Tikrai sunki našta prislė- 
! gė mane, bet aš priimu Likimą 
ir nuolatos meldžiu Dievą, kad 
tol, kol turėsiu kentėti mirtingą
jį gyvenimą, būčiau apsaugotas 
nuo piktos valios. Dievas, kuris 
žino mano sielą, žino ir kaip aš 
atlieku visas savo pareigas kaip 
žmogus, Dievas it gamta vieną 
dieną išvaduos mane iš tų si-el- 

y1 a ai , rt Amžinoji Apvaizda tvarko 
ciau manęs, negu prie kurio kito _
kompozitoriaus. Su juo aš L._____
ju be baimės, aš visada Jį pažįstu 
ir Jį suprantu, ir todėl neturiu 
jokios baimės dėl savo muzikos 
kūrinių — joks blogas likimas 
jų neištiks.” Taip rašė Beethove
nas Savo laiške. Kalbant apie 
Beethoveną, taip pat reikia kalbė
ti apie Dievą, nes kompozitorius

Beethovenas ir Dievas

“Aš neturiu nė vieno draugo. 
Aš turiu gyventi vienas. Bet aš 
gerai žinau, kad Dievas yra ar-

L.njra„ mirtingųjų žmonių laimes ir ne- 
laimes. Girdamas lavo geri, tu- 

Iriu prisipažinti, kad Tu visokiais 
būdais norėjai mane patraukti 
prie Savęs. Kartais buvai paten
kintas, leisdamas man pajusti Sa
vo kietą ranką, pažemindamas

DR. AKNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLĖS LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

‘>B58 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. tr 7—9 v 
ak. šeštadieniais 10—i vai. Trečlad 
išdaryta Ligoniai priimami susitarti* 

Ofjso telefonas: PII 8-3229. 
Rez. telef. VVAlbrook 5-507O

Rezid. Telef. 239-4083

DR, K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA Irt MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE: CHIRURGIJA
644S S. Pulaski Road (Cravvford 
Medliai Building) Tel. LU 5-644G 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepia skambiiti 374-8012.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest B3rd street
Kampas 68-čios Ir California

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Slapumo Takų

Chirurgija
Tel. 695-4)533 — Eigin
425 No. Uherty Street

Route 25, Eigin, (Bitiniai 
Nuoti. I. Sablausko —■ui ■

mano išdidžią širdį įvairiomis 
bausmėmis. Ligas ir nepasiseki
mus Tu man siuntei, kad aš at
kreipčiau dėmesį į savo klaidžio- 
nimus. Tėve, vieno daikto pra
šau, nenustok manęs gerinęs. Vi
sokiais būdais leisk man visada 
sekti Tave ir tapti našiu gerais 

' darbais.”
| Iki pat savo mirties Beethove-
1 nas sakė: “Dievas niekada nebu- 
vo manęs apleidęs. Kas nors vis 
atsiras, kuris, man mirus, už

Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-223S

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2431 West 71st Street
Vai.: pirm. ketv. 1 Iki 7 popiet 
antr., penkt. 1-6, treč. ir šešt. tln 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinėta perčm*

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51 st Street
TEL. bll 6-2IOO

Vai pagal susitarimą Pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk- 
’ad 10-4: šeštad. 10-2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-0960

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

EMOCINES LIGOS
IRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagnl susitarimų

Rez. Tel. GI 8-0873

OR. W. M. EISIN EISIMAS
Akušerija Ir motery ligos 

Ginekologinė Chrureija
6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimų, Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Oriso tel. PR 8-2220 
Varnų - rezid. — PRospeet 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K š A 

VAIKU LIGOS 
>650 VVest B3rd Street

Pirmad., antrad., ketvif-t. Ir penkt 
uu 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 

vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WcBt 68rd Street 

vai.: kasdien nuo 1—4 p p Ir 6 
iki 8 val Trečlad. ir šeštad. uždaryta

■ >fiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE

5540 S. Pulaski Rd
Valandos pagal susitarimų

Skambint 585-2525
Telef. veikia 24 vai.

Tek — REliance 5-1811

OR. .WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 W. 59 Street

Vai : pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
uenktad. nuo 12—4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak., šeštad. 12—2 vai. p. p 
trėčlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7150 South VVestern Avenue 
'irmad., antrad., kevtrt. ir penkt 
ilio 11 vai iki 1 vai p p. Ir nu 

6—8 vai. vakare. Trečlad, nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad

11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.
Ofiso telef RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

OR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. I5th Streel, Cicero
Kasdien — 3 vai. tr 6—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef HEmlocli 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 West 63rd Street
Priima tik susitarus 

Valandos pirmad. ketv 6—8 vak 
antrad. 2—4 vai. 

spaus mano akis.” Savo credo 
Beethovenas buvo užsirašęs ir į- 
sirėminęs: “Aš esu, kas esu. Aš 
esu viskas, kas buvo, yra ir bus. 
Joks mirtingas žmogus nėra ma
nęs atskleidęs. Jis yra pats savy
je, ir tik Jam Vienam visa egzis
tuoja.”

Šią Beethoveno kaip meninin
ko ir žmogaus apybraižą galime 
užbaigti poeto Grillparzer para
šyta kalba jo laidotuvėms: “Jis 

■buvo menininkas, taip pat žmo- 
(Nukelta į 7 pusi.)

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 0-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Pirm, ir penkt. 2 — 8 p. p.

Antr. r ketv. 9 — 11 v. r. 
ir 4—8 p. p. šeštad. 9 v. r. iki 12 d.

DiR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Prlt-’>k > akinius Ir 

*<c'ontnct Urnos-
Vai. pagal .iiiRltarim^ išdaryta treč.

DR. A. PŪSTELTOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue
Tel. Ofiso PR 0-7800; Namu 925-7097 

Valandos tik pagal susitarimų.
Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

0 R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 South Kedzie Avenue
Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. i» 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r. iki 3 vai. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPED1JOS LIGOS 

2745 West 69tb Street
Tel. 737-2293; of'so ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By iippolntmcnt)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūsles ir Prostatų 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2656 West 63rd St.

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

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

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

Ofiso tel. REliance 5-44 Iv 
Itez. GlUnelhlll 6-0617

Valandos: pirui, ir ket. nuo 12 va: 
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
<uitr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai p.p 
ir vakarais pagal susitarimų.

DR. P STRIMAITIS
GYDYTOJAS rR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ortais 275(1 W. 7įsi Street 

Telefonas 925-8296
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 
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 

Tel. PRospeet 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 

penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
talku pagal susitarimų.

Of Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
3107 West 71st Street

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

Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Tel. PRdspcct 0-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA CHIRURGE 
4648 South Albany Avenue

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

Ir kitu laiku pagal susitarimų

Tel. ofiso I’R 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 Wint 7įsi Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. tr 7 Iki 8 v. v. 
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 707-2141 Namų 030-4850 
Vai.: pirmad., antrad., penktad 1-4 
Ir 6-8 v y. ketvrt. 6-8 v. vakarų, 
šeštadieniais 11-1 vai. popiet
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Mūšy vyriausybė—humaniška vyriausybė
ATSIMINIMAI APIE PETRĄ 

CVIRKĄ. Redakcinė komisija: J. 
Bakužis, V. Galinis ir A. Venclova 
(pi m.). Sudarė A. Mickienė. Re
daktorė S. Papečkienė. Viršelis 
dail. Katiliaus. Knyga didelio for
mato, iliustruota nuotraukomis, 
660 psl. Išleido “Vagok” leidykla 
Vilniuje 1969 m.

*

Pasakojimų knyga apie pasakotoją Petrą Cvirką

PRANAS VISVYDAS

Iš stalčinės poezijos Lietuvoje

PO TOM PUSI M-ŽEMĖ

Žmonių pakylėjimas į šlovin
gąjį aukštį Sovietų Lietuvoj yra 
tapęs tradicija. Paminklai ir ju
biliejiniai leidiniai dygsta kaip 
grybai. Neseniai pasirodė stambi, 
praplėsta knyga “Atsiminimai a- 
pie Petrą Cvirką”. Komunizmui 
nusipelniusį rašytoją prisimenadi- 
delis būrys amžininkų: giminės, 
draugai, bendradarbiai, pažįsta
mi. Fotografijomis paryškinti epi
zodai tęsiasi nuo Cvirkos gimto
jo Klangių kaimo(Veliuonos vals
čiuj) iki lemtingos nakties 
niaus ligoninėje (1947). 
daug įdomių buitinių faktų, 
dažnas puslapis rausta nuo 
dėto cvirkiškų dorybių kėlimo ir 
primityvaus glaistymosi sovietų 
vyriausybei. Prie šitų smilkalų 
tikriausiai prisidėjo redakcinė ko
misija: J. Baltušis, V. Galinis ir 
A. Venclova.

Kai kurie memuarininkal vi
saip stengiasi suniekinti Lietuvos 
nepriklausomybę, nors ne visuo
met jiems tai pasiseka. Iš aprašų 
išryškėja kurioziškas vaizdas: Lie
tuvos vyriausybės panosėje virė 
gana aktyvus kairių pažiūrų gy
venimas! Pavyzdžiui, “Žiburėlio” 
bendrabutyje Kaune, kur Cvir
ka turėjo užuovėją nuo 1926 iki 
1934 metų, kas norėjo, tas galėjo 
iki valios šaipytis iš Lietuvos vals
tybės. Kairieji moksleiviai pyški
no priešvalstybinius rašinius, ke
verzojo sarkastiškus antireligi

nius eilėraštukus, dergė Smetoną, 
Tūbclį, Voldemarą ir kitus vals
tybininkus. Kur kas maištingesnė 
buvo Trečio Fronto veikla ir “Vii 
ties” klubo programa, prisiden
gus kultūra ir sportu, skleisti ne
apykantą nekomunistiškoms Lie
tuvos tradicijoms.

Be abejo, saugumas protarpiais 
įsikišdavo į kultūrbolševikų klum
pakojį, mėgindamas pritildyti kū
jo ir piautuvo žvanginimą. Dėl 
to memuarininkal kelia baisų er- 
miderį ir čaižo Smetonos “klai
kias” negeroves: cenzūrą, kratas, 
areštus, komunistinių leidi
nių varžymą ir pan. Tie “klaiku
mai” nublunka giedresnių fak
tų gausybėje. Iš daugelio rašinių 
tono ataidi ne siaubingas, bet pa
lyginti šviesus naujakurės Lietu-

Vil- 
Yra 

nors 
per-

’ vos gyvenimas. Daugumas Cvir- nius metus Cvirka nieko svaraus 1947 m. gegužės pirmąją. I pa- 
kos amžininkų, atrodo, tuo me-

. tu tik džiaugėsi, juokavo, išdai
gas krėtė, kombinavo, vėlėsi į vi
sokias asmenines bei politines už
mačias. Laisvės Lietuvoje, lygi
nant su kitais, ypač kaimyniniais 
Europos kraštais, jiems anuo me
tu pilnai pakako.

Tai patvirtina ir Juozas Bal
tušis savo cvirkinių atsiminimų 
pluošte: “Dirbau Spaudos konto
roje pasiuntiniu, išmokau pado
riau skaityti, rašyti, net dviračiu 
važiuoti. Darbas buvo linksmas. 
J kontorą suplaukdavo visa perio-' 
dika, kokia tik išeidavo tuometi
nėj Lietuvoj: ultradešinioji, deši
nioji, katalikška, bedieviška, kai
rioji, liberališka, geltonoji, bul
varinė, apolitinė, visokių spalvų, 
visokio svorio, visokio kietumo...” 
Ir toliau Baltušis pabrėžia: “Dar
bas iš tikrųjų buvo labai links
mas... Triukšmas, šnekos, anek
dotai”. Pamėgintų Juozas šiuo 
metu Vilniuje panašų minėta 
prasme įvairios spaudos kioską 
atidaryti. Broliuk, tu mano mie
las! Net baisu pagalvoti apie pa
sekmes. Mažiausiai dešimt metų 
tektų atsėdėt kacete už “visokių 
spalvų, visokio svorio, visokio kie
tumo” raštų platinimą.

Cvirkos kūrybingiausias laiko
tarpis priklauso laisvai Lietuvai. 
Kad ir įkinkytas į bolševikinio 
MOPR’o priešvalstybinius kėslus, 
Cvirka Lietuvoje savo kūrybai tu
rėjo sąlygas ir lietuvišką įverti
nimą. Laisvai rašė, leido knygas, 
pelnytai nuplėšdamas ne vieną 
riebų honorarą, ne vieną tūks
tantinę premiją. Jam, kaip rašy
tojui, galimybė kritikuoti gyveni
mą buvo naudinga. ’ Juk vėliau, 
po visų saulių ir išvadavimų, jis 
su gailesčiu prisipažino Albinui 
Žukauskui: “Sunku pereiti į nau
jas vėžes iš kritinio realizmo į so
cialinį realizmą”. Kitais žodžiais, 
Smetonos “priespauda” buvo kur 
kas įdomesnė, negu murdymasis 
pilkoje, nevaizdingoje komuniz
mo tyrėje. Dingo visi buržuazi
niai šiaudų vežimai ir “prispaus
tųjų” murmėjimai. Dingo poniu
čių kvepalai. Įkvėpimas bematant 
išblėso. Kam rašyti, jei samdi
niai ir vargdieniai išvaduoti, o 
rašytojai paveldėjo Vailokaičio 
namus?

Todėl per septynerius sovieti-

- ir neparašė. Keli apsakymai, ke- radą suvaryti vilniečiai šąla, y-
■ lios pasakos, antinaciški feljeto- pač vaikai. Kas gyveno Vilniuje,
■ nai, romano “Upė negrįžta” met

menys. Tai viskas. Žinoma, ga
lima pasiteisinti karu, nepritek-

; liais. Tačiau komunistų niekina
moje Lietuvoje irgi buvo nepri
teklių, o prieš akis nuolat gniau
žėsi karingų kaimynų kumščiai. 
Nežiūrint to, Petras Cvirka per 
trumpesnį laikotarpį (1934—40), 
šalia išvykų į užsienį, sueigų 
“Konrado” kavinėje, pasivaikš
čiojimų su Marija Fredoje, suge- 

'bėjo parašyti pačius geriausius 
savo veikalus: Frank Kruk, Že
mė maitintoja, Meisteris ir sūnūs. 
Taip pat ir gausią vaikų literatū
rą. Visiškai nekliudė jam gyven
vietė pusrūsyje, Donelaičio gatvė
je Nr. 9. Kūrybinė nuotaika bu
vo pakili. Sąlygos tinkamos. Ge
ram rašytojui rūmų ir fotelių ne
reikia.

Linksmiausiai nuteikia Juozo 
Baltušio cvirkinių memuarų pa
baiga. Jau tokia Baltušio stiliaus 
maniera: rašinio pabaigoje pada
ryti reveransą sovietų valdžiai ir 
pareigingai kaukštelti kulnimis. 
Aprašo jis “liūtingą, droblingą”

duotės šneka — juk herojiškas ra
šytojas komunistas prieš mirtį tu
ri ką nors įspūdingo pasakyti. 
Kaip gi dabar nepagarbinsi gera
darių. Tokia puiki proga. Visa 
bėda, kad šitame aforizme (mū
sų vyriausybė — humaniška vy
riausybė) tvinkčioja nuodingas 
ironijos geluonis. Pokario metais 
sovietiniu humanizmu netikėjo 
nei Baltušis, nei Cvirka, nei Jo
nas Marcinkevičius, nei Salomė
ja Nėris, nei pats Antanas Venc
lova. Iš partijos sekretoriaus An
tano Sniečkaus sužinome, kaip 
S. Nėris: “Atėjusi pas mane, su 
ašaromis akyse guodėsi, kad la
bai sunku”. Rašytojai, kas tik tu
rėjo ausis ir akis, širdį ir protą, 
matė aplinkui siaučiantį smurtą. 
Visi drebėdami žinojo, kaip Sta
lino “humanistai”, Berijos vado
vaujami, keršijo už kiekvieną 
mažmožį — už idėjinį kryptelė
jimą, už išsprūdusį žodelį, judesį, 
anekdotą, grimasą, net už tylė
jimą.

Ne humanizmo tikslu Vilniuje 
(1945—1950) ankstyvais rytme- 
čais iš Lukiškių kalėjimo į stotį 
buvo varomos ilgos kalinių voros. 
Gūdi pasmerktųjų eisena stingdė

žino, kokios žvarbios būna dar
ganos. Tribūnoje kunkso apsi
muturiavę CK, armijos, vyriau
sybės šulai. Staiga vienam jų, tur 
būt didžiausiam, dingteli sveika 
mintis: paleisti šąlančius vaikus 
namo. Ir kiti didžiūnai, peikda
mi orą, pritaria. Vaikai, su 
džiaugsmu metę propagandinį 
balastą, bėga namo, šilumon.

Netoli, ant rašytojų būstinės 
didžiųjų laiptų, būriuojasi rašy
tojai. Tarp jų stovi ir Petras Cvir
ka, Baltušio žodžiais: “Pilkas, ne
geras, neramus. Tiek neramus, 
kad žiūrint į jį, kiekvienam bai
mė smelkėsi širdin”. Cvirka ser
ga baisia širdies liga — vainiki
nių kraujagyslių skleroze. Jam li
ko tik keliolika gyvenimo valan- ■ 
dų. Išgirdęs apie vaikų paleidi
mą, Cvirka sako:

— Labai teisingai padarė. Kam 
šaldyti vaikus? Mūsų vyriausybė- kraują. Aukštame Tauro bend- 
humaniška vyriausybė.

Ar paskutinį sakinį Cvirka tik- žadinti, studentai baugščiai dirs- 
rai buvo pasakęs, nieks kitas iš čiojo pro langus, ieškodami ko- 
šalia stovinčių nėra patvirtinęs, lonose neseniai dingusių draugų 
Greičiausiai tai tik Baltušio vaiz-

rabutyje, žingsnių dundėjimo pa-

(Nukelta j 5 pusi.)

Nuotr. K. DaugėlosŽiema

ALGĖ NATIS

PRIEŠ UGNĮ

Dainuokit, liepsnos, kibirkštis svaidykit! 
Už lango, naktyje, susispietė baidyklės.

Dainuokit apie saulę, vasarą, ir mišką — 
Nuo seno speigo pirštų tvoros pyška.

Ir upės stingsta, ir keleivis pakely užmiega, 
Užkloja jį lyg vaiką motina tylomis sniegas.

Užkloja... Pėdsakų keleivio niekada nebematysi — 
Bet kažkas atsistoja tamsiose duryse.

Dainuokit, šokit, ugnys — mirę atminimai 
Sueina čia, kur skausmas budi nenurimęs,
Sueina nešdamas krūtinėj šaltą krauią 
Ir apdulkėjusias svajonių šukes saujoj.

Jie bijlo aiaulės, bijo kibirkščių ir aukso. 
Jūs savo pasaką, o liepsnos, man nuauskit;
Apie pušis aukštas ant žydinčių kalvų prie girios, 
Apie šaltinio samanas, jo srovę gaivią, tyrą,
Kaip vėjas eidavo, kaip grodpvo pušies viršūnėj, 
Kaip stirną vydamiesi girioj lojo šunys.

žiedai, Įmylėdami kaip vyno taurės paauksuotos, 
Linguodami sapnavo, pasigėrę saulės puotoj.
Slėniais nuslydo mėlynas šešėlių šilkas, 
Ir pievas pagiry minkštais šydais apvilko.

Saulėlydžių įkaitintai! mėlynės aukštui
Juodu tašku įsismeigė sparnų nejudindamas paukštis. 
Girdėjau žemės kuždesį, pajuokiantį ir keistą;
“Viskas žydės, gyvens, tik tu nebeateisi”.

Užgeskit, liepsnos; jūs giesmėj tik liūdnas aidas girdis, 
Kaip širdį sugelia ir kaip į medį sminga kirvis.

Prisidengė žarijos pelenais lyg gedulu, lyg tušu, 
O pagiry, žinau, žiemos naktyje miega pušys. 
Karal'šką apsiaustą šermuonėlių išsiskleidus, 
Į tolimas žvaigždes pakėlus baltą veidą,

Po tom pušim — žemė.

ATSISVEIKINIMAS

Mes skiriamės — 
Gal būt ilgam, 
Kas žino?
Rytojus it mįslė 
Užsidengia akis.

Buvo valandų, 
Kada išpažinom, 
Atvėrėm širdž'ų paslaptis, 
Kada mes guodėmės 
Ir skundėmės gyvenimo menkybe 
Ir norais neįvykdomais 
Ir rudenio naktim.

Dar vienas pabučiavimas — 
Ar ant blakstienos ašara pakibo,
Ar pažvelgė pro langą 
Vėlyva žvaigždė rasotąja akim?

Mėlynojo paukščio draugyste
DANUTE BRAZYTĖ - BINDOKIENE

Vilija pramerkė akis ir valandėlę gulėjo 
nejudėdama. Neseniai patekėjusios saulės 
spinduliai, lapotų ąžuolo šakų perkošti, audė 
abstrakčius mirgančius paveikslus bespalvėje 
sienoje. Kitoje lovoje švelniai šnarpė jos kam
bario draugė, pasidėjusi, plastikiniais voleliais 
apkaišytą, galvą ant rankų.

— Lija, Lija, Lijal —pradūrė miegūstą 
rytmečio tylą nerūpestingas, beveik akiplėšiš
kas paukščio klyksmas.

Vilija krūptelėjo ir skubiai pažvelgė mie
gančios draugės pusėn. Ta nė nesujudėjo.

— Lija, Lijal
Mėlynas paukštis nutūpė ąnt praviro lan

go kraštelio ir, pakreipęs kuoduotą galvą, žiū
rėjo vidun.

— Tylėk, išdykėli, — sudraudė Vilija at
sikeldama. — Visus prižadinsi savo šūkavi
mu.

Pasigraibiusi spintelės stalčiuje, atrado ga
balą apdžiūvusios duonos ir nušlepsėjo prie 
lango.

— Rima vėl pyks pribudinta. Tu nuskri
st šalin, o aš turėsiu jos barnių išklausyti, —

pusbalsiu aiškino, trupindama duoną ant pa
langės.

Jis nekreipė dėmesio į priekaištus, tik go
džiai rijo duoną, didesnius trupinius skaldy
damas kampuotu snapu.

Viliją stebėjo ir šypsojosi. Buvo visiškai 
tylu, tik migdančiai ramus ežero ošimas mai
šėsi su senųjų medžių šniokštimu ir kažkur 
skambiai čiulbėjo ankstyvas strazdas.

— Lija, Lijal —riktelėjo mėlynasis kėkš
tas, pabaigęs duoną.

— Neturiu daugiau, tu besoti! Pasimai
šyk po pietų, atnešiu pyragaičių trupinių, o 
dabar turiu skubėti.

Ji paliko paukštį ir pradėjo rengtis.
— Vasarvietės malonumai ne man, drau

guži, — tyliai kalbėjo besivilkdama uniformi
ne suknele. — Pinigų reikia. Tau gerai, nerū
pi jokie mokesčiai, jokios išlaidos. Rėkauji 
sau ir tiek.

Vilija vėl priėjo prie lango ir pasilenkusi 
tarė savo plunksnuotam svečiui:

— Nemanyk, kad skundžiuosi. Čia man 
gerai. Seimininkai geri, vasara saulėta, o tu sa

vo draugystę siūai tik už sužiedėjusios duo
nos riekę. Ko gi augiau reikia?

— Jeigu ne įima, net namų nepasiges- 
čiau, — pamanf nedrįsdama to garsiai pa
sakyti.

Rima, kuri šio metu ramiai miegojo, dir
bo čia jau daugvasarų, todėl ir jos darbas 
buvo lengvesnis, malonesnis. Rima taip pat 
buvo graži, turėj daug pažįstamų, draugų, 
gerbėjų. Su RimaVilija nesugyveno nuo pat 
pirmosios dienos, ada šeimininkė abi patalpi
no šiame kambare.

— Tu kaip latutė, Vilija, — ne kartą 
jai tvirtino Rima.— Kuris berniokas galėtų 
tokia susidomėti, jigu pati į bernioką panaši?

— Aš dar suagsiu, — mikčiojo Vilija, 
rausdama iš gėdos — Juk penkiolikos metų 
tebesu. Mama tvima, kad ir ji buvusi tokia 
liesa mano amžiuj Dabar mama labai gra
žiai atrodo.

— Naivus vaiki Ką tau padės graži ma
mos išvaizda, kad uknelės lyg ant kuolelio 
užmautos kabo? Paiatysi, kaip nusibos vasa
ros vakarai. Čia anki sutemsta...

Vilija nemokėjc atsikirsti, tik vaikščiojo 
užverktomis akimisRima sakė tiesą, nes, kai 
vakarais paežerėje itymiai spragsėjo lauže
liai, puikavosi linksės jaunimas, niekas Vi
lijos nepakvietė į brį, niekas neieškojo jos 
draugystės. Daug janesnės mergaitės mokė
davo prisijungti, o į sėdėjo savo kambaryje

ir kovojo su vienatve.
— Vilija, tu turi malonų balsą, — kar

tą pastebėjo šeimininkė, išgirdusi ją dainuo
jant, — Sutik padainuoti kurį vakarą sve
čiams. Būtų graži pramoga visiems, o ir tau 
pačiai džiaugsmo suteiktų.

•— Ji labai baukšti, poniai — nusijuokė 
Rima. — Išsigąstų ir pragystų lyg višta. Tik 
gėdos prisidarytų.

— Gaila, kad mes pianino neturime, — 
pasigailėjo šeimininkė. — Su muzikine paly
da būtų drąsiau.

—Pianiną netempsi prie ežero, geriau ko
kia gitara, — dar pridūrė Rima. —Vilija gy
rėsi, kad skambinti moka.

Tuo metu kažkas ją pašaukė ir pokal
bis pasibaigė.

Bet tas pašnekesys Viliją dažnai persekio
davo. Dainuoti prie laužo ji būtų galėjusi. Ko
dėl ne? Tik gitaros nebuvo. Pinigų tokiems 
nebūtiniems dalykams tėvai neskirs. Visa va
saros alga taupoma rudens mokslui apmokė
ti.

— Lija, Lijal — vėl klyktelėjo mėlynas 
kėkštas. Jis tebebuvo alkanas, o gal tik norė
jo pabūti Vilijos artumoje. Ji liūdnai šypso
josi, q mintyse nedilo gitaros vaizdas.

— Vilija, iš tikrųjųl — piktai sumurmėjo 
Rima iš savo lovos. — Per tave nė pailsėti 
negalima. Aš nuodų tam rėksniui kada pa
kišiu!

— Rima, jis mano vardą išrėkia. Tik pa
klausyk, — neiškentusi pasigyrė.

— Kvailutei Jis rėkia “duok, duok”l Ne
svarbu tavo vardas, kad tik trupinių papiltum.

— Rima, tu esi žiauril — pasipiktino Vi
lija ir nubaidė paukštį.

— Žinok, kad vėlai atsiguliau, poilsio rei
kia, o tavo dykaduonis draugas šūkauja pro
tamsą.

— Atsigultum, kada reikia, išsimiegotum 
— pagalvojo Vilija, bet nedrįso garsiai pasa
kyti, kad neišgirstų pavydo balse.

— Vilyte, būk gerutėlė, pavalyk už mane 
27-tą kambarį, — staiga sušvelnėjo Rima. — 
Žmonės atvažiuoja, o aš vakar neturėjau lai
ko.

— Aš turiu savo darbo! Tau šeimininkė 
liepė, tai ir valyk.

— Man galvą taip sopa. Tiesiog pasikel
ti negaliu. Pasigailėk, Lija. Aš tau atsilygin
siu kaip nors.

— Gal tau vaistų atnešti? Seimininkė 
duos...

— Vaistų nereikia. Jeigu galėčiau nors 
truputėlį pagulėti, praeitų...

— Sakai 27-tas kambarys?
— Taigi! Tu angelas esi! Ten darbo ne

daug, aš žiųau. Pašluosi kiek įr gana. . .
Ji užsiklojo galvą įf ęlaugjaų ąeįcalbėjo. 

Vilija jautėsi truputį kalta, nes kėkštas tikrai
(Nukelta į 4 pal.)
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Mėlynojo paukščio draugyste
(Atkelta iš 3 pusi.) '

Rimą prižadino, todėl nuskubėjo prašymą iš
pildyti. įžengusi į 27-tą kambarį, nusikeikė. 
Tai apgavo ją Rima! Matyt, kambarį buvo 
mačiusi, todėl ir nenorėjo valyti. Tačiau žo
dis buvo duotas, ir Vilija ėmėsi darbo.

Tik po geros valandos atsitiesė, kritiškai 
peržvelgė kambarį ir patenkinta nusišypsojo. 
Dabar nebus drovu naujus vasarotojus įleisti, 
tik tas čiužinys taip gėdingai dėmėtas... Nors 
bus paslėptas po paklodėmis, vis tiek negra
žu. Vilija sukaupė jėgas ir stenėdama, pra
kaituodama čiužinį apvertė. Antroji pusė bu
vo nedaug švaresnė, tačiau jos akis patrau
kė nedidelis vokelis, prisegtas prie dryžuotos 
čiužinio medžiagos. Skubiai jį nuplėšusi, pa
žvelgė vidun ir aiktelėjo. Vokelyje buvo pen
ki žali banknotai, kiekvienas po dešimt dole
rių-

— Vaje, —sušnabždėjo išplėtusi akis — 
Vaje!

įbrukusi brangųjį radinį į kišenę, pasilei
do tekina per vasarvietės kiemą šeimininkų 
buto link. Prie durų sustojo. Buvo dar tikrai 
labai anksti, negražu žmones žadinti. Pinigai 
nedings iš kišenės, gali ir vėliau atiduoti.

Galais pirštų, kad nekaukšėtų į cementi
nius laiptelius, Vilija nulipo nuo kalno į pa
ežerę. Nusimovusi batus, pabėgėjo kutenan
čiu smėliu ir atsisėdo prie pat vandens. Pul
kelis žuvėdrų suposi bangose lyg balti, po
pieriniai laiveliai, kvepėjo šviežia žuvimi ir 
pušų sakais.

Vilija apsidairė, išsitraukė voką ir dar kar
tą perskaičiavo pinigus. Jos delnai sudrėko, o 
smilkiniuose dunksėjo vis greitesni širdies dū
žiai.

— Kažin kas juos paliko? Rima niekuo
met čiužinių nevarto, gal jau keli metai pi
nigai ten paslėpti.

. —- Q jeigu?
Vilija pašoko, šaltos bangos lyžtelėta, ir 

pasileido bėgti šlapiu smėliu, lyg norėdama 
pasprukti nuo gundančios minties. •

— O jeigu nesakyčiau? Dievulėliau, juk 
gitara tiek nckainuojal Dar ir naujai sukne
lei užtektų... Tokiai margai, su mezginiukais, 
kaip Rimos... ‘ . S

Ji sustojo, giliai atsikvėpė ir pamažu grį
žo atgal. Pakeliui susirinkusi batelius, ėmė 
kopti laiptais į vasarvietę. Vokelis buvo toks 
sunkus, rodos plėšė kišenę ir svėrė žemyn lyg 
akmenų maišas, tačiau mintyse ji jau buvo 
nusilenkusi pagundai. Laiptų viršuje stovėjo 
Rima.

— Ačiū, Lija. Gražiai sutvarkei. Nesakyk 
šeimininkei, kad tavęs prašiau. Tuoj pradės 
bartis.

jo, sužinojęs, kaip labai noriu skambinti.
Pagaliau vokelį įgrūdo į uniforminės suk

nelės kišenę ir lengviau atsikvėpė.
— Visi vagys ramybės neturi, — kažko

dėl išlindo pašaipi mintis.
— Aš nevogiau, — tvirtai užginčijo Vi

lija. — Jeigu niekas neatsišaukė taip ilgai ir 
nepasigedo 50 dolerių, matyt pinigų turi la
bai daug, jų nevertina. Man pinigų baisiai 
reikia.

— Vagis, vagis, vagis! —- staiga nuskar
dėjo įžūlus mėlyno kėkšto riksmas ąžuolo ša
kose.

Vilija suvirpėjo.’ Paukštis žodį išrėkė taip 
aiškiai, kiekvienas, jį išgirdęs, galėjo lengvai 
suprasti.

— Netiesa, netiesa! — sušnabždėjo ji. — 
Se duonos ir pyragaitį, tik tylėk!

— Vagis! — nesidrovėdamas spiegė kėkš
tas, visai nesidomėdamas siūlomu maistu.

— Tylėk, sakau, tu išdavike!—piktai šūk
telėjo Vilija. Buvo baisu, kad pabus Rima ir 
išgirs tą kaltinimą. Dar blogiau, paukštį ga
lėjo išgirsti šeimininkai ir visi vasarotojai.

Ji persisvėrė pro langą ir pamojavo rankš
luosčiu.

— Lėk šalin! Lėk!
— Vilija, tu pradedi man patikti, — ne

tikėtai pasakė Rima. — Pora rytų taip nuvy
si, paskui neatskris.

Vilija neatsiliepė, tik tvirtai prispaudė ki
šenę su voku ir išėjo laukan.

— Lija vagis! Lija vagis!
Mėlynas kėkštas, negavęs pusryčių, suki

nėjosi virš jos galvos ir priekaištingai šaukė. 
Toks dėmesys būtų anksčiau ją labai pra-' 
džiuginęs, bet dabar tik kėlė baimę ir sąži
nės graužimą.

— Dieve, ką mama pasakytų sužinojusi! 
Neturtas nepateisina vagystės. Ir kas su ma
nimi darosi? Pirmą vasarą iš namų išėjau ir 
visus geruosius jos pamokymus taip lengvai 
pamiršau.

Padangė buvo pilka, apsiniaukuSi...Kažkur 
toli, ežero pusėje, sududeno griaustinis ir gū
džiai maurojo švyturys. Vilija giliai atsikvėpė 
ir pasileido bėgti.

Šeimininkąi miegojo kietai. Teko ilgai bels
tis, kol prasivėrė durys ir pasirodė susivėlusi, 
piktoka vasarvietės savininkė.

— Vilija, kas atsitiko? Kodėl taip anksti?

— Pinigus radau. Po čiužiniu...

— Galėjai palaukti... Paskui būtum ati
davusi.

Džiaugsminga finalinė scena Kazio Binkio “Atžalyno” pastatyme Chicagoj. Ant rankų mėtomas 'Petrą 
vaidinęs Edvardas Moliukus, kairėje — siuvėją Žiogą vaidinęs Julius Balutis. Nuotr. A. Gulbinsko

pastatymo

patį teatrą lankanti kultūringa 
visuomenė.

O vargu ar teatrui pakanka
mai meilės turi, kad ir labai ge
ras aktorius, jeigu jis dėl kurių 
nors užkulisio priežasčių, spek
takliui pasibagus, tiesiog neiš
prašomas su kitais drauge pa
sirodyti scenoje, o ir pasirodęs, 
vaidina kažkuo nepaterikintąjį. 
Publika visą tai mato, publiką 
tai labai veikia, o toks ožiavi- 
masis labai kenkia ir pačiam 
aktoriui. Todėl ten, už uždangų, 
jūs, aktoriai, išsibarkit ir vėl iš- 
sibuč uokite, bet. viso to neparo
dykite po spektaklio scenoje. 
Gi mūsuose šitai kažkaip jau 
isipilietina, kai, žiūrėk, po mu
zikinio spektaklio pagrindinė 
solistė, dėl kažko pyktelėjus, jo
kiais plojimais scenon neišpra
šoma arba po vaidinimo tą ar ki
tą kolegos turi kone prievarta 
scenon išnešti. O publika jaučia, 
kad čia užsikirsta toli gražu ne 
dėl kuklumo.

K. PriešpyUs
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— Nesakysiu...

— Dėl to kėkšto nesirūpink. Tegul sau jis 
rėkia. Paukščiui gerklės neužkiši. Žinai, tikrai 
atrodo, kad tavo vardą šaukia, — pridūrė lyg 
atsiprašydama Rima.

Vilija nieko neatsakė. Buvo malonu, kad 
Rima pagaliau mandagiai su ja šneka. Šyp
telėjusi, nuskubėjo prie savo darbų. Visą die
ną galvojo, kaip išsiprašyti j miestą ir nusi
pirkti gitarą. Buvo tikrai baisu, kad kas nors 
pinigų neieškotų, neatsišauktų. Apie jų atida
vimą šeimininkams Vilija daugiau negalvojo.

Naktis kažkodėl neatnešė poilsio. Net už
merkusi akis, regėjo pailgą, apglamžytą voke
lį ir pinigus jame. Džiaugsmas maišėsi su bai
me ir nerimu, trukdydamas užmigti.

— Niekas nesužinos. Kvaila būčiau, jei iš- 
siduočiau, —drąsino save, bet akys nenorė
jo užsiverti.

Lauke šniokštė medžiai ir ežeras. Buvo 
visai neįmanoma tuos du šniokštimus išskir
ti. Kažkur vienodai, beveik įkyriai čirpsėjo 
svirplys. Vilija vartėsi lovoje, dūsavo ir kama
vosi, kol kambario langas pradėjo šviesėti.

— Negalėjau... Dar pamesiu... Penkiasde
šimt dolerių, ponia.

— Na gerai, Vilyte, ačiū. Gal atsišauks 
kas. Paieškosime. Jęigu per mėnesį niekas ne
atsilieps, pusė pinigų tau teks. Prižadu.

— Pusė? —džiugiai pamanė Vilija. —
Juk tai 25 doleriai! Gitarai užtektų ir niekam 
meluoti nereikėtų...

— Tu sąžininga mergaitė, Vilyte. Tikiuo
si, kad ir kitą vasarą pas mus dirbsi. Rima 
negrįš, tai jos vieta tektų. Žinai, valgykloje pa
tarnaujant, žmonės arbatpinigių duoda...

Vilija nepajėgė atsakyti. Jai buvo taip leng
va, širdyje šviesu, kad tik šypsojosi ir lin
gavo galva. Seimininkė dar kažką kalbėjo, 
gal ją gyrė, gal džiaugėsi, bet Vilija neklausė. 
Tebesišypsodama apsisuko ir patraukė ežero 
link.

— Mano paukštis tuoj atskris. Nereikia, 
kad Rimą vėl prižadintų, — pagalvojo nu
sižiovaudama.

— Lija, Lija! — prižadino iš svajonių 
pažįstamas balsas.

Vilija pakėlė galvą. Čia pat, ant palinku
sios epušės šakos, nerūpestingai sūpavosi 
mėlynas paukštis ir žvelgė į ją tai viena, tai 
kita akimi.

— Tu be pusryčių, vargšeli, —nusijuokė 
Vilija ir ištiesė delną su pyragaičių trupi
niais.

Dryktelėjus iš lovos, atidarė spintelę. Duo
na buvo čia pat, tačiau ranka automatiškai 
užčiuopė pinigus.

— Spintelėje Rima gali rasti, reikia ge
riau paslėpti...

Pasidairiusi, pakišo vokelį po savo pagal
ve, bet ir čia neatrodė saugu.

— Pirksiu vartotą gitarą, —tačiau nu
kreipė mintis malonesne kryptimi — šeimi
ninkams nei Rimai nebus įtarimo. Mamai 
j^įkyaįų,, kad kuris. ttor; dovano-

— Lija! — džiaugsmingai sukliko kėkš
tas ir. šelmiškai pakreipęs kuodą, nusileido 
pusryčiauti.

Tai ne vaidinimo nuodugni re- i ryčiodamas kažkur, bet čia pat 
cenzija, o tik šiaip sau viena | kasdieninėje buityje, be jokių 
kita užuomina, ryšium su Kazio 
Binkio ‘Atžalyno” spektakliu, 
kurį praėjusiame savaitgalyje 
čikagiečiamą dovanojo vietinis 
Jaunimo teatras-

Teatleidžia visi teatralai, kad 
šį kartą pradėsime nuo publikos. 
Ir daugiau tegu niekas niekur 
nerūgoja, ypač Chicagoje, jos 
adresu- Premjeroje (šeštadienį) 
buvo pilna salė. Antrajame spėk 
takly (sekmadienį) atėjusiems 
bilietų tiesiog pritrūko. Tad jei
gu Chicagoje nėra tvirto ir nuo
latinio lietuvių teatro, kuris se
zone pastatytų bent 3-4 veika 
lūs, tai kalta ne publika, bet pa
tys teatralai (aktoriai, režisie
riai ir pn.). O gal ir jie nekalti? 
Gal kalta senatvė, pervargimas 
kasdienybėje, tiesiog fizinis ir 
dvasinis nuotolis tarp šiandien 
ir vakar.

Todėl ir Jaunimo teatro bruz
dėjimas, todėl ir Anatolijaus 
Kairio nuolatinis organizacinis 
planavimas, todėl ir Dariaus La
pinsko naujumų scenoje ieškoji
mas, todėl ir. klasikinio Binkio 
neaplenkimas, todėl jaunimo ir 
dvasioje jauno senimo sceninė 
draugystė atsirado pačiu laiku, 
atsirado jau beprasidedančioje 
tuštumos baimėje.

šiemetinis "Atžalyno” pasta
tymas Chicagoje buvo tuo įdo
mus, kad jis buvo savotiškas at
mosferos pakeitimas po visos ei
lės pastaraisiais metais įprastų 
kone avangardinių1 muzikinių ir 
draminių spektaklių. Tokių per
šokimų nuo vieno an: kito iš es
mės nereikia jokiu lūdu peikti, 
kai be jų neapsieinana net avan 
gardų viršūnėmis eiiąs brodve- 
jiškas New Yorko tatrinis gy
venimas Štai “Time’ sausio 25 
d. numeryje teatro puslapiuose 
kaip tik akcentuojanas tenykš
tis Ibseno “Noros” įastatymas.

Tad ir mes nuo Bikio per to
li nesišalinkime, nuoBinkio, ku
ris save neva “galon suaugu
sių” profesorių lūpmis šitaip 
apsitarė: “Gabus, bet nerimtas”. 
Kad Binkis buvo dag kam ga
bus, kad jis kūrybigai reiškėsi 
poezijoj, dramoj, iimoristikoj 
ir "Keturių Vėjų” >ūtimu mū
sų literatūron, nieks šiandien 
neabejoja. Bet jis rauge galė
jo būti ir rimtas. rMi liudija ir 
ką tik Chicagos sceoje matytas 
jo “Atžalynas". Jultai yra ne
paprasto švarumo eikalas, bet 
parašytas su tokiaicenine nuo
jauta, kad veikaluimaža ką be
galėtum prikišti. lesiog malo
nu pasekti, kaip linkis moka 
kiekviename veiksie rasti dra
minį akcentą, kip nesiske-

akinančių efektų, o tik tradici
ne pedagogine mintim tiesiog 
prirakina žiūrovą. Veikalas at
rodo kuklus ir paprastas, o vis 
dėlto išsekantis ir klasiškas. 
Jeigu tik autorius būtų labiau 
pabrėžęs ir mokytojo Tijūno 
tragediją po to, kai jo išsiblaš
kymas čia kitiems privirė tiek 
sunkiai išgraibomos košės, tai 
"Atžalynas”, k^ip veikalas, bū
tų beveik be priekaištų.

Regėtas šeštadienį spektaklis 
žiūrovą žavėjo daug kuo. Žavė
jo pačių jauniausių aktorių ir 
jau pražilusių susitikimu sce
noj bendrajam lietuviškojo teat
ro reikalui. Reikėjo džiaugtis 
ne vienu jaunimėlio blykstelėji
mu. Jeigu Jaunimo teatro aplin
koj jau gerokai ūgtelėjo anks
čiau ne vieną kartą matytas 
Liucijus Alenskas, tai panašiu 
keliu, reikia tikėtis, nueis ir šį 
kartą "Atžalyne” matytieji Ed
vardas Momkus, J. Kapačins- 
ir kt. Sakysim, tik maža epizo
dinė rolė, bet kaip ji įtikinamai 
suvaidinta Eugenijaus Būtėno, 
pamėgdžiojant neva klasėn 
įėjusį mokytoją. O tokių aki
mirkų žybtelėdavo apsčiai ir 
kituose.

Naujiena buvo ir lig šiol la
biausiai literatūros kritikoj besi
reiškiančio T. Antanaičio įsikū
nijimas scenoje į Inžinierių Ke- 
raitį. Šiuo atveju mums ne tiek 
rūpi geras ar blogas pasiimtos 
jo rolės atlikimas, o jo atėjimas 
scenon visai ne iš teatrui patep
tųjų tarpo, bet tiesiog iš teatrą 
mylinčios visuomenės. Kai ne 
vienas to amžiaus teatro vete
ranas jau "nusiima”, tai šalia

stovėjęs nepretenzingas bendra
amžis, jeigu jau reikia, neatsi
sako pradėti ir patalkinti. O to
kia nesuinteresuota teatro mei
le, atrodo, labiausiai ir gyvas 
kiekvienas teatro kolektyvas ir

NEGELBESLįJS
— Ką tu, Juozai, sakytum,** 

jei tava žmoną užpultų tigras?
— Nesikiščiau. Pats pradėjo, 

pats tegul ir išsikapsto.

Du draugai Kazio Binkio ‘įAtžalynr" Chicagoj: Petras — Edvardas 
Momkus (kairėje) ir Jas'.us — J. Kapačinskas.

Nuotr. A. Gulbinsko

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Liepnį!
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TARP MOZAIKOS IR MEDŽIO RAIŽINIU
Įspūdžiai iš M. Stankūnienės parodos Chicagoje

Sausio 16 d. vakare Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, Chica- 
goj, atidaryta Magdalenos Biru
tės Stankūnienės dailės darbų 
paroda galerijos direktoriaus 
skulpt Petro Aleksos žodžiu. 
Dailininkę Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus vardu keliais žo
džiais pasveikino dar ir bibliogra
fas Kazys Baltramaitis. Pažymė
tina, jog šį kartą nebuvo ilgų 
atidarymo kalbų. Ir tai jau labai 
gerai. Tačiau tokia proga tegu ir 
poros sakinių kalba vis dėlto tu
rėtų suktis apie meną, o šį kar
tą tebuvo tik pakvietimas 
vaišintis pyragais ir kava.

J. DAINAUSKAS

Parodoje išstatyta per 40 dar
bų: medžio raižinių, akrilikos, 
mozaikos, kolažo ir temperos 
technika atliktų paveikslų. M. 
Stankūnienė meno technikos 19- 
58-60 metais pradėjo mokytis 
Londone, St. Martin institute. 
1961-67 m. ji lankė Chicagoje 
Meno institutą, Bogan kolegiją ir 
Lietuvių Dailės studiją “69”. 
Šiuo laiku meno studijas ji gili
na privačioje mokykloje “Acade- 
my of Fine Arts in Chicago”. 
Kiekviena tų mokyklų neabejo
tinai vis ką nors naujo davė dai
lininkei. Kitaip tariant, M. Stan
kūnienė turėjo daug progų susi
pažinti su gana įvairia meno 
technika ir įvairiomis meno kryp
timis.

•

M. Stankūnienės žodžiais, 
labiausiai traukia tapyba abstrak
tinėmis temomis ir grafika, gi 
mozaika, kolažas ir akrilika jai 
yra it priemonės savitam poil
siui nuo nervinės įtampos, ieš
kant kokio nors vaizdo išraiškos 
suformavimo tapyboje ar grafiko
je.

Tačiau eiliniam žiūrovui, ste
bint šią parodą, vis dėlto pirmu
čiausia krenta į akį jos mozaikos 
darbai. Po to seka medžio raiži
niai —grafika. Dar toliau lieka 
kolažai, tempera ir akrilika dar
bai.

M. Stankūnienės mozaika pa
sižymi spalvingumu ir tų spalvų 
sąryšio tikslingumu. Technikos 
atžvilgiu jos mozaiką galima bū
tų pavadinti “Vitražine mozai
ka”. Mat, vieton spalvoto gla
zūruoto molio (greta akmenėlių 
vieno pagrindinio mozaikos kū
rinių elemento), neretai pasi- 
gelbstint glazūros nuskaptavi- 
mu, norint apipavidalinti pa
veikslo fono kurią dalelę reikia
mam efektui išgauti, dažniau
sia išskaptuotas vietas paspal- 
vinant, dailininkė visą tai pa
dengia permatomu, kartais kone 
bespalviu stiklu, siekiant išgauti 
kūrinio paviršių lygų su glazū-

ją

(Atkelta iš 3 puBl.) 

ir profesorių. Praėjo mylimi pro
fesoriai Sezemanas ir Karsavinas. 
Praėjo kunigai, vienuoliai, tūks
tančiai ūkininkų ir darbininkų, tas Vakarų pilietis norėtų būti 
Rodės, visa prispausta Lietuva cenzoriumi. Plaka juos spauda 
žengia, supama piktų sargybinių botagais, net ir tuos, kurie meta 
ir automatų. liauk pornografiją. Tuo tarpu ko-

Negalima reikalauti iš Baltu-1 monistiniuose kraštuose valdan- 
šio ir kitų memuarininkų, kurie čioij kIasė i cenzorius žiūri su pa- 
taip nuoširdžiai aprašo kiekvieną ^ar°a» kaip į savotiškus literatu- 
Cvirkos gyvenimo mirksnį, kiek-1ros. bendradarbius arba spaudos 

.» i i t ’ cnhitaViR’ Tij ndrt4<rh *cM_
vietiniam labui kenksmingą min
tį ir ją be pasigailėjimo išbraukti.

Kai bolševikai užplūdo Lietu
vą (1940) ir Cvirka su kitais pa
žangiaisiais rašytojais įsirioglino 
į Vailokaičio namus, prasidėjo 
gerbiamų cenzorių laikai. Rašy
tojai, užuot rašę knygas, kaip di
deli ponai ėmė skirstytis įtakin
gomis pareigomis. Cvirkos reko
menduojamas, Juozas Baltušis ga
vo galingą cenzoriaus darbą. 
Cenzūros būstinėje Trakų gatvė
je jį su išskėstomis rankomis pa
sitiko kitas galingas cenzorius P. 
Jonuška: “Seniai laukiam. Štai 
pieštukas tau raudonas, brauk 
laukan visą brudą”.

Tokį darbą parinkdamas sėb
rui, Cvirka įvertino Baltušio cha
rakterio bruožą—giliai neapkęs
ti skirtingų, nekomunistinių pa
saulėžiūrų, netoleruoti kitaip gal
vojančio žmogaus. Su raudonu 
cenzoriaus pieštuku Baltušis ėmė 
keliauti nuo vienų pareigų prie 
kitų. Jo cenzoriškoji galia augo. 
Netrukus jis pasidarė “Jaunojo 
Ūkininko” atsakinguoju redakto
riumi. Prižiūrėjo, kad valstiečiai 
neskaitytų brudo, bet gilintųsi į 
kremliškos saulės pamokymus. 
Teko jam ir rašytojų sąjungos or
ganizacinio komiteto nario dar
bas surūšiuoti ir atskirti degini-

atveju Baltūsiui nebūtų progos 
pasikolioti: fašistai, provokatoriai, 
budeliai.

Žiauri cenzorių profesija. Re

vieną jo charakterio dorybę, kad, Jį„Pįįį
jie bent vieninteliu sakiniu pa
minėtų Stalino terorą. Kaip čia 
dabar!? Juk tai netaktas. Ką šis 
rašytojas Cvirka turi bendro su 
Stalinu? Žinoma, Cvirkos talen
tas nieko bendro neturi su Sta
linu. Jo talentas išaugo Lietuvos 
žemėje. Tačiau tam tikru laiku 
Cvirkos galvelėje zimzėjo stali
ninių ukazų uodai. Jie buvo ne
atlaidūs. Už atspausdintą “Lietu
vos Aide" apysakaitę(1932) Cvir
kai teko graudžiai atsiprašinėti 
“Priekale” ir grieščiausiai 
smerkti savo klaidas.

Istorija visiems turi turėti 
nodą prieglobstį. Jei knygos 
muarininkai išsijuosę net kelias 
dešimt kartų mini Smetoną, ko- 
dėlgi vardan istorinės lygybės ne
paminėti tautų vado, atnešusio 
Lietuvai saulę, atvertusio Cvirkai 
ir jo kairiesiems bičiuliams nau
jo gyvenimo lapą? O dabar nė 
mur—mur. J’ik vienas Romas 
Šarmaitis, kuklus komunistinių 
archyvų specialistas, prisipažįsta, 
kad vertęs ir redagavęs filosofo 
J. Stalino straipsnių rinkinį “Le
ninizmo klausimai”. O kur sau
lė, kur tėvas, generalisimas, tė
vynės karo korifėjus? Kur visa 
šviesa ir didybė? Ak, tos nebylios, 
kurčios archyvų dulkės!

Gindamas laisvę ir humaniz
mą, J. Baltušis kovingai plūsta 
Lietuvos cenzorius, jų užsiėmi
mą vadindamas “fašistuojančio 
diktatorėlio cenzūra”. Pyksta ant 
jų, kad uždraudė P. Cvirkos de
biutinių eilėraščių rinkinio “Pir
mosios mišios” atspausdinimą. Ži- 

. noma, negerai padarė — reikė
jo IfiUti- O £41 ir jerAi, dės kitu

pa-

vie- 
me-

nuo mozaikos priešinio linijų. To-1 
dėl ir M. Stankūnienės mozai
kos darbai pasidaro it neperma
tomas vitražas .Visa parodoje iš-į 

statyta jos mozaika rodo, kadi 
glazūruoto ■ paviršiaus šukės jai 
tarnauja tik kaip papildoma prie
monė, siekiant išgauti projektuo
tą vaizdą. Tai ypač ryškiai ne

vienodos formos ir ne vienodo dy- j tyti “spalvinėje kompozicijoje” 
džio. Visų pirma, tai priklauso, (Nr. 20) ir “Atsiminimuose”

ros gabalėlių paviršiumi. Prie
dui, jos mozaikos “šukės” yra ne

Magdalena Stankūnienė Natiurmortas (mozaika)
Iš paradus Čiurlionio galerijoje, Chicagoj

i (Nr. 30).Visų tų technikinių prie-Į nutolti nuo lietuviško gyvenimo vaizduodamas ir savojo krašto re
montų derinys sustiprina josios, tikrovės, o ypač nuo lietuviško ginius iš atminties, vis dėlto tu- 
mozaikos savitumą. Atrodo, kad'kaimo tikrovės, norint pateikti ri “teisę” savo kraštą vaizduoti 

į Galerijos vadovybės pakviesta ju- 
I ry komisija neatsitiktinai iš visų 
I M. Stankūnienės darbų Čiurlio
nio galerijai parinko mozaiką 
“Muzikantai” (Nr. 24), kur ga
na primityviomis linijomis yra 
sukurtos trijų “lumzdelininkų” 
figūros. Savo ruožtu labai pa
trauklios mozaikos yra “Gėlės su 
žvakėmis” (Nr. 25), “Paukštis” 
(Nr. 28), “Fantazijos žaismas” 
(Nr. 21) ir abstraktinis “Raudo
nas ir žalias virpėjimas” (Nr.
19). Neabejotina, kad ir mozai
kos srityje M. Stankūnienė dar 
nėra išreiškusi visą savo kūrybi
nį pajėgumą, dar nėra išnaudo
jusi visas jos jau valdomas tos 
kūrybos technikos plonybes.

Dvylika medžio raižinių paro
doje (Nr. 1-12) sudaro Lietuvos 
kaimo visų metų gyvenimo bei 
darbų ciklą, kuriuo M. Stankū
nienė siekia pavaizduoti mūsų 
ūkininko darbus. Grafikos dar
bų forma šiame cikle gana ar
chaiška, savotiškai artima Lau
ryno Ivinskio kalendorių min
tims, kur kiekvienas vaizdas yra 
pasakojamojo pobūdžio, pats at- 
pasakojantis dailininkės užsibrėž
to vaizdo min'į. Esmėje vis dėl
to tai dailininkės vaizduotės kū
riniai, kur siužeto vaizdavimo 
elementai paimti iš kadaise re
gėtų vaizdų (Balandžio mėn. 
vaizde pvz. Gelgūdo pilies silue
tas). Žinoma, lietuviui dailinin
kui, gyvenant svetimame krašte, 
iš viso nėra lengva kūryboje ne-

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr^

|mui į rašytojų rūmus iš įvairių 
šaltinių gabenamas knygas. Tie
siog sunku įsivaizduoti, kaip tas 
liesokas vyras galėjo patraukti to
kį pareigų vežimą. Ilgainiui cen- 
zoriško talento pasigedo ir radio
fonas. Ir čia jis tapo literatūros 
ir dramos sekcijos atsakinguoju 
redaktoriumi.

Tikriausiai nerasime pasaulyje' 
kito cenzoriaus, kuris net savo 
paties feljetoną būtų subraukęs 
raudonu pieštuku. Prie ko nepri- j 
veda makabriškas nepasitikėji-! 
mas! Baltušis pasakoja: “Nakčia 
parašiau Šluotos žurnalui felje-' 
toną, vidurdienį dailininkas Ste- j 
pas Žukas atnešė žurnalo pusią-| 
pius man į cenzūrą, ir aš ėmiau ( 
braukyti juos raudonu pieštuku, 
šalindamas, kas, mano tuometi-' 
niu supratimu; atrodė nereika-' 
ga tarybinei santvarkai. “Save gi1 
brauki!” — šūktelėjo Žukas juok
damasis.”

Baltušio prisipažinimas nusi
pelno pagarbos. Kiekvienas gali 
suklysti. Tačiau tas didžiavima
sis sovietinio cenzoriaus amatu 
kažkaip nesiderina su panieka, ku
ria jis jautė Lietuvos cenzūrai. 
Nesiderina taip pat su garbinga 
rašytojo profesija. Cenzoriavimas 
už riebų rublinį honorarą, už vi
sokeriopas privilegijas yra ir bus 
niekingas užsiėmimas, ypač, kai 
giriamasi raudono pieštuko šmaik
štumu.

Tas raudonas pieštukas kai 
kam simbolizuoja ir raudoną so
vietų durklą, kuriuo buvo žudo
mos žmonių laisvos mintys, išlu
pami teisybės liežuviai, atidaro
mi laiškų vokai, sudaužomi pri
vačių butų užraktai. Ar ne cen
zorius, susidomėjęs kapitono Sol- 
ženicino laišku, iškniso vieną sa
kinį apie ūsotą Kremliaus strate
gą, ir dėl to dabartinis Nobelio 
premijos laureatas turėjo dešimt 
metų kalėti darbo stovyklose? 
Ar kraštas, kuriame siaučia cen- 
zoriškų pieštukų — durklų ger
bėjai, gali būti laimingas? Ne, 
jis negali būti laimingas, nes jo 
netolerantiška vy'iausybė nebu
vo ir nėra humaniška.

FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef - CA 5-7252

RIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
.11 . .1 J .. .r. > 4^ i • ir . -.1. i Al-.. > . i,

taip, kaip tasai jam tuo ar kitusavitą kūrinį. Čia jam, panašiai
kaip senovės jūrininkams Scilė ir nuotaikos momentu atrodo, ki- 
Charibė, dabar gresia du pavo- taip tariant, ir Lietuvos gyveni- 
jai: nukrypimas į pigų, atviruki- mo realybes pavaizduoti subjek- 
nį sentimentalumą arba lietuviš-, tyviai. Žiūrint į šioj parodoj re- 
ko gyvenimo vaizdavimas gyve
namojo krašto kasdienybės ele
mentais. Užtat lietuvis dailinin
kas emigracijoje sugeba parodyti 
vis dėlto tik apytikrį Lietuvos gy
venimo tikrovės vaizdą. Tiesa, 
dailininkas nėra fotografas, tad,

gimą Lietuvos kaimo gyvenimo 
ciklą, neabejotina, kad M. Stan
kūnienė ta teise pasinaudojo, 
nes, pvz. josios “Gruodis” per
nelyg yra besniegis. Būtų gera 
tuos M. Stankūnienės mėnesių 

(Nukelta į 7 pusi.)
n

TRYS ŠEIMOS GENERACIJOS APTAR
NAUJA MŪSŲ KLIENTUS i

Stanlvv Sr. Stanlvy Jr.

1971 Chryslej.
Newport, 4 dr 

£3,733.00

1971 PlymoJtu
2 dr. ^2 313.u,

BALZEKAS MOTORS
Flymoatn Fuw-V«iunt-aTX-no<arunnvr.a»rr*cua<-Duitvr

4030 ARCHII VI 74515

ŠV. BONAVENTŪRO
PARUOŠIAMOJI MOKYKLA 

( Nuo 9—12 klasių) 
BENDRABUČIUI 

VADOVAUJA TĖVAI PRANCIŠKONAI

Pilnai Pripažinta Mokykla
■

Sturtevant, Wisconsin 53177
(68 mylios nuo Chicagos)

Dear FatheAV ------ -------------------- -

Please send me further information on St. Bonaventūre 
Preparatory School

Name ........ Age
Phone ...

X

■ į Address

i Į City
: | Parlsh .

i į School ,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Statė Zip
E 4

Grade

’ll

R A T E S
F ii d Q n i r t e r I y

5%
PASSBOOKS

5^%
81.000 minimum

LNVESTMENT BONUS PLAN
Savinos

Highest renervea
BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

44171 Archer Avenue Chicago, Ullnois 60632

H I G H
6%

85.000 minimam 
■ YEAR CERTTFICATE 

53/4% 
81.000 minimum 

YEAR CERTIFICATB
20,000

PAPIGINTA KAINA
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžia padėti.

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

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

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo 
laida.

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuviškų 
dienraštį “Draugą”!

“Draugo” administracija
iii fi ,i —... ■ ■ .........

SIUNTINIAI - DOVANOS
I USSR

SENA PATIKIMA FIRMA
Ir toliau tarnauja vis augančiai Klientūrai, yprastu tradiciniu 
būdu, kaip tarnavo 40 savo egzistavimo metų.
Jei esate vienas iš tūkstančiu mūšy patenkintų klientų, dėko
jame Jums už jūsų parauną. Jei ne, prašome išbandyti mūsų 
patarnavimą ir tada jūs mums dėkosite.

PAŠTU GAUNAMI SIUNTINIAI TĄ PAČIĄ DIENĄ 
PARUOŠIAMI PERSIUNTIMUI.

Naujausio katalogo ir naujausių patvarkymų kreipkitės j

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut Street, Philaldephia, Pa. 19106

TEL: — 215 925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE
220 Park Avė. South, New York, N. Y. 10003

TEL. — 212 982-8410
Arba i bet kurį mūsų skyriaus atstovą

PII1LADELPHIA PA. 19123 
1013 N. Marsliall Street 

WA 5-8878
BAI/TIMORE, MB. 21224 

3208 Easteru Avenue 
DI 2-2374

80. BOSTON, MASS. 02127
390 Best Broadvvay

AN 8-8704

CHICAGO, ILL. 00632 
1102 Archer Avenue 

Tel. 254-4144

BRANCH
CHICAGO, ILL. 00022 

2242 W. Chicago Avenue 
BE 5 - 7788

CLEVELAND. OHIO 44110 
787 East I85tli St.

486 - 183U

DETROIT, MICIl. 48210 
0400 Michlaan Avenue 

TA 5-7500
OMAHA. NEBIl. 88107 
5524 80. 32nd Streei

731 - 8577
PITTSBURGH, I*A. 15222

348 Tlilrd Avenue 
GH 1-3712

tos ANGELES. CALIF. 00020 
2841 Sunset Blvd.

213-382-15(18

SAN F11ANCI80O. CAL. 94122 
1230 — 9111 Avenue

LO 4-7981
TRENTON. N. J. 08011 

730 l.lberty Street 
LY 9.9103

WORCE8TF.IL MASS. 01604 
82 Hnrrison Street 

817-798-3347

ELIZABETH. N. JERSEY 07201 
950A EUznbeth Street 

354-7008

HAMTRAMOK, MICH. 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 

3(15 - 0350

HANSAS UTY. HANSAS 80102 
18 SouUi Bethany

AT i - 1757
M1AMI, FIJŽRIDA 33138 
0405 BLscayne Boulevard 

FR 9-8712------------ ---------------------------------
MINNEAPOL1S, MINN. 55418 

2422 Centrai Avė. N. E. 
(012) 788-2545

NFAV BltlTAIN. CONN. 00052 
07 Sliuttle Mendou Avenue 

Tel. 224.0820
NEW YORK. N. Y. 10003 

101 l’lrst Avenue 
Oli 4-3930

PAIIMA. OHIO 14134 
5432 Siute Road 

749 . 3033
ROCHE8TEIL N. Y. 14821 

683 lludson Avenue 
BA 5.5923

VINELAND. N. J 08300 
Pnrlsli Hali 

West luindb- Avenue 
009-091-8423

SEATTLF. RASH. 98103 
1512 N. 39111 Street 

ME 3 - 1853
SOUTII RIVER, N. J. 08882

108 VVIilteliead A v eime 
257-2113

HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Avė.

249-11255

CENTRAL OFFICE NEW YORK
220 Park Avenue South

New York, N. Y. 10003 — Tel. 212 — 982-8410

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC. yra PODAROGIFTS. INO. 
įgalioti Imti dovanu užsakymus 13 Sovietu guminiu daiktų: automobi
lių, šaldytuvų, televizijos a|Miratų, motociklu, rūbu Ir L L

WORCE8TF.IL
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• AIDAI, 1970 m. gruodžio 
mėn. Nr. 10. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette S., Boston. Mass.', 
02122. Leidžia lietuviai pranciško
nai. Administruoja T. Benvenutas 
Ramanauskas, O.F.M. 680 Bush- 
wich Avė., Brooklyn, N.Y. 11221. 
Metinė prenumerata 10.00 dol.

Minint rašytojos Šatrijos Raga
nos — Marijos Pečkauskaitės mir
ties 40 metų sukaktį, žurnalo nu
meris pradedamas K . Gulbino, 
OFM straipsniu “Auklėjamoji mei
lės jėga Marijos Pečkauskaitės be
letristikoje”. Straipsnis gražiai papil
do ligšiolinius mūsų rašytojos kū- 
kūrybos įvairius nagrinėjimus jos 
raštuose ypač pasikartojančios, ra
šytojai, matyt, labai brangios te
mos pabrėžimu. Žymaus mūsų vals
tybininko Mykolo Krupavičiaus mir
tis minima teksto atskiru puslapiu ir 
velionio nuotrauka. Apie dail. Bro' 
nės Jameikienės vitražų meną rašo 
Jonas Dainuuskas, visą numerį puo
šiant tų vitražų nuotraukomis. Po
ezijos puslapis skirtas naujiems Vla
do Šlaito eilėraščiams, kupiniems 
šlaitiškai trapaus gyvenimo džiaugs
mo. Muzikos milžino Beethoveno 
dviejų šimtų metų gimimo sukaktis 
pernai ir mūsuose ir aplamai pasau
lyje nustelbė gilius pėdsakus žmo
nijoje palikusio ir kito vyro, filosofo 
Hėgelio, taipgi 200 metų gimimo 
sukaktį. “Aidai” tačiau jo nepamir
šo. Siame numeryje Juozas L. Navic
kas kaip tik rašo apie Hėgelio dina
miško subjektyvizmo filosofiją. Gre
timuos puslapiuos priduriams kitas 
lygiai toks pat sukaktuvininkas, vo
kiečių poetas Hoelderllnas: Alf. Seš- 
pltutkis užsimena apie tėviškę Hoel- 
derlino poezijoj ir duoda jo eilėraš
čio “Grįžimas į tėviškę” vertimą lie
tuvių kalbon. Jaunas Australijos lie
tuvis dr. A. V. Stepanas įdomiu 
straipsniu žvelgia gana gyvenimiš-' 
kai ir naujai į lietuvio ateitį Austra
lijoje. Steigiamojo seimo 50 metų su
kaktis minima dar vienu straipsniu, 
V. Vaitiekūnas rašo apie Lietuvos 
suverenumą Steigiamajame seime.

Apžvalginės “Aidų” dalies veda
masis šį kartą akcentuoja Simo Ku- [ 
dirkos tragediją, praėjusius metus 
tiesiog vadindamas Simo Kudirkos 
metais. Pats žurnalo redaktorius dar 
rašo apie neseniai mirusį žinomą
jį prancūzų katalikų rašytoją ir 
Nobelio premijos laureatą Francois 
Mauriac. Minima taipgi Lietuvoje 
pasitikusio, sovietinius kalėjimus iš
kentėjusio, bet nepalūžusio, tėvynė
je dar tebegyvenančio, šviesaus ku
nigo kultūrininko dr. J. Čepėno 90 
metų amžiaus sukaktis. Pagerbda
mi jo 90 m. amžiaus ir 65 m. ku
nigystės sukaktį, artimiausieji gimi
nės čia prasmingai didesne auka pa
rėmė ir šio “Aidų” numerio išlei
dimą. Minima taipgi pedagogo prof. 
dr. A. Ramūno — Paplausko 60 me
tų sukaktis. Labai džiugu, kad j čio
nykščių mūsų kultūrinių leidinių 
puslapius laiks nuo laiko ateina 
šviežių bendradarbių iš pačios jau
niausios akademikų kartos. Štai ir 
čia Kęstutis K. Girnius, filosofiją 
studijuojąs Chicagos universitete, ra
šo apie pernai mirusį loginio pozi
tyvizmo vyriausią atsotvą Rudolf 
Carnap.

Naujų knygų skyriuje recenzuo
jama pernai Alfonso Tyruollo pa
rengta ir J. Kapočiaus išleista įvai
rių tautų poetų, rašiusių apie Lie
tuvą, šios temos antologija, pava
dinta “Nemarioji žemė”. Tai mū
suose toks pirmas, dėmesio vertas 
ir visiems įsigytinas leidinys. Plačia 
recenzija aptariamas ir Vilniuje iš
leistas kolektyvinis veikalas “Šiuo
laikinės lietuvių literatūros bruo
žai”. Duodama taipgi svetimomis 
kalbomis paairudžiustų išskirtinių 
mokslo veikalų apžvalga ir plati

lietuviškojo kultūrinio bei visuome
ninio gyvenimo mėnesinė kronika.

Šiuo numeriu “Aidai” vėl užbai
gė naują vienerių metų savo komp
lektą. O tie kompletai taip metai 
po metų vis lieka didele ir akivaiz
džia, lietuviškos išeivijos kultūrine 
pastanga. Prie jos vertėtų prisidė
ti kiekvienam, bent jau tuoj pat 
žurnalą užsiprenumeruojant nau
jiems 1971 metams.

• LITUANUS, 1970 (Vokime 16, 
No. 4. The Lithuanian Quarter- 
ly. Tai daugiausia mūsų jaunosios 
akademikų kartos pastangomis j- 
kurtas ir jų rūpesčiu jau eilę metų 
leidžiamas žurnalas, kuris anglų kal
bą pristato pasaulio šviesuomenei 
istorines ir šiandienines lietuvių 
tautos daugiausia kultūrinio porei
kio situacijas. Žurnalą redaguoja dr. 
Antanas Klimas ir dr. Ignas Kęstu
tis Skrupskelis. Žurnalo išleidimo 
techniškąsias ir kitokias problemas 
sprendžia Jonas Bagdonas, Jonas 
Kučėnas ir Zina Morkūnienė. Žur
nalą leidžia The Lituanus Founda
tion, Ine. Redakcijos ir administraci
jos adresas: Lituanus, P. O. Box 
9318, Chicago, III. 60690, USA.

Šio Lituanus nuųierio turinys: 
Paulius Rabikauskas “The Vilnius 
Academy During Its Period of 
Grovvth”; Romanas Plečkaitis “The 
Scholastic Morai Philosophy in 
Lithuania”; Pranas Pauliukonis 
“Mykolas Krupavičius and Lithua
nian i.and Reforni”; dvi Kazio Al
meno novelės — “A Rose To Thurs- 
day”, “Tadas”. Knygų skyriuje re
cenzuojama: Vytautus Vaitiekūnas 
(editor) “A Survey of Developments 
in Captive Lithuania in 1965 - 19- 
68”; WoK Zeev Habinowitsch “Li
thuanian Hasidism From Its Begi- 
nings To The Present Day” (Lon- 
don; Valentine, Mitchell, 1970). ■

Naujo Lituanus numerio proga 
reikia pasidžiaugti dabartinių re
daktorių ir viso techniškojo štabo 
sklandžiai ir su didele kantrybe at
liekamu darbu. Reikia atsiminti, 
kad kurį laiką žurnalas išeidavo 
labai vėluodamasis. Reikėjo skubiai 
ir sumaniai dirbti, daugiau negu 
metus atsilikus, kad, būtų pasivy
tas laikas. Galima sakyti, kad su 
šiuo numeriu šito ir pasiekta. Rei
kia tik visiems Lituanus vairinin
kams linkėti, kad toliau laiko va
džios jau būtų tvirtai rankose lai
komos.

Tokį pasaulyje vienintelį mūsų 
žurnalą turėtume kiekvienas viso
kiais būdais remti. O toks vienas 
būdas čia pat Chicagoje jau ir yra 
— tai Lituanus naudai rengiamas 
solistės Dalios Kučėnienės rečitalis 
šį sekmadienį (sausio 24 d.) 4 vai. 
popiet Jaunimo centre.

• LIETUVIŲ GYDYTOJU BIU

LETENIS, 1970 m. spalio-gruodžio 
mėn. Nr. 4. Leidinys yra Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių gydytojų sąjun
gos organas. Redaktoriai: S. Budrys, 
A. Garūnas ir V. Tauras. Atsakin
gasis redaktorius: M. Budrienė, 27- 
51 W. 51st., Chicago, III. 60632. 
Administratornus: Ir. Makštutienė, 
8743 Mobile Avė., Park Lawn, III. 
60453. Metinė prenumerata 6.00 
dol.

Tai sukaktuvinis — keturiasde
šimtas —“Lietuvių Gydytojų Biu
letenio” numeris. į jo redagavimą 
įdėjus daug energijos ir sumanumo 
bei pasišventimo dr. Mildai ir dr. 
Stasiui Budriams, talkinant dr. A. 
Garūnui ir dr. V. Taurui, garbės re
daktoriumi esant dr. S. Biežiui, biu
letenis yra išaugęs į turiningą, sva
rų, gražiai iliustruotą žurnalą, ku
rio tikrai galėtų pavydėti kitos pro
fesijos.

Šiame numeryje profesiniais medi
cinos klausimais rašo daktarai; R. 
Padlcckas, J. Kriaučiūnas (audinių

AŠAROMIS IR KRAUJU RAŠYTA LIETUVIU 
TAUTOS MARTIROLOGIJA

Liudas Dovydėnas, MES VALDY- 
SIM PASAULI. Atsiminimai. Viršelis 
dail. Pr. Lapės. Išleido Romuva, 
VVoodhaven, N. Y. 1970 m. I tomas 
XX ir 263 psl.; 11 t. 269-517 psl. Abu
du tomai po $4.00. Knygos gaunamos 
ir "Drauge”.

•
Artėjant šio šimtmečio vidu

riui, mūsų tauta pergyveno pa
čią didžiausią tragediją visoje sa
vo istorijoje. Nacių ir sovietų o- 
kupacijos pasižymėjo radikaliu 
ekonominės sistemos pakeitimu, 
visiška viešojo gyvenimo kontro
le, rafinuotomis pastangomis pil
nai atimti minties, spaudos, susi
rinkimų laisvę, pagaliau — kru
vinu genocidu. Sibiran išvežtųjų 
žiaurią tragediją vaizdžiai yra ap
rašiusios Armonienė, Rūkienė. 
Apie masinius išvežamųjų žudy
mus (Červenė) pasibaisėjimą ke-

Liudas Dovydėnas

liančiuose veikaluose rašė . Pet- 
ruitis, Tolis. įvykiai bolševikų o- 
kupuotoje Lietuvoje, pirmos oku
pacijos metu, buvo atskirais studi
jiniais ir memuariniais straips
niais aprašyti Lietuvių archyve. 
Atskirų kraują stingdančių bolše
vikų barbariškumo aprašymų y- 
ra davusios monografijėlės, kaip 
ta apie Rainių miškelio kanki
nius. Tačiau pilno bolševikų o- 
kupacijos vaizdo neturėjome ap
tarto.
Autorius turi dvi nepamainomas 

savybes

Ir šią spragą dabar didžiai sėk
mingai užkiša rašytojas Liudas 
Dovydėnas. Šiam uždaviniui at
likti jis turi dvi nepamainomas 
savybes. Viena, jis įvykius stebė
jo labai iš arti. Jis turėjo kon
taktus su Sovietų atstovybės Kau
ne svarbiaisiais pareigūnais, (ku
rie net jam asmeniškai savo li
teratūrą pristatydavo) jis buvo 
Sovietų parinktas Lietuvos “tary-1 
binės socialistinės respublikos”, 
aukščiausios tarybos viceprezi- ( 
dentu, jam buvo pavestas svar
bus priešmokyklinio auklėjimo 
direktoriaus postas, jis dalyvavo 
okupantų sudaryto seimo posė
džiuose ir turėjo daug susitikimų 
su aukštaisiais jų pareigūnais. 
Taigi jis turi informacijas iš pir
mųjų šaltinių.

Antra, Dovydėnas yra gabus 
rašytojas. Jau 1936 m. jis buvo 
gavęs Lietuvos valstybinę litera
tūros premiją už romaną “Bro
liai Domeikos”. Taigi ir šiame

JUOZAS PRUNSKIS

veikale yra du labai svarbūs ele
mentai: gausu tikrovės faktų ir 
jie perteikiami su talentingo kū
rėjo vaizdumu, kad knyga darosi 
įdomi ir istorinę tikrovę norin
čiam asmeniui, ir kūrybingą lite
ratūrinę formą mėgstančiąm 
skaitytojui. Memuarinė literatū
ra apskritai šiuo laiku turi pasi
sekimo, o šis veikalas tuo labiau 
skaitytoją domina, kad toli išei
na iš vieną žmogų supančio ra
to ir apima visos tautos didžio
sios įtampos metus. Sakytume, 
kad šios knygos reikšmė prašoka 
vien mūsų tautos interesą. Kaip 
įžangoje sakoma, “pažinti Sovie
tinę Rusiją — pirmoji mūsų išli
kimo pareiga. Jokia bomba ar 
raketa nėra taip pavojinga 
komunistiniam imperializmui, 
kaip tiesa”. O tos tiesos faktų 
čia neišpasakytai gausi kolekci
ja.

Faktai, pralaužia apkiautusį 
abejingumą

Autorius perspėja: “Man regis, 
ne tiek pavojų akmeniniuose so
vietų smegenyse, kiek mūsų abe
jingume juos suprasti”. Ir šioje 
knygoje, vaizdžiai, kaip ekrane, 
atpasakotieji įvykiai labai padės 
suprasti raudonuosius barbarus, 
kurie ekonominės lygybės ir gero
vės priedangoje .vykdo žiauresnį 
negu caristinis imperializmą, sa
vo kalstingos tironijos metodais 
pralenkdami nacius.

Dovydėnas čia primena liūd
nąją tragediją: “Už mušimą, 
kankinimą, laikymą kalėjime 
trėmimą į vergų stovyklas joks 
enkavedistas nenukentėjo...” Au
torius čia pateikia faktus, kaip 
bolševikų tardytojai sumušinėjo 
lietuvius iki sąmonės netekimo,

kad kruvinu liežuviu žodžio ne
galėjo pratarti pro išmuštus 
dantis, kaip kalinamas lietuves 
žagino enkavedistai, papirosais 
degino jų krūtis, replėmis spaudė 
jų pirštus, kabino ant sienos ke- 
letai valandų ir plakė nagaiko- 
mis, tardomoms mokytojoms py
lė karštą vandenį į jų privačias 
kūno dalis, jog kai kurios turėjo 
gydytis psichiatrinėje ligoninėje. 
Čia randame aprašymą tokių tra
gedijų, kaip tos gimnazistės, ku
ri už nešimą gėlių ant bolševi
kų nukankintosios kapo buvo pa
ti areštuota ir taip brutaliai kan
kinama, kad nebeišlaikiusi tų 
žvėrių antpuolių persikando ran
kos gyslas, ieškodama mirtyje iš
sivadavimo ir tik pusgyvė buvo 
atgaivinta kraujo transfūzijomis.

Ašaromis ir krauju rašyta

Taigi ši knyga, sakytume, aša
romis ir krauju rašyta, tai mūsų 
tautos martirologija, išėjusi iš 
po talentingo rašytojo plunks
nos.

Šią knygą skaitant, girdisi vai
kų verksmas, kai komunistai 
areštuoja jų tėvus, pagaugai ei
na kūnu, sekant su kokiu sadiz-

mu buvo kankinamas teisinin
kas Tomkus, miręs kalėjime per
pjautomis venomis. Dovydėnas 
vaizdžiai aptaria komunizmo sis
temą: “Generalinės linijos ašme
nys papiovė individą, kūrybą, 
laisvę. Ir čia mirė žmogus.”

Beskaitant “Mes valdysim pa
saulį”, malonu konstatuoti, kad 
autorius ne tik yra dailiojo žo
džio kūrėjas, bet turi plačią nuo
voką ir tarptautiniuose klausi
muose, nes tik tokių savybių žmo
gus gali taip tiksliai perteikti 
Kremliaus profesoriaus duotą pa
saulio diagnozę iš komunistinio 
taško, atskleisti jų metodus ir 
siekius. Dovydėnas komunistus 
taikliai kaltina už “žmogaus 
minties ir valios kastraciją”, už 
organizavimą šnipų net tarp 
vaikų darželio mažųjų lankytojų, 
už uolų senojo rusų imperializ
mo tęsimą ir kėslus pasaulį už
kariauti, už Gorkio nunuodiji- 
mą.

Apie raudonuosius buržujus

Čia dideliu iškalbingumu ap
rašoma naujieji raudonieji bur
žujai, pvz. Sniečkus, kuris gyve
na šešių kambarių bute, turi 3

. automobilius, dvi tarnaites, du 
tarnu, mėnesiui gaudamas iki 
10,000 rublių, kai tuo tarpu dar
bininko šeima turi išsiversti su 

i keliasdešimt rublių mėnesiui. 
Knygoje paskelbiama, kad “tar
dytojas Įeit. Bykov sau, šuniui 
ir meilužei turi šešių kambarių 
butą viloje, be to, trijų kamba
rių butą kituose namuose, ‘drau
gams atsilankyti’ — orgijoms”. 
Knyga atskleidžia ir daugiau

(Nukelta į 7 pusi.)

VVAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Checkwriters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš &0 m. patikimas patarnavimas 

NAU JOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

Al’s Texaco Serviee
Savininkas Albinas Lakickas 
Mechanikas Stasys Šarauskas

STABDŽIAI — SANKABOS — 
TRANSMISIJOS 

lr motorų remontas — Tune-up. 
5759 So. VVestern Avenue 

(kampas 58-tos gatvEs) 
TELEF. — PR 8-9533

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

SKAMBINTI RE 7-9615

MARŲUETTE 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. 
lr ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

sužalojimas jšvirkščiant vaistus) R. 
Sidrys (Kaip pažinti glaukomą), K. 
Valteris (žinios iš D. Britanijos),' 
E. Draugelis (psichiatrinė ligoninė j 

S. Kalvarijoje), D. Jasaitis (kontak
tai su okupantais), P. Legcckis.

Gausių informacijų apie lietu
vių gydytojų mokslinius darbus su
rinkę dr. J. Valaitis ir dr. V. Šaulys. 
Dr. H. Armanas pasakoja įspūdžius 
kelionės Ramiojo vandenyno šalyse. 
Pagerbiami sukaktuvininkai gydyto
jai, paminimi mirusieji. Informuoja
ma apie sąjungos veiklą, naujuosius 
gydytojus, duodamas dantų gydyto
jų skyrius Ir Moterų kampelis.

“Liet. Gydytojų Biuletenis” ėjo 
ištisus 10 metų. Tačiau su šiuo nu
meriu iš jo pasitraukia daug sielos 
į jo augimą įdėjusi atsakingoji re
daktorė dr. M. Budrienė. Reikia ma
nyti, kad rasis ir daugiau idealistų, 
kurie tęs šio žurnalo leidimą.

RENĖ RASA

MEILĖ TRIKAMPY
Apie šią knygą, kurią išleido 

Liet. Knygos klubas, yra tokie at 
si liepimai:

Pranas Naujokaitis:
“Problemos pinte pinasi... in 

triga pririša skaitytoją ir ved; 
nepaleisdama nuc nirmo pusią 
nio iki paskutinio.. ”

P Venclova:
"... romano stilius paprastas 

lergvas, skaitytoją iŠ karto pa 
gauna”

St. Rastonis:
“Romanas yra įdomus ir tinka 

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

Knyga gaunama DRAUGE, 
jos kaina 3.00 dol.

Prie kny sos kainos Ilinois gy 
ventojai prašomi pridėti 5 proc 
mokesčiams.

ROOSEVELT P1CTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis upiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti reniai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną rašo:
“O. Nendrė lengvu stiliumi mum pristato Lietuvos ūki

ninką: nefantazuotą, bet tikrą tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, giliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, 1970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie tai yra subtilus ir patrauk
lus. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus.

Kaina $3.50.

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

>t« -
- VAJAZEL'S

* 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 — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237
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CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamus už Vienų Me
tų Certiricntų sųskaltM 

Minimum *5,000.00

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D.

L

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
Investavimo sąskaitas.

PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

PIRMAD. Ir KETVIRTAD............ » v r. Iki 9 v. v
VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAI). . 9 v. r Iki 5 v v.

8KATAD * ▼. r tkl lt v d — TreZlad uždaryta-

r.



šeštadienis, 1071 m. sausio mėn. 23 d. Nr. W (<)' — psJ. 7

Kultūrinė kronika
<* Lietuvos bažnytkaimis ir 

Amerikos didmiestis Česlovo 
Griueevičiaus ir Danutės gra
žytės - Bindokienės knygose. 
Tokia tema bus pravestas lite
ratūrinis simpoziumas, kurį ren
gia ateįtini.'kų meno draugija 
Šatrija vasario mėn. 7 d. (sek
madienį) 3 vai. popiet “Drau
go" ledakcijcs patalpose. Sim
poziume dalyvaus ir kalbės: Ži
vilė Bilaišytė, Povilas Gaučys, 
Kęstutis Girnius, Agnė Kižienė 
ir Vincas Ramonas. Si literatū
rinė popietė jungiama su nese
niai išėjusių knygų Česlovo 
Grin evičiaus romano "Geroji 
vasara" ir D. Brazytės - Bindo
kienės apysakos "Mieste nesau
gu’” pristatymu. Visi kviečiami.

• Dalios Kučėnienės dainų ir 
arijų rečitalis, rengiamas žurna
lo "Lituanus” naudai, įvyks šį 
sekmadienį (sausio 24) 4 vai. 
popiet Jaunimo centro salėje, 
Chicagoje. Solistė atliks Mozar
to, Bellini ir Verdi operų arijas 
ir lietuvių kompozitorių (VI. Ja
kubėno ir J. Gruodžio) dainas.

ryti sisteminius tekstų ir melo
dijų katalogus, jau planuojama 
pradėti leisti viso mūsų liaudies 
dainų lobio daugiatomę laidą. 
Ryšium su tokiu dideliu užmoju, 
Vilniuje buvo sušauktas folklo
ristų, muzikologų, kalbininkų ir 
literatų pasitarimas.

• Lietuvos Rašytojų sąjun
gos valdybos plenumas įvyko 
Vilniuje sausio 5 d. Plenumas 
buvo skirtas literatūriniams ry
šiams aptarti. Tai tema, kuri 
liečią lietuvių literatūros kon
taktus su kitų tau ų literatūro
mis, vertimus iš svetimų kalbų 

i ir į svetimas kalbas, plenume 
pagrindinį pranešimą padarė ra
šytojas Justinas Marcinkevi
čius. Diskusijose dalyvavo: M. 
Sluickis, A. Venclova, A. Balta
kis, K. Korsakas, Eug. Matuse
vičius ir kt.
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(Atkelta iš 5 pusi.)
vaizdus panaudoti kokiam kalen
dorinio pobūdžio leidiniui, kad 
su jais susipažintų kuo didesnis 
žiūrovų ratas, ypač šiame dango
raižių krašte. Daug kas metai iš
leidžiama čia visokių sieninių, 
paveiksluotų kalendorių. Ir kodėl 
tų kalendorių estetinį lygį nebū
tų galima kilstelėti, panaudo- 

' jant ta dvylika M. Stankūnienės 
medžio raižinių.

Šeši kolažo darbai (Nr. 3 — 
36) gana panašūs ne tik jų atli
kimo priemonėmis, bet ir spalvų 
niuansais. Iš j’ų “Laukų gėlės” 
(Nr. 31) turi itin gražų spalvų de 
rinį, jog, prisimerkus, jame gali
me įžiūrėti skaidriai žydinčių 
pienių kilimą.

I met didesnis darbų kiekis patei
kia ryškų dailininko kūrybos 
vaizdą. Vykusiai parinktas, vie
nas kūrinys žiūrovui gali padary
ti didesnį įspūdį, negu, sakysim, 
penki-šeši to paties tipo kūri
niai. Tai ypač svarbu, kai daili
ninkas mėgina panaudoti skirtin
gas kūrybos formas ir vis ieško 
nauj'ų savo kūrybai išraiškos 
priemonių. Žinoma, tai negali 
liesti parodos, kurioje dailinin
kas pateikia savo kūrybos darbų 
visumą.

• Kandės Pažėraitės roma
nas “Anapilio papėdėje" jau at
spausdintas ir baigiamas įrišti 
"Draugo” spaustuvėje. Romaną 
išleido Lie uviškos knygos klu
bas. Leidiniui dviejų spalvų vir
šelį piešė Giedrė Vaitienė. Kny
ga yra 288 psl.

• Lietuvoje mifilmuo'as Vaiž
gantas. 1970 metais okup Lietu
voje pastatytas antrasis filmas, 
“Tas prakeiktas nuolankumas”. 
Filmą pastatė A. Dausa, scena
rijus pagal J. Tumo - Va'žganto 
"Dėdės ir diedienės” motyvus. 
Filmas priimtas rodyti ir Sovie
tų Sąjungos ekranuose.

• Lietuvoje pasirodė, rusų 
kalba, dr. Kosto Navicko 139 
psl. knyga apie Lietuvą ir An
tantę. Stengiamasi įrodyti, kad 
Vakarų valstybės tuometinę 
Lietuvą, 1918—20 metais, siekę 
nustatysi prieš Rusiją.

• Lietuvos vardas paminėtas 
Italijoje ir kalbinius klausimus 
svarstant. Pvz. Alba mieste lei
džiamas "La Famiglia Christia- 
na” dėsto, kad "Wanda”, tai le- 
gandarinis lenkų vardas ir jo 
kilmės tenka ieškoti lietuvių 
kalboje, nes žodis “vandua”

1955.L9 «.

Plr»«lorl<iuB o.p

Sekant pažymėtas darbų da
tas, parodoje yra sutelkta 1968- 
70 metų kūryba. Žinoma, indivi- 

| dualinėje meno parodoje kiekvie-

Neabejotina, kad baigusi savo 
dabartines meno studijas, Stan
kūnienė sugebės mūsų visuome
nei pateikti dar daug subtilių ir 
patrauklių kūrinių, prasmingų 
savo turiniu ir estetiškų meniš
kos išraiškos priemonėmis, 
parodą Čiurlionio galerijoje 
galima apžiūrėti šiandien ir 
toj.

Su Beethovenu nesiskiriant
(Atkelta i?j 2 pusi.)

gus, žmogus aukščiausiąja pras
me. Todėl, kad jis atsiskyrė nuo 
žmonių, jie jį vadino blogu; to
dėl, kad jis vengė sentimentų, 
jie jį vadino bejausmiu. Žmogus, 
kuris pažįsta save —nebėga. Per 
didelis jautrumas atsitraukia nuo 
sentimento. Jis bėgo nuo pasau
lio, nes visoje savo mylimos gam
tos karalystėje neturėjo ginklo, su 
kuriuo jam pasipriešintų. Jis pa
sitraukė nuo žmonių tada, kada 
jis jiems tiek daug davė, o iš jų 
nieko negavo. Jis buvo vienišas, 
nes nerado sau antrojo aš. Ta
čiau iki pat mirties jis išsaugojo 
visiems žmonėms savo žmonišką 
širdį, tėvišką širdį savo giminėms, 

| save patį, kaip palikimą, visam 
[pasauliui. Taip jis gyveno, taip 
jis mirė, taip jis gyvens visada.”

Šią 
dar 
ry

GĖLĖS 

vestuvėms, banketams, laidotuvėms 
ir kitokioms progoms 
GUŽAUSKŲ 

Beverly Hills Gėlinyėia 
IV. Ulini Street, Chicago, lllinois 

PR 8-0834
9448

TF'.Ij. PR 8-0883

i

nas dailininkas rodomų kūrinių 
kiekį pats apriboja, tačiau ne- 
apžvalginėje parodoje ne visuo-

♦

Minint mūsų operos ir baleto jubiliejus, įdomu pasižiūrėti ir į šiuos 
“pamokymus ir pagraudenimus”, kurių turėjo laikytis baletininkai, 
vykdami gastrolėms į užsienį.

(Lietuvių muzikologinis archyvas)

• •
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TYPEWRITERS 
Sales, Service. Rentals, Repairs 

ALL BRANDS — including 
OLYMPLA and HERMES 
Typewriters — Adders

A & H BUSINESS MACHINE 
3530 W. 63rd St. Tel. 925-8875 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllli

EUDEIKIS

• Rūpinamasi liaudies dainų 
daugiatomio išleidimu. Lietuvos 
Mokslų akademijos Lietuvių kai 
bos ir li eratūros instituto lietu
vių tautosa'kos rankraštyne, 
kaip informuojama savaitrašty
je "Literatūra ir menas" sausio 
10 d. numeryje, jau yra surink
ta 350 tūkstančių mūsų liaudies 
dainų. Baigus šiuo metu suda- | reiškiąs vandenį...

Filmų įvairumai
ST. SEMĖNIENĖ

Walt Disney filmas 
mažiems ir dideliems

Spalvotasis ‘The Aristocats" 
yra geriausias paišytinis fil
mas, kurį Walt Disney bendrovė 
pastatė po "The Lady and the 
Tramp” 1956 m. Vienu kitu bū
du pstarasis net primena aną 
filmą- Tai sveika, švari visai šei
mai pramoga. Tačiau paskuti
niaisiais metais tokios puikios 
Disney programos moraliniu at
žvilgiu dažnokai būdavo lengva
būdiškos kokybės. Ypač daugelis 
žiūrovų (ir net kritikų) nusivylė 
1968 m. pastatytu "The Jungle 
Book”, kuris paprastų papras
čiausiai neprilygo ankstyvesnių 
Disney filmų standartams-

suaugę, nekentėdami, gali su 
malonumu palydėti vaiką į šį 
filmą.

O juokai seanse ir sklinda 
daugiausia iš suaugusių lūpų. 
Tai tikra garbė gamintojams 
Wolfgang Reitherman ir Wins- 
ton Hibler, kurie čia pasakoja 
pakankamai paprastai vaikams, 
o taipgi leidžia ir suaugusių 
akims kur pasiganyti.

Pieštų ir sudvasintų charakte
rių provokuojami įvykiai yra 
"tikri”, bet ir pakankamai sti
lizuoti, kad išreikštų pabrėžti
nas asmenybes. O’Malley pasi
pūtusiai vaikšto. Kunigaikštie
nė slenka. O trys mažyčiai ka
tinėliai kiekvienas skirtingas: 
švelni (katytė), antras — ryžtin 
gas, o trečias — mušeika. Net 
tokiose detalėse mėginta palinks 
minti žiūrovą. Ir ”The Aristo- 
cats” palieka tikrai džiuginančiu 
ir linksminančiu filmu.

»

(Atkelta iš 6 psl.)
faktų apie privilegijuotus rusus 
Lietuvoje, net vaikus išmetusius 
iš darželių, kad sau gautų patal
pas. Iš įmonių išstumiami lietu
viai darbininkai, kad būtų vietos 
rusams atėjūnams.

Knyga pilna šiurpių faktų — 
apie badu marintus ūkininkus 
Sovietuose, skriaudžiamus darbi
ninkus, likviduojamus atkritu
sius. Bet ypač čia rasime iškal
bingai aptartas lietuvių -tragedi
jas: trėmimus, balsavimų falsifi
kavimus ir t. t. Labai įtikinan
čiai kalba Dovydėno primena
mas faktas, kad iš sovietinamos 
Lietuvos užsienin pabėgo net ir 
raudonųjų pareigūnų kai kurie 
artimieji: A. Sniečkaus motina ir 
du jo broliai, švietimo komisaro 
Venclovos brolis, “nenorėjęs pa
silikti su broliu išvaduotoju”.

Apskritai, veikalas visais atžvil
giais įdomus, aktualus, turės ne- 
nykstančios istorinės ir sociali
nės reikšmės.

Šešėliai

Žinoma, kiekvienas žmogaus 
darbas turi ir savų netobulumo 
žymių. Ir čia pasitaiko korektū
ros klaidų. Be to ir knygos į- 
žangoje paties autoriaus pasisa
kymai apie autoriaus gabumus 
ir apie pradedamą antrąjį “gra
žiausią ir vaisingiausią kūrybos 
laikotarpį”, nors gal ir teisingi, 
bet kukliau būtų buvę tai palikt 
pasakyt kitiems.

Tai, žinoma, antraeiliai daly
kai. Pati knyga turi rasti reikš
mingą vietą mūsų įstaigų ir as
meninėse bibliotekose. Kiek tik 
galima, ją reikėtų stengtis įvesti

į bibliotekas tų miestų, kur gy
vena lietuviai, o taip pat į uni
versitetines bibliotekas, įduoti į 
mūsų jaunimo raukas. Kaip auto
rius, taip ir jo ši parašyta knyga, 
ypač čia iškeliami laktai, to nu
sipelno.

(f DIXIE GOVERNOR RESTORANAS IR LOUNGE
175 h ir Dixie Highuay, East Hazeicrest, III.

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

Išnuomojamos 5 salės, iki 350 vietų, parengimams, 
vestuvėms ir kt.

Skambinkite 798_7770 arba 798-7000
Česlovas ir Elzbieta Sakevičiai,

Savininkai

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

Trys Moderniškos Koplyčios 
4330 South California Avenue

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

Telefonas YArds 7-1741-2
IS MODELINIŲ NAMŲ BALD/I

Galima pirkti dalimis ir išmokinai 
30% iki 50% nuolaida

SOUTIIVVEST FURNITURE CC 
8200 S. Western Tel. GR 6-4421

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinę FacllttiM

FUNERAL HOME

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-86U0

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siųsti

D O V ANA S 
savo giminėms j Lietuvę ir USSR 

yra nupirkti jiems 
PREFERENTIAL SPECIAL RUBLE CERTIFICATES

- SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 
kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes 

specialiose Vneshposyltorg* o užsienių valiutos krautuvėse. 
KOKYBE YRA AUKŠTA — KAINOS ŽEMOS

SPECIALUS PRANEŠIMAS
Esame gavę paskir'imį ribotame kiekyje 

naujausio modelio automobilių 
"ZAPOROŽE, C" 

SKUBĖKITE SU UŽSAKYMU

PETKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

MARQUETTE FUNERAL HOME 
—TĖVAS IR SŪNUS—

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
2533 VVest 7lst St. Telef. GRovehill 6*2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Tačiau ”The Aristocats” gali
ma sumesti krūvon su Disney ge 
raišiais paišytiniais filmais. Jis 
buvo sumanytas dar Disney gy
vam esant, bet vykdomas ir už
baigtas jau Disney bendrovės "M * A * S * H" nubūlsuo- 
be jos talentingojo ir išreikaiau fag gerįausįu J 979 metų Bi
jančio vadovo. . TT111

Filmas lengvas, žaismingas,;
juokingas, maloniai stebinąs. , ”M * A * S * H”, Korėjos ka- 
Charakterizavimas stiprus, o ro satyra, buvo nubalsuota ge- 
balmi, kaip Phil Harris (O’Mal-1 riausiu 1970 m. filmu penktuose 
ley — alėjos katė) ir Eva Ga-1 metiniuose rinkimuose, kuriuos 
bor (Kunigaikštienė, motina ka- pravedė Filmų kritikų tautinė 
tė) yra žavūs ir absoliučiai tei-j sąjunga. Tai pirmas amerikiečių 
singai parinkti. Filmas yra sa
votiškai muzikalus. O kai O’Mal
ley išdidžiai upės pakrantėje ap- 
j ai nuo ja savo neįkainuojamas 
vertybes, net prieš savo norą jau 
ties gerokai linksminamas.

Paprastai visa problema šei
mos pramoginių filmų būna jų 
nepaprastas plokštumas, sudo
minantis gal tik kokį dešimties 
metų vaiką. (Siame filme nepa
jusi to visiško nusipiginimo. Ir

I gamintas filmas, laimėjęs tokį 
pripažinimą

Dvidešimt du kritikai New 
Yorke parinko Švedijos Ingmar 
Bergman kaip praeitų metų ge
riausią režisierių už jo ”The 
Passion of Anna”, laikomu ant
roje vietoje geriausio filmo kon
kurse.

Geriausios artistės premija 
atiteko Glendal Jackson už jos 
vaidybą, kaip vieną dviejų »e-

serų, filme ‘Women in Love”, 
pagal D- H. Lavvrence romaną. 
Geriausio aktoriaus vardą gavo 
George C. Scott titulinėje rolėje 
filme ‘ Patton”.

Lois Smith laimėjo geriausios 
antrinės aktorės premiją už he
rojaus sesers vaidybą filme 
”Five Easy Pieces”. Indėnų va
das Dan George nubalsuotas go
riausiu aktorių filme "Little 
Big Man” už jo vaidybą seno 
indėno rolėje.

Geriausio draminio teksto 
garbė atiteko Eric Rohmer už 
jo ”My Night at Maud’s".

Geriausios kinematografijos 
premija atiduota Nestor Alemen- 
dros už "The Wild Child” ir 
"My Night at Maud’s”.

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet kurią 
mūsų prisijungusių firmų:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 100Į9 

TEL. — (212) 281-7729
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 
TEL. — (215) 925-3455

COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N. Y. 10036

TKL. — (212 ) 245-7905
ar į jų skyrius, ar tiesiog.niai į:

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South (kampas 18-tos g-vės)

New York, N. Y. 10003 Tel.: 212 - 228-9547
PERSPĖJIMAS. D61 savo saugumo ir greito užsakymų išpildymo, užsakyki

te TIKTAI per viršuje išvardintas firmas ar jų skyrius, kurios 
yra oficialiai pripažintos atstovauti PODAROGIFTS, Ine.

Perskaitė branto. duokite kitiem^ nasMaiįvi

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
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. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
649 East 162nd Street, South Ilolland 

10821 South Micrigan Avenue, Chicago 
TEI____CO 4-2228
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KNYGOS VARŽYBOS

liu nuoširdumu ji prižiūri ir 
esamą Jjtuanistinės mokyklos bib
liotekos dalį. Ji nuolat ragina 
vaikus imti ir po lietuvišką kny
gą. Seselės Prudencijos žodžiai

mote’iškus batukus reikia mokėti 
45 rubliai.

Olga, grįždama iš da’bo, po ant
ros valandos po pietų parsiveda'

I

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

REDAGUOJA ST. SEMĖNIENE, 6507 S. TROY ST., CHICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925—5988

nesistebi, pamatęs jas pertraukos 
metu knarkiančias ant laiptų. 
Moterys ir gatves valo, gaudamos 
mėnesiui 90 rublių; žiemą — 
kiek daugiau.

Nors daugely vietų darbininkų 
daugumą sudaro moterys, bet ir 
ten jų mažesnis procentas vado
vybėje, negu vyrų. Pvz. Maskvos 
laikrodžių fabrike moterų 80%, 
bet fabriko direktorius ir jo pava
duotojas — vyrai.

Aukšiam moterų procentui dir
bant ir esant negimusių žudymui 

. laisvam ir konfidencialiam, ma
žėja gimimų procentas, kuris ypač 
sumažėjęs pačių rusų apgyven- 

, tuose plotuose. Ir gimimų procen
tas nuolat krenta. Jeigu 1940 m. 
buvo 31.2 gimimai tūkstančiui 
gyventojų, tai dabar tik 16.

Sunkus yra knygos kelias. į mū- Į 
sų visuomenę, o dar sunkesnis 
vaikui, kuris retai mato savo tė
vus, paimančius lietuvišką kny
gą į rankas ar net pasikalbančius 
apie naujai išleistą knygą. Ta
čiau mokyti vaikus pasitenkinti 
vien tik vadovėliais y~a neatlei-. 
džiama nuodėmė. Be knygų skai
tymo niekuomet mokinys neat-1 
ras kelio į gilesnį savo tautos pa-I 
žinimą.
Tėvų ir jų komiteto pastangos

Reta lituanistinė mokykla gali 
didžiuotis turinti biblioteką — 
skaityklą, kurioje būtų pilna 
“Lietuvių enciklopedija”, Bro
niaus Kviklio “Mūsų Lietuva”, 
“Encycl. Lituaniea” ir 200 paski
rų knygų, skirtų mokyklinio am
žiaus vaikams. O Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijos mokykla Chi
cagoje visa tai tu'i.

Lietuvės moters patyrimai 
Rusijoje

Čia daugiausia kalbama apie 
gyvenimo sąlygas sostinės — 
Maskvos mo'erų. Jos daug sunkes
nės p”ovincijoje, o ypač sunkios Balzeko lietuvių kultūros muziejaus penkmečio sai. aktuvincu vakarienės, rengiamas sausio nnžn. 31 d.

Beverly C'ountry Klubą, komiteto dalis Iš k.: dr. A. V alienė, Evelyn Norbuiienė, dr. Milda Budrienė, Ma 
rija Krauchunienė, Sigutė Conley Ir Adelė Žirnienė Nuo r. J. Knsakaičio

Žemesniųjų skyrių mokinu
kams ateina į pagalbą mamytės. 
Namuose perskaitytos knygelės 
pavadinimas užrašomas ant pas- \ Sibiro kolchozuose ir ištrėmimų] 

1,1 ' - - j------ ------ J- vietose. Apie tai galima patirti,1
' pasiskaičius Stefanijos Rūkienės 
knygas “Vergijos kryžkeliuose” ir 
“Grįžimas į laisvę”. Čia ji aprašo, 
apie mirštančias iš bado lietuves 
ir kitas tremtines Sibire. Aprašo, 

I kaip išvarytos į miškų darbus, yra 
katorginėse sąlygose: “Griūdamas 
medis stora šaka užkabino Gem- 
bickų Laimutę ir smarkiai sužalo
jo jai stuburą. Mergai ė pusantrų 
metų išgulėjo ant kie ų lentų ir 
smėlio, gavo inksto džiovą... Vie-, 
ną kartą ir mane šaka buvo pri
spaudusi prie žemės.«. Nijolė Ja- 
siukaity’ė, vos tik sulaukusi šešio
likos melų, jau dirba miške. Jį 
Lietuvoje baigusi septynias kla
ses...”

įkiro lapelio su autoriaus pavarde 
ir knygos psl. skaičiumi ir įtei
kiamas klasės mokytojui. Kai ku
rios mamytės net išmokė užra
šyti negirdėtus, naujus žodžius, 
kurie tik i” sutinkami, knygas 
beskaitant. Už penkių knygų per- 
ika'tymą mažais mokinukas ap- 

! dovanojamas Tėvų komiteto žy- 
| meniu. Tai knygos meilės ir pa-

ma, stovėjau gatvių skersgatviuo
se, rinkdama aukas atgimstančiai 

i Lietuvai. Lietuvos aš niekad ne- 
I mačiau, bet prie Laisvės varpo 
i jaučiuosi prisidėjusi. Norėčiau, 
kad ir šie mūsų mokyklos vaikai, 
nors skaitydami knygas, arčiau 
pažintų savo prosenelių kraštą.”

Kad jie lietuviškai skaitytų... j . .
_ __________ _ m. i.

kad lietuviškos knygos neliktų 1 garbos ženHas. Mažieji tai labai 
ytein tuščias pasididžiavimas ir j 
lentynų puošmena, lituanistinės I 
mok. vedėjas Pr. Razminas šiais 
metais nutarė pravesti knygų 
skaitymo varžybas. Tai tokia 
nauja mintis, susilaukusi vi- i 
sų mokytojų pritarimo. Kiekvie- Į 
nam skyiui pagal vaikų amžių 
atrenkamos skai y inos knygos. 
Tam tikrame laikotarpyje visi 

Sv. M. Marijos parapijos mo- klasė- vaikai stengiasi jas perskai- ■

vertina.
Vyresniųjų klasių mokiniai ir-

i gi bandė išreikšti savo nuomo
nes. Vieni bandė atrinkti mėgia- 

. miausias knygas, kiti spėliojo var
žybų dovanų vertę, o viena mer
gaitė nuoširdžiai išsitarė: “Da- 

i ba • ir man nebus gėda prieš ki- 
į tas drauges pasisakyti, kad daug 
i . kaitau. Man lietuviškos knygos ov. ivi. iviaiijua ptuapijub ui v tu aut > včuniu jtia> peibNai-| raŽlOS ”

kyklos Chicagoje skaityklai vado- (tyti. Perskaičius knygas, mok. ve-1 ° 1OS &razios— 
vauja seselė Prudencija. Su dide- į dejas aplankys paskiras klases ir j

, -j ...----- ---------- ---- j a—, ...— . _ .
| Sis gausus lietuviškosios biblio-, 

pamokų metu mokiniai parašys tekos skyrius įkurtas lietuvių tėvų 
perskaitytos knygos atpasakoji-1 lėšomis bei darbštaus tėvų komi- 
mą. .Šiomis varžybomis norima teto rūpesčiu. Naujai išėjusios liet, 
paskatinti lietuviškų knygų skai- knygos nuolat priperkamos. Ir 
tymą ir taip pat patikrinti moki-,šiais mokslo metais tėvų komite-

dvelkia savos kultūros meile ir, nio sugebėjimą perskaitytąjį tu-[tas tam tikslui paskyrė 150 dol. 
prisirišimu prie jos: “Maža būda-1 rinį savais žodžiais atpasakoti. sumą.

I', kaip liudija St. Rūkienė, me
tus dirbusi, ji ne tik nieko neuž
dirbo už tuos katorgiškus darbus 
miškuose, bet dar liko kolchozui 
skolinga, nes jai buvo avansu

į davę 20 svarų miltų, tris poras vy
žų ir vieną porą batų viskas pra
valgyta, ir tai tik pusbadžiu gyve
nant. Davė jai darželį, bet apkro
vė baisiais mokesčiais: “Už karvę, 
kurios neturiu ir neturėsiu, turė
siu duoti 48 kilogramus mėsos ir 
12 kilogramų sviesto (kilogramas 
maždaug 2*/2 svaro); pusantro 
avies kailio, o avies tai nėra; vie
ną kiaulės kailį, bet paršiuko ne
turiu. Priminė, kad dar reikės 
duoti vilnų...”

juodas darbas, o rezultatus St. Rū- 
kienė taip aptaria: “1941 m. nie
ko neuždi bat Išdirbau visus 
1942 m. laukuose ir miŠKe — ir 
nieko neuždirbau, net už maistą 
dar likau skolinga. Tas pats bus 
ir šiais metais. Viena aišku, ma
no mokesčiai valstybei didės ir 
didės...

Veidą kruvino tau niekas nenašiuos^

KOTRYNA GRIGA1TYTĖ

Veido kruvino Tau niekas nenušluostė 
Ir Kironietis kančią nešti nepadėjo, 
liktai dejavo vandenyj šiirpiai pamėlę, 
Kad žmo ėj kisteaui už uolą 
Baisesni už žvėrį.

1

Komunistinė valstybė siekia 
duoti savo marksitinį auklėjimą 
vaikams, todėl jai dar geriau, jei, 
vieton motinos globos, vaikas kaip 
galint anksčiau patenka į valsty
binius vaikų darželius. Tokiu bū
du Sovietuose ir moterys dirba ly
giai su vyrais. Čia gausu moterų 
gydytojų, advokačių, dažytojų, 
tinkuotojų, sunkvežimių šoferių, 
mašinisčių, gatvių šlavėjų, sniego 
kasėjų, laikraštininkių, garvežių 
mašinisčių, angliakasių ar kitokių 
kasyklų darbininkių.

Daugelis jų turi anksti keltis, 
dirbti ilgas valandas. Sovietai ant
rojo Pasaulinio karo metu neteko > , 
20 milijonų vyrų. Tai čia dar vie- , 
na priežastis, kodėl į visus darbus 
įtraukiamos moterys. Pagal sta- ■ 
tistinius duomenis, Sovietų Sąjun
goje yra 129.1 milijono moterų; 
jos sudaro 54% gyventojų. Iš jų 
apie tris ketvirtadalius turi tarny
bas. Pagal paskutines statistines 
žinias, kurios yra iš 1967 m., iš 821 
milijonų dirbančių pramonėje ir 
raštinėse, moterys sudaro pusę. 
Kolchozuose moterų 54%, staty
bos darbuose moterys sudaro 
28%, o gydytojų moterų yra net 
75%.

ti šeimos 1
Sovietų moters dieną, korespon
dentas ima Olgos Kazancevos pa
vyzdį: ji keliasi 4 vai. ryto, išver
da pusryčius ir 5 vai. pradeda vai
ruoti autobusą. Jos vyras keliasi 
kiek vėliau, papusryčiauna ir ve
da 6 m. dukrelę į valstybinį vaikų 
darželį.

Olga vairuoja autobusą maž
daug 7 vai. per dieną. Ji uždirba'vyro uždarbis mėnesiui 220 rub- 
tarp 180 ir 220 rublių mėnesiui, lių abiejų kartu, ir viską jie išlei- 
Jos vyras — inžinierius uždirba ' džia maistui, drabužiam, nuomai, 
nuo 150 iki 160 rublių mėnesiui. Į kitiems kasdieniams reikalams. 
Butas nebrangus, bet kiti dalykai | Kadangi moterys Sovietuose 
— išlaidingi. Už kiek geresnius dažnai būna pervargusios, niekas

ir atsiima tik penktadienį.

Eilinės darbininkės gyvena tik su 
ta diena

Kita — laikrodžių fabriko dar
bininkė — pasisakė uždirbanti 
110 — 120 rublių mėnesiui, ir tai 
dirbdama akordinį darbą. Jos ir

Moterų drabužiai buvo baisūs: 
“Stasė dėvėjo dar iš Lietuvos atsi
vežtą chalatą, kuris buvo taip 
meistriškai sulopytas, kad pagrin
dinės medžiagos jau nebesima
tė...”

Nei reikiamos mediciniškos 
priežiūros, nei tinkamo autuvo, 
nei žmoniško buto — nieko, tik

Neskeldės uolos, Simonai, 
Kad Tu buvai išduotas. 
Ir mirštant žemė nedrebės. 
Tik įsižiebs padangėj ašarotoj 
Skaisti, nauja žvaigždė.
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Dešimt garbingiausiu motery

Sugrįš Atlantu, broli, Tavo kraujas 
Per Baltiją...
Ir Nemunan vėl įsilies...
Ten kryžiais šviesuliuoja
Pakelės, šlaitai ir kalvos — 
ilCija ir pia .tavu aū > ža o įos šalie

1

Aldona I.a-tienė inode.i^oja vu.ua 
rinn suknelę.

Nuot '. Vyt. Račkausko

Populiari lietuviška duona y/ashingtone.

Motinos fabrikuose, vaikai 
darželiuose

Moterims dirbant, net 9 mili
jonus priešmokyklinio amžiaus 
vaikų globoja valstybė. Moterims 
abortai Rusijoje yra laisvi. Prieš 
gimdymą ir po gimdymo duoda-, 
mos 8 savaičių apmokamos atos- į 
togos. Apie tai ..pranešdamas 
“Walstreet Journal” Maskvos ko
respondentas rašo, kad užkalbin
tos moterys pasisako, jog joms 
nedirbant būtų labai sunku suves-

Dvi poniutės Jaunimo teatro Chicagoj pastatyme Kazio Binkio “At 
žalyn?”: Keraitienė — Elena Blandytė (kairėje) tr* PEušk enė — Ire
na Eadiono. Nuotr. A Gulbineko

Putnam? sejelią rėmėją ns'-dą pa
rodą pris’i menant. Muz. Milda Me- i 
mėnaitė modeliuoja savo pačias 
sukurtą ir įvykdytą suknelę

Mes, VVashingtono lietuviai, 
' .ai pasilgdavom lietuviškos 
duonos, važiuodavom j Baltimo- 
rę. Ten prie “Aldonos stalo”, 
pas Žilinską ir ki ur visuomet 
yra pasirinkimai net kelių rū- 
' ■'ų gerų lietuviško stiliaus keps
nių. >

Dabar “The Sunday Star”, 
prie “Washi gion” (Jan., 1971), 
aso, kad l ietuviškos duono3 yra 
r Washingtone, “Annapolis De- 

’ikatessen” krautuvėje, arti 
Trayhomd autobusų stoties 
(814 — llth St. N. W. S raips- 
ryje, pavadintame “Aplink mies 
ą — Around the Town, rašo- 
na: “...šalia vokiško maisto, 
Tehrs parduoda lietuviško sti- 
’iavs (Lithuanian — style) duo- 
•>ą.” Ponia Fehrs yra austrė, o 
’p vyras yra šveicaras. Taip pat 
rašo, kad “vokiško ir lietuviško 
stiliaus duona, kuri parduoda
ma kepalais ar suraikyta ir es i 
ki 4 svarų sunkumo, pasida- 
o labai populiari tarp jaunų, 

ekologija svsirūpi usių žmo
nų”. Ponia Fehrs toliau paaiš
kina. — “dėl to, kad ši duona 
yra gryna, be dirbtinių- sko iui 
pagerinti priemaišų, ir be dirfo-

■ tinių priemaišų ansaugai.”
Nuotr.’Vyt Račkausko | Eugoąi^ Genienė i Kujųjody

Antri metai iš eilės Mamie 
E:senhower figūruoja pirmąja 
sąraše moterų, laibiausiai ger
biamų Amerikos gyve .tojų.

M. Eisenhower, 1970 m. pir
moji, nuo pat 1952 m., kai jos 
vyras buvo išrinktas preziden
tu, Gallup rinkimuose stovėda
vo aukštai, kaip “labiaus ai ger. 
biama mo eris pasaulyje”.

Antrąja sąraše išniro Pat Ni- 
xon. Ji buvo trečia 1969 m. ir 
6 — 1968 m.

Trečioje vietoje yra Izraelio 
ministerė pirmininkė Goldą 

/ Meir.
Visas dešimtukas stovi 

še tekioj eilėj:
1970 m.:

1. Mamie Eisenhower
2. Pat Nixon
3. Goldą Meir
4. Rose Kennedy
5. Jacguiline Kennery - Ona- 

ssis
6 Lady Bird Johnson
7. Ethdl Kennedy
8. Indira Gandhi (Indijos min. 

pirm.)
9. Šen. Margaret Chase Smith
10 Coretta King> (Marlin Lu- 

ther King Jr. našlė).
1969 m.

1. Mamie Eisenhower
2. Indira Gandhi

sąra-

3. Pat Nixon
4. Gelda Meir

5. Ja.queline O.tassis
6. Rose Kennedy
7. Ethel Kennedy
8. Lady Bird Johnson
9. Karalienė Elzbieta n
10. Šen. Margaret Chase 

Smith.
Garbingai paminėte stos

Kitos moterys (alfabetine 
tvarlka) buvo garbi gai suminė
tos: rašy oja Pearl S. Buck, 
Anglijos karalienė Elzbieta II, 
Virginia Graham, ponia Hubert 
Humphrey, Clare Booth Luce, 
Margaret Mead, Martha Mit- 
chef Madame Chiang Kai shek 
ir penia Harry Truman.

Taipgi suminėtos: IShirley 
Temple Black, Shirley Chi holm, 
Doris Day, Monako princesė 
Grace, Jeanne Dixo->, Svetlana 
Al'lujeva, Pearl Bailey, Dr. 
Joyce Brothers, Ella Fitzgera',d, 
Jane Fondą, Ann Lauders, Bet- 
ty Fumess, penia Billy Graham, 
Bess Myerson Grant, Sylvia 
Por er, Inp-id Bergman ir Lo- 
rc-tta Young.Prieš vestuves ir po iu

Benjam'n Frarklin yra pasa
kęs: “Prieš vedybas atverk sa
vo akis kuo plačiausiai, ir pri
merk pusiau po jų!

I

I

S

1 'i ■'
Keturios Iš garsiausiųjų (iš kairės į dešinę): Mrs. Dwight D. Eisen 
hower, Mrs. Richard M Nixon, Mrs. Goldą Meir, Mrs. Joseph (Rose)
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