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GRUMTYNĖS SU LAIKU
Artimojo mirties ar kitos pa

našios nelaiinės atveju mėgsta
ma ramintis ir kitą raminti, sa
kant, kad laikas yra geriausias 
gydytojas. Laikui čia priskiria
ma lyg ir teigiama rolė. Tačiau 
daugeliu kitų atvejų laikas yra 
ir pats žiauriausias visa ko žu
dikas. Ką gi jis padarė ir pa da
ro istorijoje iš didžiulių ir galin
gų imperijų. Kuo paverčia gra
žuolę per pora dešimtmečių. 
Kaip žiauriai pasijuokia jis iš 
mūsų kiekvieno fizinių ir dvasi
nių galių po 70 ar 80 metų bu
vimo čia žemėje.

O tačiau yra dalykų, į ku
riuos ir laiko dantys atšimpa. 
Darosi beveik paradoksalu: 
žmogų laikas nužudo, bet ne 
vieną to paties žmogaus atlik
tą darbą nepajėgia sugraužti. 
Čia labiausiai turima galvoj ra
šytojų, mokslininkų, dailininkų, 
muzikų kūryba ir didžiųjų šių 
sričių mecenatų talka. Visų jų 
kūryba, darbas ir auka čia že
mėje buvo ir yra milžiniškos 
grumtynės su ne tik žaizdas gy
dančiu, bet ir viską naikinan
čiu laiku.

Šitokiuose realybės rėmuose 
prisimename ir mūsiškio Lietu
vių fondo galinėjimąsi su laiku, 
naujų narių ir naujų sumų tel
kimo vajaus proga.

Laikas, kaip gydytojas, mūsų 
jaunam, pajėgiam, dar jokių su
krečiančių nelaimių neturėju
siam Lietuvių fondui šiuo kartu, 
galima sakyti, nereikalingas. 
Dar labiau laikas Fondui būtų 
nereikalingas kaip visa ko žudi
kas dienų ir metų slinktyje. Bet 
budelio rolėje laikas ir nekvie
čiamas graso kiekvienai mūsų, 
taigi ir Lietuvių fondo, pastan
gai. Pas'angai būti atspariais 
laiko dančiui.

Bent šiuo tarpu atrodo, kad 
Lietuvių fondas, stengdamasis 
sutelkti lietuvių kultūriniam gy
vastingumui išeivijoje lėšų, gru
miasi su laiku lyg ir dviejuose

fronto sektoriuose. Vienas jų 
yra tas, kur trumpiausiu tarpu 
stengiamasi prasilaužti vieno 
milijono sumos kryptimi1. Kova 
čia verda jau eilę metų. Bet 
puolimo tikslas dar vis nepa
siektas. Kodėl? Paprasčių pa
prasčiausia — trūksta kovotojų. 
Mat, visuotinės ir privalomos 
mobilizacijos šiam fronto sekto
riui papildyti niekas ir negali 
paskelbti. Čia kovoja tik sava
noriai, kovoja tikrieji Lietuvių 
fondo nariai savo šimtinėmis ir 
tūkstantinėmis. Laikas prieš 
juos frontan meta apatijos, 
šykštumo, kultūrinių reikalų ne- : 
supratimo, nuovargio ir viskam 
abejingumo divizijas. Mūsų Lie-I 
tuvių fondui šiandien šiame' 
fronto bare reikia naujų kovo
tojų — savanorių su atominė
mis tūkstantinėmis, reikia di
desnio visos visuomenės užnu
gario, kad paskutiniu žaibiniu 
puolimu būtų nugalėtas prailgęs 
laikas ir būtų pasiektas puoli
mo tikslas — milijonas.

Kitas Lietuvių fondo kovos 
#u laiku sektorius driekiasi ten, 
kur tiesioginė kova yra pasibai
gusi lyg ir Fondo laimėjimu, o 
reikia tik panaudoti laimėjimo 
rezultatą — paskirstyti per me
tus susikaupusias procentų su-' 
mas. Laikas čia, nors ir pralai- j 
mėjęs, bet nekapituliavęs. Kovai ( 
čia stabtelėjus, jis neatakuoja i 
Lietuvių fondo kovotojų masės, 
bet stengiasi įtaigoti patį šio 
fronto štabą — Lietuvių fondo 
valdybą ir Procentų skirstymo 
komisiją, kad sumos būtų pa
skirtos tokiems dalykams, ku- Į 
riuos laiko iltiniai dantys gali į 
lengvai sugraužti. Laikas ban-. 
do įkalbėti, kad sumos būtų su-' 
pilstytos į šimtus mažų maiše
lių, kad šie vėl būtų išdalinti 
šimtams ištiestų rankų, lyg tur- j 
tingojo išmalda masei ubagėlių. 
Laikas labai norėtų, kad čia šta-

(Nukelta į 2 psl.)

Kai kada scenos darbuotojai 
padejuoja: nėra naujų, praktiškai 
įkandamų vaidinimų. Po to būna 
ilga ieškojimo pauzė.. Argi iš tie
sų nėra? O gal tik trūksta scenos 
entuziastų? Mes gi išeivijoje tu
rime kelis produktyvius drama
turgus, su daugiau ar mažiau pa
vykusiu repertuaru. Ir jeigu bū
tų gajesnis eksperimentinių teat
rų tinklas, kuriame egzistuotų 
žmonės,pasinešę vaidint ir nedi
delei auditorijai,manau, tų pa
čių dramaturgų (A. Landsbergio, 
K. Ostrausko, A. Kairio, J. Jan
kaus...) našumas žymiai padidė
tų. Atsirastų aistra įkvėpti scenai 
gyvybę. Senas dėsnis: teatras kles
ti tik tuomet, kai yra didelis no-

Kostas Ostrauskas

Vaidinimas baigiasi kosmine i- 
ronija:. kontrastiški duobkasiai(ū- 
kininkas ir hamletiškai nusitei
kęs aktorius) filosofuodami, juo
kaudami, galvoja, kad kasa duo
bes kitiems. Pasirodo, — jie iš
sikasa patys sau. Reikšmingai nu
skamba cituojamas John Donne 
perspėjimas: “Never send to 
know for whom the bell tolis....” 
“It tolis for thee”, atsako JAUNA 
MOTERIS, po kurios kauke sle
piasi Mirtis.

Knygoje pateikiama dviguba 
vienaveiksmio “Gyveno kartą se
nelis ir senelė” versija: pradžio
je, atskiru vaidinimu, o pabaigo
je, truputį pakeitus, kaip “Metų” 
Žiemos fragmentas. “Senelių” e- 
fektus K. Ostrauskas mielai sko
linasi iš avangardinio teatro kla
sikos, ypač iš Ionesco vaidinimų 
“La Lecon” ir “Les Chaises”. Io- 
nesco “Kėdėse” taip pat vaizduo
jami simboliškai labai labai seni, 
vieniši ir absurdiškai kvanktelėję 
seniokai. O Ionesco “Pamokos” 
studentės visiškas nesugebėjimas 
suprasti atimties veiksmo pas K. 
Ostrauską pavirsta senelių sū
naus Jonuko formule, kurią jis 
mažas būdamas užrašė ant sie
nos: 3-2””5. Rimvydas Šilbajoris, 
tur būt, nepastebėjęs tos formu
lės giminystės su Ionesco aritme
tika, iškelia jos reikšmę knygo
je “Perfection of Exile”, pavadin
damas ją nauju matematiniu, an- 
tilogijos principu, “in its way as 
shattering as Einstein’s relativi- 
ty formula”. (p. 128)

Vaidinimą “kvartetas” skaityti 
gana sunku, nes veikėjai yra pa
ženklinami tik romėnų skaičiais: 
I, II, III, IV. Toks “nuasmenini
mas” erzina ir labai apsunkina 
teksto narpliojimą. Žinoama, ga
lima pasiteisinti, kad veikalas pa- 

j rašytas scenai. “Kvartetas” vie- 

zikines dalis: allegro, andante, 
boba su kelnėm, scherzo ir finale su užbaigiančią- 

JAUNA MOTERIS (apsidairius) ja coda. Veikėjų pokalbis irgi 
How do you do? vyksta muzikine forma: vienodais 

DUOBKASYS II. Judu, judu, — taktais, aštuntines gaidas prime- 
ką veiksi nejudėjęs, nančiais vienažodžiais saki-1 musiųue” ir “avant toutę chose”.

PR. VISVYDAS

zenzuojamo rinkinio veržte ver
žiasi dramaturgo noras viską pa
čiam surežisuoti. Tekste daug vi
sokios erudicinės informacijos, 
daug paaiškinimų, nurodymų: 
kokias laikraščių ištraukas skai
tyti, kokią muziką groti, kokį sky
rių prireikus išmesti, kaip sukur
ti spontanišką įvairių kalbų miš
rainę ir pan. Vis dėlto “Duobka
sius” ir kai kuriuos “Metų” epi
zodus (Pavasarį, Rudenį) galima 
skaityti ir skaitant įsigyventi į jų 
filosofiją bei simboliką.

“Duobkasiai”, atrodo, yra la
biausiai pavykęs K. Ostrausko 
vienaveiksmis, puikiai subalan
suotas ir tolimas absurdo mokyk
lai. “Duobkasiuose” yra daug 
dramaturginio parako. Aišku, su
sitikimo su Mirtimi tema nėra 
nauja, taip pat, veiksmo formatas 
senas, su kelių šimtmečių tradi
cija. K. Ostrauskas savo situa- 

| ciją tampriai suriša su Chakes- 
peare “Hamletu”, ypač su gar
siąja duobkasių scena. Jis net ci
tuoja ištisas A. Nykos-Nyliūno 
vertimo frazes, paženklindamas 
jas kabutėmis. Jau tas pats citavi
mas daromas su tam tikru įgu
dimu. Visi žodžiai ir sakiniai tiks
liai įrikiuojami.Pamėgdžiodamas 
Shakespearo stilių, autorius žai
džia žodžiais mirties akivaizdoje 
ir sukuria įdomias lietuviškųjų 
“pun” kombinacijas, vietomis pa
ryškintas , rimų sąskambiais. Pa
vyzdžiui, DUOBKASYS II. Deja, 
deja, JAUNA MOTERIS. Vaje, 
vaje. Arba: DUOBKASYS II. Gal 
pakasysi? JAUNA MOTERIS. 
Pakasynos.Arba kad ir šitokia są
mojinga žodžių ekvilibristika: 
DUOBKASYS I. Kas čia per

velnias? ningai skirstomas į keturias mu- 
DUOBKASYS II. Ne velnias —

I

Teatro festivalio nuotaikai — Užgavėnių kaukė (liet, liaudies menas)

nukais, pauzėmis, ilgesniais pa
sažais, piano, lento, forte, fortis
simo garsais. Sukeliamas kameri
nio koncerto įspūdis?

Konfliktas prasideda, kai “pen
kiasdešimt devintame takte II 
surinka “Ne” ir “grojimas” stai- 
ga“nutrūksta".Kolegos ima plau
ti II (mezzosoprano) smegenis. 
IV myli II. III griebiasi smurto. 
Neišdrįsta. Andante dalyje per
einama į voliškų frazių ir 
žinomų vardų minėjimą. “Ekra
ne kilsteli šautuvo vamzdis” 
Scherzo dalyje girdime siurrea
listinių garsų, šnekų mišrainę, 
vaizduojančią Intelektualų puo
tą: modernų Babiloną, Jungtines 
Tautas. Per visą puslapį tipogra- 
fiškai išdėstomos frazės. “De la

ras vaidinti ir nuoširdus troški
mas vaidinimų klausytis.

Kad mūsų dramaturgai ne
snaudžia, įrodo K.Ostrausko nau
jai išėjęs dramų rinkinys. Gra
žiai atspausdintoje knygoje ran
dame anksčiau statytus ir perio
dikoje pasirodžiusius veikalus: 
“Duobkasiai”, ir “Gyveno kartą | 
senelis ir sen^lė”.Taip pat ir nau
jus, kaip duonos pluta įkan
damus, nors avangardiškai su
kirptus vaidinimus: “Kvartetas” 
ir “Metai”. Pastarieji kūriniai sa
vo keturių dalių formatu derina
si prie knygos pavadinimo. Abu 
stipriai persunkti muzikinių efek
tų. Muzika tampa atmosferos ir 
nuotaikų reiškėją—savotišku an
tikiniu choru, palydinčiu veiks
mą,

J. Blekaitis, rašydamas apie 
K. Ostrauską “Metmenyse”(Nr. 
10 ir 11) pasakė: “tai ne tiek 
skaityti, kiek vaidint scenoj skir
ti veikalai”.Jis turėjo galvoj anks
čiau pastatytas K. Ostrausko 
dramas: “Kanarėlę”, “Pypkę” ir 
“Žaliojoj lankelėj”. Iš dalies tai 
teisingas pasakymas, nes iš čia re-

Kosto Ostrausko “Metai” Chicagos Jaunimo teatro sce noje: Iš kairės į dešinę: Nora Spurgytė, Linas Regis ir 
Regina Maleckaitė. Nuotr. Robert Kunstmann

įtampos mazgas atsiriša, kai fina
lo finale kvarteto nariai, po vi
sokių šūkių —nuostabu, neįtikė
tina, tiesiog juokinga, komiška, 
absurdas —drauge sušunka:O 
sancta simplicitas! Codoje IV (bo
sas) pasako: “Taip, gerbiamieji, 
— štai kur šuo pakastas. (Pau
zė) Prašau prie stygų.”

įdomu, kaip mūsų scenos vete
ranai apdoros ‘•‘Kvartetą”? Jame 
sutelkti turiningi dimensijų ir 
prasmių klodai. Jame audžiamos 
žodžių, garsų, vaizdų, jaus
mų ir moralinių niuansų kom
binacijos. Norėtųsi viską pama
tyti ir išgirsti scenoje.

Šiais laikais įprasta kai kuriuos 
filmus paženklinti X raide ir tuo 
sužadinti suaugusių ir paauglių 
žingeidumą. K. Ostrausko “Me
tams” iksas labai tiktų, nes vi
sos dalys, išskyrus gal paskutinį 
seneliokų epizodą, vertos suaugu
sių ir paauglių dėmesio. “Metuo
se” autorius su absurdišku, saty
rišku įsibėgėjimu kerta ne vieną, 
bet kelis antausius garbingai ins
titucijai, kurią mes vadiname 
santuoka. Groteską, burleskas, 
parodija, cinizmas, vulgarumas, 
“slapstick” makabriškas simbo
lizmas — visa juodžiausia saty
ros paletė, kaip uogienės pyra
gas, sviedžiama santuokos vei
dan. Scenoje subyra idealai, bet 
pramoga triumfuoja. O kam ir 
yra teatras, jei ne pramogai!

“Metų” divertismentui netie- 
siogę užuomazgą davė Vivaldžio 
concerti grossi ciklas “Keturi me
tų. laikai”, nors skamba ir kitų 

l kompozitorių muzika ir girdisi 
paukščių garsai. “Pavasaryje” su
žadėtiniai atvyksta Apvesdintojo 
(geriau — Sutuokėjo) įstaigon. 
Čia vyksta keistas sutuoktuvių 
ritualas. Apvesdintojas sako ilgą, 
trafaretų kupiną prakalbą apie 
vedybinę ateitį, palaipsniui per- 

(Nukelta į 2 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.)
bai nekreiptų dėmesio į tokius 
užmojus, kuriems laiko praeina
mybė neegzistuoja ir kuriais 
laikosi gyventi dar norinti tau
ta. Ypač maža tauta! Laiko 
pyktis prieš didelės vertės 
tūriniu ginklu besiginančią 
žąją dar labiau padidėja, 
amžių bėgyje jisai įstengė
žemės paviršiaus nupūsti pačių 
didžiųjų egzistencijas. Laikas 
čia net ir savo pralaimėjimo at
veju dar vis stengiasi ir steng
sis Lietuvių fondui įkalbėti jog 
mažiesiems tetinka tik maži da-

kul-
ma- 
kai i 
nuo

Mūsuose ligi šiol buvo jau taip 
įprasta, kad apie lietuviškojo išei
vijos jaunimo visuomeninį bei kul
tūrinį gyvastingumą kalbėdavo ir 
rašydavo beveik išimtinai tik vyres
nieji. Balsą keldavo vis kažkaip la
bai atsargiai, vis daugiau ar ma
žiau pataikaudami savo vaikams ir 
anūkams, kad tik jie "nesupyktų” 
ir neatšoktų nuo lietuviškojo ka
mieno. Perdėtai būdavo stengiama
si net mažiau reikšmingus jauni
mo pasiekimus pabrėžtinai didinti, 
lyg kiekvienas čia krustelėjimass jau 
būtų tikras žemės drebėjimas. Eilę 
metų šitai praktikuojant, susidarė 
tokia situacija, kad pats jaunimas, 
vien giriamas, ėmė nejusti savo at
liekamų ar neatliekamų darbų 
reikšmės bei svorio. Vyresniųjų vis 
glostomas, ne vienoj situacijoj jis 
lyg pradeda prarasti realybės suvo
kimą ir savo atliekamų darbų tik
rąją vertę. Labai gerai, kad ypač 
dabar šitą pavojų pastebėjo ir vie
šai spaudoj iškėlė ne koks senimo 
atstovas (tokiu, juos neginančiu, 
jaunimas greičiausiai visai nepatikė
tų), o kaip tik vienas iš paties 
jaunimo gretų — studentas Kęstutis 
Girnius. Jis naujame “Aidų” žur
nalo numeryje (spalio mėn.) ry
šium su kitąmet įvyksiančiu Pa
saulio lietuvių jaunimo antruoju 
kongresu žurnalo įvadiniame straips
nyje “Jaunimo kongresui besiren
giant” atkreipia dėmesį į labai reikš
mingus dalykus, nuo kurių gali pa
reiti ne tik tolima, bet ir jau la
bai artima visos mūsų išeivijos 
bendruomeninė ir kūrybinė gyvybė. 
Toks įžvalgus, vietomis blaiviai kri-, 
tiškas paties jaunimo balsas čia pa
keltas pačiu laiku. Būtų gera, kad 
Kęstutis Girnius čia nebūtų lyg 
šaukiantis tyruose, kad tomis liki- 
minėmis jaunimo — taigi išeivijos 
ateities temomis prabiltų ir dau
giau iš paties jaunimo tarpo.

Minėtame “Aidų” straipsnyje K. 
Girnius, liesdamas artėjantį Jauni
mo kongresą ir paties jaunimo pa
jėgumą angažuotis didesniems dar
bams ir ilgiau išliekančiai kūrybai, 
be kita ko, rašo:

“Kadangi konkretūs kongreso 
tikslai nepaskelbti, noromis nenoro
mis kyla klausimas, ar kongreso ren
gėjai yra rimtai svarstę, kuo šis 
kongresas iš esmės skirsis nuo įpras
tinių vasaros stovyklų, kurios na
grinėja dienos klausimus, pabend
rauja ir vėl išsiskirsto. Galima bū
tų klausimo nekelti, jei mūsų pa
dėtis būtų tokia, kad dėl ateities 
nereikėtų jaudintis, arba jei tose 
stovvyklose jau pakankamai rimtai 
būtų iškeliama jaunimo rolė mū
sų išeivinės ateities kūrime. Bet, 
deja, taip nėra. Nors kongreso tiks
lų klausimas yra svarbus, spaudoj 
nųsu skaitęs, kad kas nors būtų jj 
rimtai iškėlęs. Teskaičiau kažkieno 
nusiskundimą, kad kongresas per 
mažai reklamuojamas. Atrodo, kad 
jei tik kongreso rengėjai daugiau sa
ve reklamuotų, niekuo daugiau ir : 
nereikėtų rūpintis. Taigi, žmonėms 
lyg svarbiau pats kongreso suren
gimas, negu tai, ką jis tikrai pa- : 
sieks; kongreso rengimo posėdžių ’ 
išreklamavimas, negu jaunimo iš- | 
judinimas tiems tikslams, kuriems j 
kongresas rengiamas. Kitaip sakant, 1 
lyg tesvarbu, kad kongresas būtų 
gerai surežisuotas, kad visi rengėjai 
ir dalyviai atliktų savo roles, o .ne 
kad įvyktų toks kongresas, kuris 
būtų reikšmingas ir ateičiai.

Pažvelkime j dabartinę išeivijos 
padėtį iš jaunimo pozicijos. Mūsų 
tėvai pabėgo iš Lietuvos prieš dvi
dešimt septynerius metus. Jie dar 
buvo gan jauni, daugelis gerai iš
lavinti, sąmoningi lietuviai patrio
tai. Dauguma jų pasiliko susipra
tusiais lietuviais. Norėdami pratęs-1 dėmesio kreipti, nors ji bus juo aš-

ti išeivijos gyvybę, jie ir svetur tę
sė kultūrinį darbą. Lietuvybės pras
mės klausimas jiems nekilo. Jauni
mo padėtis yra skirtinga, kadangi 
pasiryžimas likti lietuviais reikalau
ja pastangų ir pasiaukojimo. Bet ir 
dabartiniam jaunimui
klausimas dar nėra griežtai 
kaip jis iškils po dvidešimt 
dešimt metų. Iki šiol mes 
me vyresniųjų užnugarį, 
mažiau, kartais daugiau jį pajusda-
mi. Lėtai mes perimame dalį jų 
darbų: pradedame patys ruošti jau
nesniesiems stovyklas, šiek tiek įsi
jungiame į visuomeninį darbą, pa
rašome vieną kitą straipsnį į lietu
višką spaudą, mokytojaujame litu
anistinėse mokyklose. Bet vis yra 
tas vyresniųjų užnugaris, kurio lig 
šiol pilnai neįvertinome. Bet įsi
vaizduokime, kas įvyktų, jei vyres
nieji staiga dingtų. Kokios tada bū
tų mūsų stovyklos, mokyklos, or
ganizacijos, spauda? Kiek iš mūsų 
tikrai mokame lietuviškai, kad ga
lėtume redaguoti žurnalus arba laik
raščius, kiek galėtume parašyti rim
tesnių straipsnių be daugybės klai
dų, kiek pajėgtume įmanomai dės
tyti lietuvių kalbų bei literatūrą, 
kiek mūsų turėtume pakankamai 
pasiaukojimo didesnę savo laiko da
lį paaukoti lietuviškiems darbams? 
Tikiu, kad atsakymas gan aiškus 
— tuoj pat sunyktų mūsų kultū
rinis ir visuomeninis gyvenimas. 
Neatsirastų pakankamai pajėgių ir 
pasišventusių žmonių, kurie šitą 
darbą atliktų. O jei būtų pasiry
žusių, tai jiems gerokai trūktų lie
tuviškų pagrindų. Jei staiga ding
tų vyresnieji, mūsų jaunimo pa
dėtis būtų tikrai liūdna. Tad reikia 
pilnai įsisąmoninti dabar: tėvai ne- 
bejaunėja, kasmet daugiau ir dau
giau veikliųjų lietuvių miršta, ir 
jų vietos nebėra perimamos. Po dvi
dešimt metų aktyvių vyresniųjų 
skaičius bus beveik dingęs, ir net 
po dešimt metų jau bus labai ri
botas. Vienaip ar kitaip, vyresniųjų 
laikas baigiasi, ir įprastinio užnu
gario nebus. Kas tada?

Kartoju, ką visi žinome ir jaučia
me. Bet kažkodėl kongresą be
rengiant, šis faktas ignoruojamas. 
Jau tikrai laikas jaunimui pradėti 
galvoti apie išeivijos padėtį ir steng
tis pasiruošti tai krizei, kuri po 
trumpo laiko tikrai įvyks. Ir kaip 
tik šis jaunimo kongresas, o ne koks 
nors kitas tolimesnėje ateityje turi 
šiuos klausimus iškelti ir juos rim
tai persvarstyti. Tos ateities pers
pektyvoje reikia ir kongresą ruošti.

Vyresnieji ligi šiol tvarkė mūsų 
visuomeninį gyvenimą, apibrėžė iš
eivijos prasmę ir uždavinius. Vyres
niųjų įtaka buvo tokia stipri, kad 
jaunimui šie klausimai atrodė net 
ir nesvarbūs. Nėra tikrų žinių, kaip 
jaunimas galvoja apie lietuvybės iš
laikymą išeivijoje. Daug kas kalba 
jaunimo vardu, sakydami, kad jau
nimas taip ir taip galvoja. Vienam 
pasisakius, tuoj pat atsiliepia kitas, 
taip pat sakydamas, kad jis jauni
mo vardu kalba, nors jo teigimai 
visiškai prieštarauja pirmajam. Šis 
prieštaravimas visiškai lauktinas, nes 
jaunimas iš viso nekalba, — jis ty
li. Ir tyli todėl, kad šitų klausi
mų pats nėra plačiau kėlęs.

Reziumuodamas kartoju: a. anks
tesnis jaunimo kongresas neturėjo 
visuomeninės įtakos, b. jaunimas 
niekada nėra rimtai išdiskutavęs lie-| 
tuviškosios išeivijos išlaikymo klau
simų, ir niekas nežino, ką jis iš
tiktųjų galvoja ar nieko negalvo
ja, c. mūsų vyresniųjų gretos spar
čiai retėja, d. mūsų laikas darosi 
ribotas. Išvada: mūsų išeivija artė
ja į krizę, j kurią nenorime jokio
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Žvi’gsnig pro tinklą Nuotrauka V. Maželio

trešnė, juo mažiau būsime rūpinęsi garbiai, bet pasyviai išklausytomis 
ateitimi.

Šitokioje padėtyje reikia blaiviai 
susirūpinti, kokia ateitis mūsų lau
kia, ir jai. ruoštis, ne užmerkiant 
akis, o kritiškai save pervertinant. 
Tikrai laikas, jei jau ne per vėlu, 
pačiam jaunimui pergalvoti, ką jie 
patys mano apie lietuviškosios iš
eivijos ateitį, ir nuspręsti, kaip jie 
ryžtasi šią ateitį patys kurti. Nėra 
geresnės progos šitiems klausimams 
iškelti ir išdiskutuoti, kaip rengia
masis jaunimo kongresas. Tad ir 
siūlau, kad kongreso programa bū
tų organizuojama šiam ateities rū
pesčiui atvirai it nuodugniai spręsti. 
Negalima kongresą rengti tik kaip 

kokią šventę, lyg nebūtų realios ga
limybės, kad mūsų išeivijos gyve
nimas gali netrukus išblėsti, jei pa
čiame jaunime nekils stipresnis lie
tuviškas sąjūdis. Turėdami prieš a- I 

I kis dabartinę išeivijos padėtį, negali
me naiviai tikėti, kad po šito kong
reso seks dar kitas ir dar kitas, ir 

; nedėti jokių pastangų pasiruošti 
| artėjančiai krizei. Jei kongreso ruo- 
I Šimas vyks rutiniškai, tai ir tebus 
Į suruoštas paprastas jaunimo suvažia 

i vimas su šūkiais ir šokiais, su pa-

I ■ - . ■ > ■ i .

paskaitomis ir kitomis šventinėmis 
manifestacijomis. Ir nepastebėsime, 
kad ir antras kongresas praėjo nie
ko nepasiekęs, kadangi mūsų opiau
si klausimai vengiami liesti.
Lyg po puotas išsiskirsčius, vėl vis
kas liks kaip buvę. Būtų tragiko
miška, jei taip atsitiktų. O taip at
sitiks, jei pasitenkinsime tik papras
tu kongreso suorganizavimu. Pasi- 
rodytume neprašoką tų uolių, bet 
žemažiūrių biurokratų pareigūnų, 
kurie tęsia įprastihį darbą, net kai 
pati forma bankrutuoja ar valsty
bė praranda savo laisvę. Kažkodėl 
nepajėgdami plačiau j padėtį pa
žvelgti, jie tęsia savo biurokratinius 
darbus tvarkingai ir korektiškai,lyg 
tikėdami, kad šių darbų atlikimas 
kaip nors pakeis padėtį arba bent 
juos pačius pateisins. Deja, taip ne
atsitinka. Kartas nuo karto reikia pla

lykai — mažos sumelės smul
kiems (laiko greit surenka
miems) trupiniams pabarstyti.

Laikui dar būtų be galo ma
lonu, kad Fondas savo procen
tais taptų šykštuoliu ypač da
barčiai, vis taupydamas kažko
kiai būsimajai auksinei ateičiai. 
Laikas nėra aklas, jis labai ge- 

į rai mato, jog niekas, o ypač 
jokia išeivija, negali užsitikrin
ti amžinybės. Ir mūsų atveju 

! laikas gerai supranta, jog kas

šiandien dar galima padaryti, o 
nepadaroma, rytoj tikrai jau 
nebus atlikta nei sukurta, nes 
nebus tam nė jėgų. O tada tik
rai buvusios mūsų išeivijos tuš
čiuos iir apleistuos plotuos 
triumfuotų tik žudika3 laikas, 
mūsų čia buvimo vietoje pusty
damas vien sausas užmaršties 
dulkes.

Šitų pavojų akivaizdoje vi
siems Lietuvių fondo eiliniams 
kovotojams — savanoriams lin
kime savo gretas padvigubinti, o 
palinkusiems ant strateginių že
mėlapių štabams atominiame 

I amžiuje nepasitenkinti vien tik 
■strėlėmis jų grumtynėse su lai
ku. k. brd.i

i

Dail. Bronės Jameikienes 
išskirtinis pristatymas

Chicagos kultūriniam gyveni
mui skirtas dvimėnesinis, liuk
susinės išvaizdos, didelio forma
to iliustruotas žurnalas “Ch'.ca- 
go”, š. m. lapkričio - gruodžio 
mėn. laidoj daug vietos skiria ir 
žinomai mūsų dail. Bronei Ja- 
meikienei. Žurnalo viršelį puo
šia spalvota dailininkės nuo
trauka prie vieno iš jos sukur
tų skaldyto stiklo vitražų. Pa
čiame žurnale Bronei Jameikie- 
nei teksto ir nuotraukų tenka 
keturi puslapiai. Apie mūsų dai
lininkės meną, apie liepsnojan
čiai ir rūsčiai spalvingą jos gy
venimo kelią rašo Donald Ja-
mes Anderson, ne vienoj vietoj i 
šiltai prisimindamas Lietuvą, j 
pokario metų DP ir dail. Adolfo 
Valeškos studiją Chicagoje, kur 
eilę metų dirbo ir Br. Jameikie- 
nė. Pats straipsnis užvardintas:; 
“Lithuanian Heritage — An Ar- ■ 
tist Brings Light To Dark Cor- akušerija 
ners”.
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DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0538

ros VALLEY MEDICAL CENTER 
860 Summit Street

Route 58 — Eigin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5812, rez. 388-2289

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71«* Street
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet 
antr., penkt., 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus

Ant. Rudoko kabinetą perOm*
DR. EDMUND E. CIARA

OPTOMETRISTAS 
2709 VVest 51st Street 

TEL. GR 6-2400 
Vai pagal susitarimą: pirmad

Ketv. 1—4 tr 7—f.
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Or

b 
•9: antrad. Ir penk

ATSIMINIMAI APIE 
T. S. ELIOT

Iš spaudos išėjo Roberto Sen- 
court memuarai “T. S. Eliot”. Iš
leido Dodd, Mead & Co., New 
York. Knyga turi 310 psl. ir kai
nuoja 8 dol. 95 et.

! >f8. 735-4477 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
< RAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ EISINAS
, ...... IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
I 6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LTGOF 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6 8545 
(Ofiso Ir rezidencijos)

Valandos pairai susitarimą ----- - - - - -j ■ ■ ■
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR ft-»80>

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(7lst ir Canipbell Avė. kampas) 

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penki 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 

Ketvirtad. Ir Šeštad. nuo 9 v. ryt.
Iki 11 vai. ryto — tik nusitarus

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 VV. 71 st St. — Tel. 737-514S 
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenses”.
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namą 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą.

Trečiadieniais uždaryta

sų teatralams nepakenks. Ir vie
nas kitas vandens nuleidimas iš
vietėj nesudarkys gražiai dainuo
jamo romanso “Plasir d’amour” 
arba J. Naujalio dueto “Nesek 
sau rožės prie kasų”.

Žinoma, Kosto Ostrausko dra- 
čiau bei blaiviau pažvelgti į reikalus mos nėra tai, ko laukia platesni i 
ir imtis radikalesnių sprendimų, | žiūrovų sluoksniai. Jis atitolo nuo 
nesibaiminant naujų idėjų, kurios realistinio teatro, sužavėtas Euro- 
gal ką nors išgelbės, bet be kurių avangardo,Jr vargu, ar pa-
reikalai tikrai blogai baigsis. Šito-1 
kiems sprendimams reikia it per
spektyvos ateitin, ir ryžto naujiems 
keliams.”

Ofiso Tel. PR 8-2220 
— rezid. — PRospeet 8-908 
JANINA JAKšEVIČIUS

J O K S A
A 1 K Ų LIG
2656 VVest 63rd Street

trmao. antrad., ketvirtad ir penkt 
nuo 12 iki 8 vai. Ir nuo 5 iki 8 
vai. vak.. šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Varną 
DR.
V

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOs LIGOS

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

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostatr 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

Vai ao'.rad nuo 1 4 popiet 
ir ketvirtad nuo 5 - 7 vakare

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

VIEN TIK SAU TIKĖTI NEGANA
(Atkelta iš 1 psl.) 

eidamas į vedybinės tikrovės ap
nuoginimą. Iš laikraščių cituoja 
smurto ir neištikimybės pavyz
džius. Apeigos pavirsta košmaru. 
Sužadėtinė apalpsta. Sužadėtinis 
stovi be žado. Apvesdintojas pa
duoda sužadėtiniui kirvį, kad tas 
simboliškai nukirstų galvą. Pa
baigoje, Mendelsohno vestuvių 
maršui skambant, Apvesdintojas 
išsineša sužadėtinį tarsi jaunąją 
pro duris.

“Vasaros” epizode baleto 
tomima ir operetinių arijų 
sais kuriamas fantastiškas 
kių šokis. Jaunąją moterį
Didysis Kondoras su palydovais 
pesliais. Viešpatauja kaitra. Mei
lės aistra kyla iki kulminacinio 
aptemimo.

“Rudens” veiksme klausomės 
impotento vyro ir erotiškai nusi
teikusios žmonos dialogo. Veiks
mas komiškai pasodrinamas iš 
auditorijos atėjusiais veikėjais:

pan- 
gar- 
kau- 
supa

dainininku, dainininke, pianistu, 
sena pana.Dialoge realybė mai
šoma su absurdu. Grubus sąmo
jus su cinizmu. Tariamas džen
telmeniškumas su vulgarumu. 
Sentimentalumas su natūralizmu, 
Erotika su išsekimu. Nėra mei
lės. Tik veidmainiavimas, tik 
nepatenkintos aistros, tik neapy
kanta ir tuštuma. Vyro ir mo
ters vedybų duetas ironiškai pa
virsta į skorpionidos aiškinimą, 
kurioje sofistiškai liečiami seksu
aliniai simboliai.

Nežiūrint veikalo kontroversi
nių detalių, gana neįprastų mū
sų scenai, “Metai” turi avangar
dinį įtaigumą. Jie yra sceniškai 
išradingi. Be to, imponuoja au
toriaus drąsus atvirumas.

Veikalą gerai pastačius, žiūro
vas nenuobodžiaus. Autorius iš
laiko saiką, neperkrauna erotinių 
scenų, kai kur net laiko prikan
dęs liežuvį. Vienas kitas žvilgsnis 
į vulgaresnę gyvenimo pusę mū-

r-- o----- , o > —
suks atgal. K. Ostrauskas išlieka 
ištikimas savo pasirinktam me
nui. Nelengva modernią manie
rą pakeisti konvencinėmis iliuzi
jomis, kuriomis kaip tik daugelis 
žiūrovų tebegyvena. “Vien tik 
sau tikėti negana”, sako “Kvar
teto” veikėja II. Apie tai turėtų 
pagalvoti pats “Kvarteto” auto
rius ir suprast, jog “žudyti” žmo
nių iliuzijas absurdu arba filolo
giniu gogelmogeliu ilgai neapsi
moka.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-727h
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street 

VAU. kasdien nuo I—4 p p ir t 
k i s vai Trečlad ir Aeštad uždaryti

'tiso Ir buto tel OLympic 2 188 t

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1107 So I9tb Court Cicert)
Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad Ir 
šeštad. tik susitarus.

t

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5640 South Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Skambinti — 585-2525 
Telef. veikU 24 vai.

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Idresa* 1255 H 63 rd Street
‘fteo d RElianc* 8 4110

Re/ GRoveldll n (Mii7
>aiandop pirm (r ket nūn 11 va 
ki 2 vai p p Ir nuo 7 iki 8 v vak 
nti ir penkt nu 12 Iki 2 vai p c 

vakarai** paira* malta rimą

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir chlrureila
Ofisas 2750 W. 7lat Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. pensead. 10—12 
ryto, 2 Iki 8 vai vak Šeštad. 1 iki 
4 va! vak. Treč. tr sekmad. uždaryta

Rezid. tel. WA 5-3099

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street
___  kasdien 10—12 vai. ir 7—9 

vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. tVAlbrook 5-5076

Tel ofiso ir buto OLympic 2-4152

DiR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50th Avenue, Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

Vai.: v.

Rezid. Telef. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Hedical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
lei neatsiliepia skambinti 874-8011

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ m VIDAUS LIGOS 

2801 West 63 rd Street 
Kampas 6 8-Stos Ir California 

Valandos pagal susi tarimą:
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 

6 Iki 7:80 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 2 iki 2:80 vai.

Trečlad. ir penktad. uždaryta
Ofiso telef. 478-4042

Rezid. tel VVAlbrook 5-8048

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. K1RSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59th
Vai.: pirmad.. antrad., 
penktad. nuo 12-4 vai 
vai. vak.. šeštad. 12—2 
trečlad. uždaryta

Street 
ketvirtad p 

p. p 6—» 
vai. p. p. ii

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIP IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Arenu.
Pirmad., antrad., ketvlrt Ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuc 
6—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., Sedtad 

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

Rez. tel. 232-2212

Perskaito "Draugą", duo 
kitę jį kitiems pasiskaityti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligof 
Ofisas Ir rez., 2652 W. 59th St 

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

penkt. nuo 2 iki 4 vai. tr nuo 6 iki t 
v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospeet 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IK CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

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

Ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Valandoe: 1—8 vai. popiet 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850 
Vai.: pirm., anU^ketv. 2—5 ir 6—8
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Tiesus ir ilgas ALT kelias
Leonardo Šimučio knygą perskaičius

Romualdas Kisielius

Leonardas Šimutis, AMERIKOS 
LIETUVIŲ TARYBA 30 metų lais
vės kovoje, 1940 - 1970. Išleido 
Amerikos Lietuvių Taryba Chicagoj 
1971 m. Kongreso bibliotekos korte
lės Nr. 78-168566. Tiražas 3000 egz. 
Leidinys didelio formato, iliustruotas 
nuotraukomis, 500 psl., kaina $10.00, 
gaunamas ir "Drauge”.

Retai kuri politinė organizacija 
ar institucija galėtų pasigirti to
kiu tiesiu keliu, kokį nuėjo A- 
merikos Lietuvių Taryba. Per 
trisdešimt su viršum metų Tary
ba, galima sakyti, nei uolekties 
nepasuko į šalį. Pačioje pra
džioje pakeitusi vardą iš Lietuvai 
Gelbėti į Amerikos Lietuvių Ta
rybą ji, beveik ligi nuobodumo, 
ėjo vienu ir tuo pačiu keliu ne 
tik pirmuosius dvidešimt penke
rius metus, kol jos žingsnius sau
gojo trys didieji: Leonardas Ši
mutis, dr. Pijus Grigaitis ir Mi
kas Vaidyla, bet ir po 1965 m., 
Šimučiui pasitraukus iš pirminin
ko pareigų, o neužilgo mirus ir 
Grigaičiui. Beveik nieko nepakei
tė ir naujų narių atėjimas į Ta
rybą.

Kelias ne tik tiesus, bet ir il
gas Pats čia aptariamos knygos 
autorius prisipažįsta, kad 1940, 
kuriant Tarybą, visi manė, kad 
jai nereikės ilgai veikti, kad maž
daug su karo pabaiga Lietuva vėl 
atgaus prarastą nepriklausomybę, 
ir Taryba galės užraukti savo dar
bą. Mat, tam vieninteliam užda
viniui ji ir buvo sukurta.Prezi
dentas Rooseveltas ir netikinčius 
galėjo įtikinti, kad toji kova grei
tai pasibaigs. Bet žmogus šaudo, 
Dievas kulkas nešioja. Kova nu- 
sutęsė, prailgo ir ALT kelias.

Tą ilgą ir tiesų kelią ir vaiz
duoja savo knygoje Amerikos lie- i 
tuvių taryba Leonardas Šimutis, 
nuo pat pirmų dienų artimai su-' 
sirišęs su visa Tarybos veikla ir 
darbais. Pratarmėje autorius at
skleidžia, kad per visą tą laiką1 
jis vedęs dienoraštį, kurį ir pa
naudojo, šį tikraiipionierišką vei
kalą rašydamas. Be to jis pasi
naudojo, šį tikrai pionierišką vei- 
riaus dr. P. Grigaičio rankrašty
nu ir ALT archyvu. Užtat atsi
rado labai gerai dokumentuota
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knyga, tiesiog neįkainojamas šal
tinis šiam Amerikos veiklos barui 
nušviesti. Ateities istorikas bus už 
tai jam labai dėkingas.

Toje pačioje pratarmėje L. Ši
mutis kukliai prisipažįsta, kad jis 
nėra istorikas ir kad jis nerašo 
ALT istorijos. Ir tai visiškai tei
singa. Kad tai nėra ALT istori
ja, į kurią autorius ir nepreten
duoja, matyti jau iš to, kad per 
visus 30 ALT veiklos metų L.Ši- 
mutis nesurado beveik jokios AL 
T padarytos klaidelės. Tai tiesiog 
neįmanomas dalykas: niekados 
nebuvo ir negali būti tokios in
stitucijos, kuri per trisdešimt me
tų nei karto nesuklystų. Istorikas, 
kuris žino, kad Viešpaties keliai 
kreivai tiesiami ir kad žmogus vi
sados daugiau klysta negu neklys
ta, suabejos, pavyzdžiui, genoci

Bronius Murinas Natiurmortas (akvarelė)
Iš parodos, atidaromos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, gruodžio 4 d.

do konvencija, kaip dideliu lai
mėjimu. Ją mielai ratifikavo So
vietų Sąjunga, o atsisakė ratifi
kuoti JAV. Istorikui negali būti 
nei mažiausios abejonės, kad an- 
gažavimasis iš ALT pusės Viet
namo karui buvo visiškai nerei
kalingas. Tas karas tiek pat bend
ro turi su kova dėl Lietuvos lais
vės, kaip ir draugiškumo sutartys 
su Dziemu ar Cankaišeku. Norė
damas tiesų ALT veiklos kelią 
padaryti dar tiesesniu, L. Šimu
tis visiškai negirdomis praeina ir 
pro ALT — L. Valiuko, ar grei
čiau Grigaičio-Valiuko ginčą, K. 
Morkaus grįžimą į Lietuvą ir pa
našius dalykus. Žinoma, kol by
la dėl Lietuvos laisvės nėra baig
ta, gal ir ne per daug patogu kri
tikuoti pagrindinį tos bylos advo
katą ALT. Tačiau kadangi ke
lias labai prailgo, nenoromis per
šasi mintis, kad gal iš pagrindų 
reikia perkratyti jeigu ne ALT 
tikslus, tai bent priemones tiems

tikslams siekti. Tą mintį jau benti' 
porą kartų kėlė kaip tik Drau
gas, kurio garbės redaktorius yra 
tas pats Leonardas Šimutis.

Bet grįžkime prie pačios L. Ši
mučio knygos, kurią geriausiai 
būtų galima pavadinti Amerikos 
lietuvių tarybos kronika, ar met
raščiu. Pamečiui joje ir aprašo
ma ALT veikla.

Pareiškimai savo keliu, 
gyvenimas — savo.

L. Šimutis savo kroniką prade
da anais lemtingais 1939-1940 
metais. Daug naujo atskleidžia 
autorius apie pirmuosius ALT 
žingsnius. Ką apie tai galvojo Po
vilas Žadeikis, tada buvęs Lietu
vos ministeris Washingtone, kuris 
dar ilgokai persiuntinėjęs palec- 
kinės vyriausybės pranešimus 
lietuvių spaudai, kuris buvo prie
šingas bet kokiai politinei akci
jai ir egzilinės vyriausybės suda
rymui. Įdomu, kad jau tada Ši
mutis spėjęs, kad jeigu tokia vy
riausybė būtų sudaryta, ji turėtų 
iilsikelti iš JAV, kurios aplamai 
jokioms egzilinėms vyriausybėms 
neleidžiančios veikti (35 p.). Tai 
turėtų prisiminti ir pulk. Kazys 
Škirpa, pastaruoju metu bandąs 
atgaivinti 1941 m. laikinąją vy
riausybę.

Nuotr. V. Noreikoslegacijai 1940 m. spalio 15 die-

įspėjimas

Ateidamas atsinešk: 
Ir kūną... ir sielą... 
ir kryžių... ir grabą.

Ateidamas atsinešk:
Visus įrankius...
vinis, plytas ir šiūpėlę...

Ateidamas atsinešk:
Saulę rankose...
ir pelenus širdy...
Nes visko tau kelionėje 
reikės.

MEILĖ

Gėlių nektaras 
apsvaigino mane... 
Ir dabar aš esu 
žydėjimas 
mirusiuos laukuos... 
Dabar aš esu 
gyvybė 
žiemos rankose...

Tik pažiūrėk 
į mano akis, 
ir matysi, 
kad aš aklas...

NAKTIS

Juodas, 
skylėtas aksomas 
kabo virš mano miesto... 
O pro kandžių išėstas 
skyles į žemę 
veržiasi šviesa
Ir, atsimušusi 
j deimantinį žiedą, 
spindi, lyg laimingo 
žmogaus gyvenimas...

L. Šimutis gana sąžiningai su
registruoja įvairių JAV adminis
tracijos pareigūnų, prezidentų ir 
Kongreso atstovų pareiškimus 
Lietuvos reikalu. Dabar, maž
daug iš 30 m. perspektyvos į tuos 
pareiškimus žiūrėdamas negali 
pasakyti, ar tų pareiškimų auto
riai taip blogai orientavosi esa
moje situacijoje, ar jie tik sąmo
ningai pūtė miglas. Ypač šiuo at
žvilgiu būdingas prezidento Roo- 
sevelto pareiškimas Lietuvių de- 

ną. Jis vaizdavosi taip gerai pa
žįstąs Lietuvos bylą, kad net po
rą klaidų suradęs lietuvių dele
gacijos šia proga įteiktame me
morandume. “Lietuva nepriklau
somybės neprarado”, kalbėjo pre
zidentas. “Ateis laikas, ir Lietu
va vėl bus laisva. Tai atsitiks gal 
greičiau, nei jūs galite tikėtis”. 
Iš tų žodžių lyg atrodytų, jog tuo 
metu prezidentas laukė, kad Vo
kietija “išlaisvins” Lietuvą. Kas gi 
kitas?

Bet dar įdomesnis prezidento

FRAGMENTAS

Mano akys pilnos 
karšto cemento, 
iš kurio stato tiltus...

Užtai
visi mano regėjimai yra 
be jokios realybės, 
kaip tiltai
j nežinomas pakrantes... 
kaip tiltai
virš upių, kurios išvis 
neturi krantų...

VIENUMOJ

Mano namas
neturi stogo,
ir dangus užgriuvo 
mano kambarį...

Dabar
aš vaikščioju
po kambario griuvėsius 
ir renku žvaigždes 
savo gyvenimo 
nakčiai...

(Iš spaudai ruošiamo rinkinio)

Roosevelto pasisakymas dėl ma
žų tautų. “Netiktų kalbėti apie 
Lietuvos mažumą”, tarė tada Ro- 
oseveltas, “nes ir pati mažiausia 
tauta turi lygiai tokią pat teisę 
būti nepriklausoma, kaip ir pati 
didžiausia tauta”. Be abejo, to
kie pareiškimai kaip su mielėmis 
pakėlė visų nuotaiką. Tokie pa
reiškimai tebekartojami ligi šiai 
dienai. Bet kaip suderinti tai su 
bendru Amerikos nusistatymu 
prieš mažąsias tautas. Prisiminki-

(Nukelta į 5 pusi.)

Šiapus ir anapus teisybes
Jurgis Jankus

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)
Čigoniukė tada padavė maišiuką, tokį 

prastą, niekam neverto pakulnio, bet bizūnas 
toks, tarytum rankoj augęs. “Va. čia aš dar 
ir gėlę išsiuvinėju, kad nesusimaišytų su ki
tais maišiukais. Ne kokia išėjo. Cigonikės pirš
tai kad ir miklūs, bet prie adatos nepratę.”

Pasakė, suplojo delnu arkliui per strėnas, 
arkliai pašoko Šuoliu. Sustabdžiau tik vidurlau- 
ky, apsidairiau, bet čigoniukų niekur nebebu
vo matyti. Maišiuką ir bizūną tebeturėjau, 
bet vaikai dingo. Ir ašaros nebesruvo, ir būti 
nebebuvo taip baisu. Sušukau kelis kartus. No
rėjau, kad juodu atsilieptų. Norėjau, kad juo
du dažniau užeitų, kad susidraugautumėm, 

bet niekas nebeatsi liepė. Tą dieną tėvas pa
sišaukė prie lovos. “Nežinau, ką Diėvas man 
skiria, bet jeigu atsiimtų, daryk, kaip išma
nai. Žinau, tetos ir dėdės norės tave priim
ti, norės mūsų žemę tvarkyti, gal norės ir 
pasidalinti, bet bus taip, kaip tu norėsi. Jei
gu norėsi gyventi vienas, niekas tavęs iš na
mų nevarys. Šnekėjau su Ciprijonu. Jis ne 
giminė, bet geras žmogus, blogo tau niekada 
nelinkės. Jei pasiliksi čia, prižadėjo pažiūrėti 
į tavo pusę. Jeigu pasirinksi kokį dėdę ar te
ta, Jie tave pasiims. Rūpesčių turėsi mažiau. 

bet apie vargą tai nežinau. Kai per savo slenks
tį išeisi, kitų klausyti reikės.” Nutilo ir ne- 
beprašneko. Apie vidurnaktį dar norėjo ką 
pasakyti, bet lūpas tepajudino. Tai matot 
kaip buvo. Dėdės ne dėdės, tetos ne tetos, 
varnai ne varnai, užsispyriaus neišeiti per savo 
slenkstį ir neišėjau.

— O kaip tas maišiukas? — su nežymiu 
šypsniu paklausė Kundė.

— Maišiukas? Tebėra. Tebekaba šalia 
krosnies prie cibulių kasų. Galite kada ateiti, 
parodysiu.

— Ir kaip darbus dirba parodysi?
— To tai nežinau, — susigalvodamas at

sakė Soteras ir, valandėlę patylėjęs, pridėjo: 
—Kad, matai, to ir aš pats niekada nema

čiau. Net nesistengiau matyti.
— Ir iškentei? Ir niekada nebandei nors 

pro plyšį pažvelgti? — spaudė Kundė.
— Kas nenorės. Bet nežiūrėjau. Čigoniukė 

juk pasakė: “liepk padaryti, išeik dirbti, ir su
grįžęs rasi viską gatavą”. Gal ji sakė ir kiek 
kitaip, nebegaliu atsiminti. Pro ašaras ir jos 
pačios gerai nemačiau, bet man visada dingo
josi; jeigu tik pamėginsiu slapta pažiūrėti, vis
kas dings ir pasiliksiu vienas. Niekada nežinai, 
kas atsitiks su tais daiktais, apie kuriuos nie

ko neišmanai. Tokiuos aš verčiau palieku taip, 
kaip yra.

— Sakyte tai sakai ir net nesijuoki saky
damas, bet kas gali tuo patikėti, - prašne
ko motina. — Nenoriu gintis, ne sykį ir man 
ateidavo į galvą, kaip tas vaikas vienas gy
vena. Kas jam valgyti išverda, kas drabužius 
išskalbia, kas trobą išvalo. Sakydavau, ar ko
kios laumės naktimis talkon subėga, ar ko
kie kiti galai, net dingtelėdavo, ar nebus vai
kelis velniui dūšią pardavęs? Nebent Ponas 
Dievulis būtų man senai bobai protelį sumai
šęs, kad patikėčiau.

— Bet, tetule, aš ir neprašau, kad tikėtum, 
ar kad kas nors kitas tikėtų. Net nesirengiau 
nei jums, nei kam kitam sakyti, kaip pas ma
ne iš tikrųjų yra. Tik taip netyčia nuo liežu
vio nušoko. Jeigu Kundė nebūtų užsiminusi 
apie darbus, man nė į galvą nebūtų šovę pa
sakotis. Būtų atėjusi ir pati pamačiusi.

— Tai teisybė? Tai sakai, kad tikra teisy
bė? Bet man vis tiek sunku patikėti. Aš ir či
gonei netikėjau, kol šulinys vyro neužgriuvo, 
o paskum kažin ką būčiau atidavus, kad nors 
vieną žodelį būčiau galėjusi atsiimti, kuriuos 
ant jo galvos kroviau. Kundele, o kaip tu? 
Ar tau atrodo, kad Soteras teisybę sako, kad 
nesijuokia iš mudviejų.

— Žinoma, kad teisybę. Kam jam meluo
ti. Juk nueisiu ir viską pamatysiu. Ką pas
kiau darys apsimelavęs. Juk sakiau, kad dar
bų nedirbsiu, tai ir nedirbsiu. Pas mamą ne
dirbau, dirbsiu, mat, svetur. Tegu dirba, kas 
nori, man vis tiek —ar jis pats, ar koks 
maišas! — Ir atisukusi į Sofėrą nei rinitai, 

nei juokais pridėjo: — O kas būtų, jeigu po 
vestuvių tikrai atjotų manęs karalaitis pasi
imti?

— Muščiausi Muščiaus ligi paskutiniosios, 
— karštai atsakė Soteras.

— Su kuo? Karalius atjotų raitas su» būriu 
tarnų. O kad ir vienas, ką tu plikom ran
kom padarytum prieš kalaviją?

— Plikom? Kas sakė, kad plikom? O kam 
būtų spragilas? Kaip tik vakar vakare naują 
galvą uždėjau. Iš tokios gunglėtos ąžuolo ša
kos išdrožiau, kad ir per šimtą metų nesusi
daužys. Ir sunki! Pats net nepakeltum, bet 'kai 
muši, lipte prilimpa. Kas man kalavijas prieš 
tokį ginklą! — Ir iš karto labai surimtėjęs 
paėmė mergaitę už rankos. — Tai kaip, Kun- 
delė, jeigu mamytė išleis, ar eisi už manęs?

Mergaitė nuleido galvą, veidai nuraudo, 
kaip aguona, ir vos girdimai pasakė:

— Jeigu išleis.
— O kaip mamytė? — įsmeigė akis moti

nai į veidą.
— Kad man ir taip jau galva maišosi. 

Ir kad taip iš karto... Duotum laiko nors dar
bų mergaitę pramokyti. Bet vėl, sakai, nerei
kia... sakai, tas maišelis. Ogi žinokitės. Bet 
Kalėdų tikrai galėtumėt palaukti.

— Laukti galėtumėm, kodėl ne? — paga
vo žodį Ciprijonas, kuris visą laiką antakius 
suraukęs žiūrėjo į Soterą. — Bet juk, matai, 
kaip yra. Atsivedė piršlį, o neleidžia jam nė 
burnos paaušinti, ką jau benorėti, kad patari
mo klaustų. Kalėdos būtų geras laikas, bet 
jeigu juodu ir be musų sutaria, galėtumėm ir 
anksčiau. Pvasaris ankstyvas, pievos jau že

lia, atrodo, kad šieną susitrauksim į daržines 
ankstokai. Paliks spraga ligi rupiapiūties. Kam 
tą iešmą tokį ilgą ir bedrožti.

Taip žodis po žodžio ir susitarė.
Tik kai išėjo į pakluones, Soteras pradėjo 

šneką apie seniai knietintį norą mėginti pasi
sėti kviečių. Jeigu dvare auga, kodėl negalė
tų augti ir jo dirvose.

— Ką tu sugalvojai? Klausau ir darosi nei 
šis, nei tas. Ar tau jau galvoj pradėjo mai
šytis?! — visiškai rūsčiai užurzgė Ciprijonas.

— Kodėl ne? Tik pamėginti. Jeigu pyrago 
ir neprisikepčiau, bet ragaišio tai tik gero ga
lėtų išeiti. Vis geresnis grūdas už rugį ar 
miežį, — labai ramiai ėmė gintis Soteras.

— Aš ne apie tai. Dėl manęs gali sėti, kas 
į galvą šauna, tik kam prasidėjai su tuo mai
šu? Kai žinia pasklis, tik pajuokos užsitrauksi. 
Kas tikės? Sakys, kad dar vienam susimaišė.

— Tai kas, —visiškai ramiai atsakė So- 
teris. — Gali šnekėti, ką nori, bet maišiukas 
yra. Galėjai pats pastebėti. Kabo šalia svogū
nų. Tyčia pakabinau prie krosnies, kad šil
čiau būtų. Jei nematei, galim ir dabar užei
ti —parodysiu.

Senis sustojo. Iš čia ežutė per laukus tie
siai Sotero sodybon, o takas papieviais suko 
link Ciprijonu.

— Gal ne! — nutęsė. — Išeidamas juk 
nepasakei, kad kokių gargamulių privirtų. Kad 
lauktų ponų... Gal rytoj, ar kada kitą sykį... 
— su pasijuokimu, kaip su dygliais, balse atsi
sakė Ciprijonas.

— Tai aš palydėsiu, — ramiai šnekėjo So-

(Nukelta į 4 pusi.)
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Šiapus ir anapus teisybes
(Atkelta iš 3 pusi.)

teras.
— Manai, kad vieną pempės sukapos?
—- Nemanau, tik atrodo, kad dėdė pyks

ti. Už ką?
— Ko man pykti? Tik matau, kad pirš

lio tau nereikia.
— O ne, dėde, manęs nesupratai. Aš tik 

norėjau, kad išeitų greičiau, tai ir įkišau savo 
trigrašį. Gal ir nenorėjau, tik liežuvis kartais 
nutabaluoja visiškai be reikalo. Dėl to maišiu
ko, tai visiškai nesisielok. Ateis, pati pamatys. 
Norės laikys, norės išmes. Dabar geriau, kad 
yra maišiukas. Jeigu samdyčiau mergą, visi lie
žuvius laidytų. O dabar tik maišiukas. Ne, 
dėde, piršlio man reikia. Be tamstos gyvas pra
pulčiai Atsisakytum, viskas nuo šios valan
dos sugriūtų. Vienas nebūčiau išdrįsęs nė jų 
slenksčio peržengti. Taip kur susitikus liežuviu 
pamalti vienas reikalas, o nueiti į trobą ir 
pradėti kalbą... Paklausti, ar leisi, paprašyti... 
Ne, dėde, to be tamstos niekada nebūčiau pa
daręs.

— O dabar ėmei ir paprašei. Ir dar ne 
bet kaip, — senis vis dar buvo užsirūstinęs.

— Bet tik kai dėdė ledus pralaužei.
— Užtat ir sakau, kad dabar vienas gali...
— Vienas? Ką aš vienas galiu. Vienas tik

rai pas jas nebeužeisiu. Nebeiššdnįsiu.
— O tu manai, kad aš su tavim išdrįsiu?
— Dėdei...
Beveik sušuko Soteras ir sustojo pievutės 

pakrašty. Tas vienas žodis buvo pilnas ir nusi
minimo, ir priekaišto, ir skausmo, ir nevil
ties, ir viso kito, kam dar žodžių niekas ne
sugalvojo, kad ir Ciprijonas kartu sustojo, po
rą minučių patylėjo, nubraukė ranka nuo ūsų 
miglą.

— Gerai, — pagaliau pasakė. — Gerai, jei
gu tikrai nori, o man dingtelėjo, kad toliau 
ir pats vienas mokėsi tvarkytis. Gerai, galėsim 
tvarkyti visus reikalus, kaip priprasta.

— Jeigu kur buvau kaltas, nepyk, dėde. 
Aš matai...

— Papratęs viską daryti pagal savo išma
nymą, —pagavo senis. —Kai dirbi vienas, 
gerai, kad darai pagal savo išmanymą. Kaip 
kitaip ir galėtum. Bet kai eini su kitu, tai 
vėl išeina kitaip. Gerai, gerai, nieko nebesa
kyk. Aš manau, kad kitą antradienį galėsim 
užsakus paduoti.

Ir toliau viskas ėjo taip, kaip dėdė tvarkė. 
Prieš pačią rupiapiūtę spėjo dar ir vestuves 
atšokti. Kai svečiai išsiskirstė, kai moterys vis
ką sutvarkiusios išėjo, kai Ciprijonas ir mo
tiną su vestuvių likučiais namo pavėžino, 
namuose pasiliko visiškai tylu. Po didelio 
triukšmo Soterui jie atrodė tylesni, negu 
pirma. Girdėjo, kaip nugiedojo pirmieji gai
džiai. Buvo įpratęs kelti su patamsiukais, bet 
dabar lūkuriavo. Kundė tebemiegojo. Tyliai 
šnarpavo Soterui po kairuoju pažasčių palin
dusi. Prieš vestuves visą laiką buvo labai ge
ra, vakar dar geresnė. Net padėjo motinai 
vestuvių likučius sudėti. Bet kokia bus šian
dien ir kokia rytoj, ir kokia visą gyvenimą. Ir 
kaip bus su tuo maišiuku, kurį pats parin
ko iš senų pusmaišių, apkarpė atbrizgusius 
kraštus, net ir gėlę mėgino senais vilnoniais 
siūlais, įsivėręs į adomąją adatą, išsiuvinėti. 
Galvojo išsiūti jurginą, bet išėjo nei šis, nei 

tas. Tik bizūną tai tikrai už lašinių svarą 
nusipirko iš čigono, kad pajoti būtų smagiau. 
Ne todėl kad arkliui jo reikėtų, bet kad sma
giau būtų. Joji, ir bizūnas ant rankos pamau
tas šalia kabo, visiškai kaip kazoko. O bizūnas 
buvo geras, iš kažin kiek suktos odos šikšne
lių nupintas, kotas juoda oda apsiūtas, kirs
tum kam per nugarą, kad ir vatiniu apvilk
tą, kiaurai eitų, tik vata persiskirtų. Soteras 
prietamsy pakėlė ranką ir žiūrėjo į pirštus. 
Kaip akmeniniai. Riešutą be spaustukų su
spausdavo. Kas atsitiktų, jeigu kam kirstų to
kia ranka. Niekam nebuvo kirtęs. Net ark
liams ar karvėms. Taip botagu pašmiguodavo 
ir užtekdavo. Jam pačiam nei tėvas, nei sve
timas nėra kirtęs. Vėl pažiūrėjo į Kundę. Ji ka
žin ką per miegus sumurmėjo ir nusisuko į 
sieną. Soteras tyliai išslinko iš lovos, apklotu 
rūpestingai apkamšė Kundei pečius, išsėlino iš 
seklyčios ir atidarė priemenės duris į sodą. Nuo 
rasos žolė pažilavusi, už tvortos rugiai nuba
lę, visi palinkę į vieną pusę — tik imk dal
gį ir tvok atsivedėjęs per kuprą. Nejustum, 
kaip dalgis smenga, pasiima ateinančių me
tų duoną ir sėklą, dirvai palikdamas tik ru
gienų šepetį. Kad taip Kundė galėtų eiti iš 
paskos ir rinkti. Kad ir ne visus, tiktai kiek 
galėdama, jis pats, iš galo pradalgės sugrįžęs, 

kelis pėdus sugriebtų. Vis greičiau būtų negu 
vienam. Ir ne tik dėl greitumo. Šiaip būtų 
smagu, kad abu kartu dirba sau. Kad būna 
kartu. Kad pasišneka.

Troba iš vakarykščios dar tebebuvo padvi- 
susi alum. “Pikčiau negu ožio”, nusišypsjo, 
patraukęs smarvės, ir pusbalsiu dar pridėjo: 
“Kirvis kabėtų”. Palikęs duris plačiai atlapas, 
žvilgterėjo į maišiuką, ramiai kabantį šalia 
pusiau nuraškytos svogūnų kasos, pasiėmė ki
birus ir išėjo karvių milžti, bet maišiuko iš gal
vos išmesti negalėjo. Vos jį pasidaręs numetė 
čia pat ant žemės ir kirto kelis kartus bizū
nu. Nuo jo paliko visaip susikryžiavę tamsūs 
ruožai, o keliose vietose, ypač tose, kur teko 
pačiu galu, seni siūlai ištiško į skyles. Kai 
Ciprijonas atsivedė abi žiūrų, Kundė tuoj su
stojo prie maišiuko, pažiūrėjo, pažiūrėjo, su 
aiškiu netikėjimu akyse, bet gal su abejone 
mintyse.

— Ar tas? — paklausė ir lūpom nubėgo 
šypsena.

Soteras tik galva linkterėjo.
— Ar galiu pažiūrėti?
— Žinoma, — Soteras pasiekė per kam

pą šalikrosnies, nukabino ir padavė. — Juk 
visko atėjai apžiūrėti.

Mergaitė paėmė maišką, iškėtojo, šyptelėjo 
metusi akį į gėlę ir parodė pirštu į tas vie
tas, kur buvo bizūnu kirsta.

— Kas čia? — paklausė.
— Kartais užsispiria nedirbti... Pareinu iš 

lauko, krosnis nekurta, ant stalo nieko nėra. 
Ką darysi. Nori, nenori reikia daryti, kaip či
goniukė sakė.

— Net kiaurai?
— Tokia jau mano ranka — kai kertu, 

tai nė pats nejuntu kaip. O gal taip dar ge
riau — per skyles tinginys išlekia.

— Ir nemėgina pabėgti? Raitytis, kaip či
goniukė sakė?

— Kur tau nemėgins. Sykį duris buvau 
palikęs, tai tik ties jaujos galu pasigavau. Bet 
tada ir gavo!

— Kitą sykį, tur būt, nė bėgti nemėgino.
— Kur tau nemėgins. Vieną sykį tik duris 

pravėriau, paklausiau, kur pusrytys, dairau
si, ogi maišiuko nematyti. Pagalvojau, argi bus 
kas išnešęs. “Aha! Turiu, turiu”, išgirdau už 
durų elgetą Pakumšį. Atsisukau pažiūrėti, su 
kuo ten imstosi, o jis maišiuką už kampo iš 
priemenės tempia. “Ką, atsibodo be algos tar
nauti?” klausiu, bet jis nė balso.

— Ar jis moka ir šnekėti? — nustebusi 
klausė Kundė.

—Nežinau. Niekada nė burbtelėjimo negir
dėjau. Bet kad supranta kitus, tai nėra ko nė 
sakyti. Bet užvis geriausiai supranta tai bizū
no šneką. Tada užmečiau Pakumšiui ant nu
garos, kad įkirtau, kad įkirtau, tai nuo to sy
kio kaip šilkinis. Viskas padaryta, kaip pasa
kyta ir visada laiku. Kai kitas ištempęs pa
laiko, matyti, bizūnas geriau limpa.

— Bet tu sakei ant nugaros?
— O kaip kitaip palaidą skudurą palaiky

si? Žiūrėk, va taip.
Ir Soteras paėmė maišiuką, užmetė Kundei 

ant nugaros, parodė, kaip rankom paimti, kaip 
ištempti.

— O kas Pakumšiui? Kaip jis? — su šiur
puliu nugaroje paklausė.

— Nieko. Tik vatinis keliose vietose per
siskyrė. Teisybę pasakius, nebenorėjo net ant 
nugaros laikytis, tai seniui savo senus kaili
niukus atidaviau.

— Mačiau. Dar geri kailiniukai buvo. Se
nis džiaugėsi ir tave gyrė. Sakė prašysiąs su 
jais ir į grabą paguldyti. O vatinis tiesiai ant 
nugaros...

— Vis tiek jau supuvęs buvo. Žinai, elge
tą visos darganos drengia, nė išdžiūti nėra 
kada. Atidaviau skuduriui.

Mergaitė žiūrėjo į Soterą didelėmis akimis, 
kurios iš mėlynų beveik juodomis buvo išvir- 
tusios, dar lyg norėjo ką sakyti ar ko klausti, 
bet tik pasižvalgė po trobos kampus, pakla
jojo akimis po priemenę, sode po obelim 
patovėjo, kai tik motina buvo gatava eiti, at
sisveikino tik galvos linktelėjimu ir išėjo.

Vyrai pasiliko sode. Ciprijonas nusiskynė 
obuolį ir ėmė bukinti į lazdos šoną. Nė vienas 
nepratarė žodžio, kol moterys nuėjo pieva, pa
suko ežute tarp avižų ir pradėjo leistis už 
kalniuko.

— Kodėl Kundė tokia nemitusi? — paga
liau paklausė senis, nepakeldamas akių nuo 
bukinamo obuolio.

—■ Maišiuką parodžiau.
— Ir bizūną.

— O kaip gi? Abu prie to paties.
— Priedo sumėtei ir ką nors papasakoti.
— Tik kaip buvo.

— Kaip pasigavai gale jaujos, kaip Pakum
šiui vatinis ant nugaros skutais išdulkėjo.

— Pakumšis pats jai gyrėsi, iš kur kaili
niukus gavo.

— Ir tu manai, kad dabar drįs nors koją 
po tuo stogu įkelti?

— Gal ir ne. Jei neis, surišęs neatsineši. 
Vienas ligi šiol išgyvenau, laukais dėl to kauk
damas neišeisiu. Sunku bus, bet nekauksiu.

— Nekauksiu... Jeigu mano vaikas būtum, 
va ta lazda taip išvanočiau, kad tikrai šuns 
balsu užkauktum. Bet dabar žinokis. Užaugęs 
esi... — ir pradėjo takučiu eiti vartų link.

— Dėde, — po kokios dešimties ar pen
kiolikos žingsnių pašaukė Soteras.

Senis dar porą žingsnių žengęs sustojo, at
sisuko, bet akių nuo obuolio nepakėlė.

— Dėde, o kaip dėl užrašų. Ar sušnekė
jai?

Dabar jis pakėlė galvą tokiu judesiu, lyg 
pasmakrėn kas būtų dūręs. Net krūtinę į priekį 
išmetė.

— O pats laiko neturėjai? O gal burnos 
praverti nedrįsai?

— Buvo atėję į galvą, bet kai tada taip 
negražiai užbėgau dėdei už akių, tai šį sykį 
ir prikandau liežuvį.

— Nedaug bėdos būtų, jeigu ir visiškai 
būtum nusikandęs. — Ir kelias minutes paty
lėjęs (gal pats per tą laiką rijo žodžius, ku
riuos verčiau buvo palikti netartus) pasakė: 
— Antradienį. Pasikinkyk sarčius į brikutį: 
pirma paimk mane, o paskum paimsim ją.

Ir dar kelis žingsnius paėjęs per petį nu
metė:

— Jeigu, žinoma, ji važiuos.
Soteras pasiliko po obelim. Kai Kundė, iš

Antrą kartą
ANATOLIJUS KAIRYS

Savo žodyje, rašytame I-jo fes
tivalio leidiny 1968 m., aš tarp 
kitų dalykų pabrėžiau, kad “Po 
3 metų, tai yra 1971 m. Padė
kos savaitgalyje, įvyks II Teatro 
festivalis, kuriam pradėkite ruoš
tis jau dabar. Ieiškokite naujų 
veikalų ir jiems įkūnyti naujų 
formų.” Taigi, LB Kultūros fon
das prieš trejus metus duotą pa
žadą pilnai ištesėjo — II teatro 
festivalis įvyko. Savo ruožtu, mū
sų autoriai ir dramos sambūriai 
veiksmingai atsiliepė: pirmieji 
parašė veikalus, o antrieji suda
ro jiems įkūnyti naujas formas. 
Šiame festivalyje vaidinti veika- 
kalai yra šviežiai parašyti, nie
kur iki šiol nevaidinti ir čia įvy
ko jų pasaulinės premjeros. Šis 
faktas rodo, kad veikiant iš vieno 
rašytojams, sambūriams ir bend
ruomenei, galima ir nepalankiose 
teatrui egzistuoti sąlygose pasiek
ti išliekančių kultūrinių vertybių.

II Teatro festivalis vyksta su
kaktuvinių metų ženkle—1970 m. 
gruodžio 19 d. suėjo lygiai 50 
metų nepriklausomos Lietuvos 
dramos teatrui. Ši diena buvo 
prasmingai atžymėta ir išeivijoje: 
Los Angeles Dramos sambūris 
suvaidino šių žodžių autoriaus 3 
veiksmų komediją KU-KU kaip 
tik 1970 m. gruodžio 19 dieną. 
Tada buvo nuspręsta šią sukaktį 
minėti ateinančius metus ir baig
ti I Teatro festivaliu Chicago
je. Todėl II JAV ir Kanados Te
atro festivalis yra dedikuojamas 
Lietuvos dramos teatro atmini
mui.

Lietuvos Dramos teatras pri
simenamas kaip nepriklausomos 
Lietuvos laisva, aukšto meninio 
lygio kultūrinė institucija, vertai 
reprezentavusi Lietuvos teatro 
tradicijas net už jos ribų. Jis bu
vo prefesionalinio lygio. Jame 
dirbo geriausios Lietuvos sceni
nės pajėgos. Repertuaras, deko
racijos, rūbai ir efektai, vaidybi
nis menas prilygo geriausiems 
Vakarų Europos teatrams. Lietu
vos vyriausybė kasmet skyrė iš 
valstybės iždo teatro išlaikymui 
milijonines sumas. Aktorius ruošė 
universitetas, dramos studijos ir 
pats teatras. Šiuolaikiniam oku

klausiusi apie Pakumšio vatinį, pakeitė veidą, 
širdis pradėjo smukti žemyn ir smuko visą lai
ką, kai abu stovėjo sode ir kalbos nebebuvo 
galima sumegzti, o po paskutinių Ciprijono 
žodžių juto ją taip žemai, kad bijojo koja 
užminti. Taip buvo tada, bet dabar viskas at
rodė daug blogiau. Karves milžo iš įpročio, bet 
pirštai atgal linko, išvedžiojo ir priraišiojo irgi 
iš įpročio. Iš pradžių visas kaimas juokėsi, kad 
nesamdo piemens, o raišioja. Daug iš ko juo
kėsi, bet prie daug ko priprato ir nebeisijuo- 
kia. Seniai nebesijuokia. Bet dabar vėl pra
dės. Ne pradės, bet jau juokiasi, gal dar ne 
garsiai, bet kiekvienas į kumštį prunkščia, lauk 
damas, kada galės paleisti visą gerklę. Soterą 
ne tiek tas juokas erzina, kiek kažin kas ki
tas, daug didesnis.

Košia pieną ir jaučia, kaip rankos dre
ba. Katės be garso atsliuokino. Nereikia ne
aklų žemyn nuleisti. Jis žino, kad dešinės ko
jos blauzdą kakta ramsto Dundis, o apie kai
riąją ratais trinasi Rundė. Su katėmis būdavo 
antrasis rytmetinis pašnekesys. Pirmasis būda
vo su karvėm. Jom pasakydavo, kur žolė jau 
geriau pažėlusi, ar pūdymo kampą svėrėmis 
traukia, o katėms, kur matė pelę, kur matė 
naujų urvelių, ką girdėjo peludėje nuogrėbs* 
tose ar peluose. Papriekaištaudavo apsileidi
mą, pabardavo už tingėjimą, bet pieno pus
dubenį vis tiek pripildavo ir priekošte dar prie
do nusunkdavo. Bet šiandien šnekos nebuvo. 
Kundė žodžius kaip vole užkimšo. Net Dun- 
džiui už ausies pamiršo pakasyti. Nuo vestu
vių taip daug visko liko. Jeigu neatsikels, pus
ryčiui paliks ant stalo pieno, pyrago ir dar 
ko nors. Gal sūrio, kumpio ar pyragaičių. O 
taip, pyragaičių. Tų kur teta atvežė. Kaip ji 
tokius ir padarė: įdedi į burną ir sutirpsta, 
kaip cukraus gabalas. Kai tik padėjo ant sta

puotos Lietuvos teatrui tautinės 
kultūros funkcijas atlikti sunkiai 
įmanoma, nes kur nėra laisvės, 
ten negali būti ir laisvo teatro.

Išeivijos teatras dėl lėšų stokos 
ir nepalankių darbui sąlygų tin
kamai neatsako tremties stato
miems reikalavimams. Čia dir
bama be atlyginimo, aktoriai a- 
teina iš darboviečių, be kvalifi
kacijų, ar pasiruošimo. Nei LB, 
nei jokia kita organizacija mūsų 
dramos sambūrių nešelpia, jokių 
didesnių pastatymų nesubsidijuo
ja. Susidomėjimas teatru mažėja 
ir darosi vis sunkiau ir sunkiau 
išlaikyti pastovius sceninius vie
netus net ir didesnėse lietuvių 
vietovėse.

Išeivijos teatras neprilygsta sa
vo pirmatakui ir neturi preten
zijų lygintis, tačiau turi tautinę 
pareigą — tęsti ano teatro pra
dėtą laisvo Lietuvos teatro idėją. 
Prisimindami ir pagerbdami Lie 
tuvos dramos teatro kūrėjus bei 
darbuotojus, mes iškeliam laiko, 
darbo ir tikslo tapatybę — ei
name jų pramintais keliais. Jver-

Mūsų teatrų festivalių inspiratorius 
dramaturgas Anatolijus Kairys

tindami jų pasiaukojimą, mes pa
tys ryžtamės nešti jų vėliavą, ne- 
atižvelgdami į savo jėgas. Ištiki
mybė pirmųjų idealams apspren
džia antrųjų stiprybę.

Užbaigiant vieną ir vėl prade
dant antrą penkiasdešimtmetį, 
L. Bendruomenės vardu kvie
čiu visus scenos menininkus, vy
resniuosius, viduriniuosius, tiek 
pačius jaunesniuosius parodyti 
daugiau ryžto, vieningumo ir 
šaunios valios išeivijos Teatro 
darbuose, iškeliant ir grąžinant
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lo, tuoj visus išgraibstė. Gerai, iš anksto pats 
vieną paragavo ir paskum gerą pusdu
benį spintoje paslėpė. “Kundei bus”, galvojo. 
Jeigu kas užtikęs nenušvilpė. Greitai nubėgo 
spinton. Tebebuvo. “Kundė galės visą savai
tę pasigardžiuoti”, nusišypsjo, bet ir vėl ap
siniaukė. Neramu buvo. Daug neramiau, ne
gu tada, kai po tėvo mirties vienas pasiliko.

Išsiplovė kibirus, išnešęs laukan sukabinė
jo ant kuolų. Pašėrė kiaules, išleido veršiu
kus į telėdniką. Grįžęs sudėjo valgį ant sta
lo, pastatė ąsotį pieno ir du puodukus. Pastatė 
ir susigriebė, kad jai gal reikėjo pastatyti stik
linę. O gal abiem stiklines. Pats niekada iš 
stiklinės negėrė. Jos stovėjo spintoj neliestos 
nuo tėvo laidotuvių, ir tik vestuvėms Cipri- 
jono marti jas suplovė. Paėmė vieną, paskum 
paėmė kitą.

— Gal tegu abiem bus vienodai, —gar
siai pasakė.

Ką dirbdamas, iš vienumos jis dažnai gar
siai kalbėdavo.

— Ką sakei? — Kundė prašneko tarpdury.
Soteras krūptelėjo, viena stiklinė tarkšte

lėjo į apatinį spintos kraštą ir subyrėjo.
— Šeimininkauji?

— Norėjau tik stiklinę paimti. Pagalvo
jau, kad bus smagiau pieną gerti, kaip iš puo
duko. Bet ko tu taip anksti? Norėjau, kad 
pamiegotum nors ligi gerų priešpiečių,—rink
damas šukes aiškinosi.

— Kad ir taip pramigau. Šiaip būdavo vi
sada mamutė keliasi, keliuos ir aš. Atsargiau, 
nesusipiastyk pirštui Še sumesk į tą dubenėlį.

Soteras išpylė šukes iš saujos. Pora mažiu
kų stiklelių paliko kabėti, galeliais įsikibę į 
delno odą.

(Bus daugiau)

jį j tinkamą vietą. Nežiūrint mū
sų finansinių ir meninių ištek
lių, mes esame vieninteliai laisvo 
Lietuvos Teatro reprezentantai, 
gerai ar blogai. Todėl būkime 
verti Lietuvos Teatro pionierių 
didžiojo palikimo.

Tariu dėkui. Dramatišką dė
kui. Autoriams ir režisieriams, 
dailininkams ir aktoriams, LB 
Centro valdybai ir visai lietuviš
kai visuomenei,gausiai atsilankiu 
šiai ir gausiomis aukomis padė
jusiai. Ypač dėkoju Los Angeles 
Dramos sambūriui, Hamiltono 
grupei Aukurui ir Chicagos LB 
Jaunimo teatrui. Pažadėjote, at
važiavote, suvaidinote. Savo pa
reigas atlikote'gerai ir pavyzdin
gai. Tikiu, kad vėl po 3 metų 
pasimatysime, bet nepažadu. LB 
Centro valdyba įsipareigojo to
kius festivalius rengt kas treti me
tai. Reikia manyti, kad ji savo įsi
pareigojimus tesės. Kiekvieno dra
mos sambūrio pagrindinis užda
vinys — reikštis savo mieste,švies- 
ti ir lavinti jaunąją kartą savo 
apygardos ribose. Taip ir dary
kit. Neužmirškite, kad į Jus yra 
nukreiptos Lietuvių Bendruome
nės akys, į Jus sudėtos visos mū
sų viltys.

ASSETS OVER $160,000,000 
RESERVE OVER $14,500,000
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VIOLETOS CIZAUSKAITES 
BALČIŪNIENĖS REČITALIS 

CHICAGOJ
VLADAS JAKUBĖNAS

Dainininkės Violetos Cižaus
kaitės-Balčiūnienės rečitalis Jau
nimo centre, lapkričio 20 d. bu
vo sujungtas su Henriko Radaus
ko kūrybos vakaru. Šis paskuti
nis buvo gražiai pravestas, pasi
keičiant deklamatoriams Laimai 
Rastenytei-Lapinskienei ir Jonui 
Kelečiui su poetu Kaziu Bradū- 
nu, komentatoriaus rolėje. Gra
žiai parinkti ir deklamuoti eilė
raščiai, kukliai, bet tinkamai pa
naudoti šviesos efektai ir vieto
mis diskretiški muzikos palydėji
mo garsai už scenos rodė taipgi 
sumanią režisūrą. Šitą žodžio ir 
dainos vakarą surengė ateitinin
kų meno draugija “Šatrija”.

Po netoli valandos užsitęsusio 
poezijos vakaro solistė V. Ci- 
žauskaitė-Balčiūnienė pasirodė su 
pilna rečitalio programa, kurios 
vienos su kaupu būtų užtekę vi
sam vakarui.

V. Cižauskaitės-Balčiūnienės 
svarbiausi kreditai, pasirodant su 
taip atsakinga programa, yra: ne
abejotina muzikinė kultūra, su
gebėjimas įsigilinti tiek į veikalo! 
visumą, tiek į atskirų frazių de- j 
rinimą; aiški dikcija, ypač lietu
viškai ir itališkai (kiek blogiau 
vokiečių kalba). Programa išmok- imčiau spręsti, prie kokių sop- 
ta visiškai užtikrintai; yra mokė- ranų tenka ar teks priskirti V. 
jimo laikytis scenoje, kuris yra Cižauskaitės-Balčiūnienės balsą: 
kuklus, h»t patrauklus, savim pa-■' kol kas vis dėlto aišku: imtis iš- 
sitikįs. Dainuojamų kūrinių žo- tisos grupės dramatinio pobūdžio 
džius ji moka iliustruoti natūra- Į arijų nėra jos naudai, nors ji 
lia, neperdėta mimika. Turima ir jas apvaldė, išdainavo ir įvykdė 
geros sceniškos ižvaizdos bei iš
pildymo šilumos.

Šalia tų visų privalumų, V. Ci- 
Žauskaitės - Balčiūnienės rečitalio 
visumos įspūdis paliko ne visiškai davusi savo menui, daug pasidar- 
vieningo įspūdžio. Jos pasirinkto- bavusi, sugebanti aukštu ir tiks- 
ji programa apėmė įvairius stilius liu muzikalumu apvaldyti ilgą ir 
ir įvairias balso rūšis. Sakytume,1 sudėtingą programą, turinti ir sce 
kad programa buvo kiek per ii- niško prityrimo. Nepaisant užsi- 
ga, turint minty prieš tai ėjusį miiitų nelygumų, ji turi ir tam 
poezijos vakarą ir solistės vokali- tikrą vokalinę discipliną. Galime 
nius resursus. Jos muzikinis išsi- pasidžiaugti jos pasiektais rezul- 
vystymas kol kas viršija jos vo- tatais ir palinkėti jai surasti save 
kalinį užbaigtumą. Ji turi nea- ten, kur ji dar nesurado ir — 
bejotiną mokyklą ir valdo savo kas irgi svarbu — mokėti pri- 
balsą, bet, gali būt, — daug kur derinti užsibrėžtą uždavinį prie 
studijavusi, dar nėra balso srity- esamų sugebėjimų. 
je pilnai suradusi pati save, kas Į 
kievienam solistui vokalinėje 
tiek instrumentinėje srityje yra 
Svarbiausia, ko negali pakanka
mai suteikti joks mokytojas. Mo
kytojas gali tik padėti daininin
kei rasti kelią pačiam į save. At
skiri registrai—kiek duslus že
mutinis (gal čia būta peršali
mo?), ne perdaug skambus, y- 
pač “mezza yoce” dainuojant, vi
durinis, ir gan stiprus, nors ne vi
sur vienodai laisvas, aukštutinis 
dar nėra pilnai tarp savęs išly
ginti. Buvo jaučiama kartais, kad 
gražiai atjausta muzikinė frazuo
tė negalėjo pilnai pasireikšti dėl 
vokalinių priežasčių; ypač “cres
cendo”, ar “diminuendo” (filira- 
vimo) srityje.

Geriausiai dainininkei pavyko 
pirmoji programos pusė: trys VI. 
Jakubėno dainos; keletas įdomių 
naujų lietuviškų numerių: dvi J. 
Gruodžio dainos: “Dainius” (A. 
Sidabraitės žodžiai) ir žavėtinu 
splavingumu harmonizuota bei 
gražiai atlikta liaudies daina “O- 
belėlė”, parašytos ir išleistos jau 
pokario metais, prieš kompozi
toriaus mirtį 1948 m. Nauja, įs
pūdinga, stambi ir reikšminga 
daina buvo H. Radausko žodžiam 
sukurtas Br. Budriūno “Dainos 
gimimas”. J. Brahmso aštuonių 
Čigonų dainų ciklas sudaro ne
lengvą uždavinį tiek daininkui, 
tiek ir pianistui. Jis buvo muziki
niai gerai apvaldytas ir atliktas 
patenkinamu stilingumu, labiau 
deklamatoriniu būdu.

įdomu buvo užgirsti dvi solis- 
tines ištraukas — Jūratės ir Rū
telės iš šiuo metu Chicagos Lie

tuvių operos ruošiamos K.V.Ba-

naičio operos “Jūratė ir Kasty
tis”. Jūratės “Kastyti, jaunuoli” 
iš tikrųjų nėra arija, nes joje at
skirom frazėm ralyvauja ir Kas
tytis; šio straipsnio autoriui jau 
prieš keletą metų, Pr. Bičkienei 
prašant, teko šią ištrauką aran
žuoti, ir ji buvo jos pakartotinai 
su pasisekimu atlikta.

Paskutinė V. Cižauskaitės-Bal- 
čiūnienės rečitalio dalis buvo 
pašvęsta dramatinio pobūdžio ari
joms; tai nebuvo bendro (spū
džio naudai. Geriausiai pavyko 
pirmoji lengvesnio pobūdžio pir
mo veiksmo arija iš Toscos. “M- 
me Butterfly” arijoje buvo reiški
nys, prieštaraująs šiaip visur jau
čiamam solistės muzikiniam su
brendimui: visa jos pradžia bu
vo “ne tone”, kas vėliau išsily
gino. Netobulai intonuotų gai
dų buvo ir "bisui” padainuotoje 
“Vien tik menui” iš “Toscos”. 
Mūsų laikais nebedaroma kate
goriško skirtumo tarp skirtingų 
balso charakterių repertuaro: ir 
lyriškiausias sopranas gali išdrįs
ti padainuoti dramatinę ariją, 
kompensuodamas trūkstamą bal
so spalvą išpildymo išraiška.Nesi-

Prie upelio (akvarelė. Nuotr. V. Noreikos
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Bronius Murinas

Tiesus ir ilgas ALT kelias

minėtą “išraiškos kompensaciją”.

Kaip bebūtu: V. Cįžauskaitė- 
Balčiūnienė yra dainininkė, atsi-

(Atkelta iš 3 pusi.)

tik, kaip, sunku buvo išgau
ti Baltijos valstybių pripažinimą 
po I pasaulinio karo. Tą nusi
statymą labai grubiai ir labai at
virai išreiškė tos pačios roosevel- 
tinės demokratų partijos senato
rius Tomas Connaly, tam pa
čiam Rooseveltui dar tebesant 
prezidentu. 1945 m. vasario 16 
d. ALT delegacijai atsilankius 
pas Connally, tuo metu buvu
sį Senato Užsienio reikalų komi
teto pirmininką, jis parėiškėf’Jus, 
mažųjų tautų atstovai, patys gaiš
tate savo laiką ir kitus gaišinate, 
lyg nežinodami, kad mažosios tau 
tos sukėlė pasaulinį karą, ir rei
kia žiūrėti, kad tokių dalykų atei
tyje nepasikartotų” (80 p.).

Katruo tikėti? Atrodo, šiuo at
veju senatorius buvo arčiau rea
lybės ir tiksliau nusakė tikrą JAV 
nusistatymą mažųjų tautų atžvil
giu, negu ligotas ir jau truputį 
suvaikėjęs prezidentas. Be to, pri
siminus, kad prezidento pareiški
mas buvo padarytas prieš pačius 
rinkimus, o senatoriaus — tuo-

me

I jai, lengvai bus suprantama, kat
ras buvo nuoširdesnis. Tolimes
nė ALT istorija liudija, kad daž
nai mes per da\ig dėmesio ski
riam palankiems mums adminis
tracijos pareigūnujr kongreso na
rių pareiškimams^ Tokie pareiš
kimai dažnai < tiėk pat tereiškia, 
kaip anie garsiosios “šainės kata- 
rinkos” burtų lapeliai. Leonardui 
Šimučiui privalome būti dėkingi,' 
kad jis iškėlė bent tą vieną mum 
nepalankų senatoriaus Connally į 
pareiškimą, nęSs.taj.beat šiek:tiek ' 

! padeda susioriėiituoti tikrojdj,, pa-| 
dėtyje. Nors Šimutis rašo,.kad jie 
bandę įtikinti ir įtikinę senatorių, 
kad jis nebūtų taip labai, nusis- ■ 
tatęs prieš mažas tautas, tačiau 
tolimesnė JAV politika visiškai I 
nerodo, kad JAV vadovaujantie- Į 
ji sluoksniai kitiip galvdtų,, kaip 
senatorius Connally.

Nelengvą rečitalio programą
tiksliai ir diskretiškai palydėjo pia jau po rinkimų, kada iau nebe- 
nistas Manigirdas Motekaitis. Į reikėjo žvejoti balsų savo parti-

Eleonora Marčiulionienė Augalas

nesnių žmonių.

Nenaudinga ir kita ALT eti
ketė. Kodėl ALT turėtų būti bū
tinai identifikuojama su pačio
mis kopsęrvatyyiškiausiomis ten-’ 
cehcijdmis? Deją, šiaip jau blai
vioje L. ‘ Šimučio knygoje ši ten- 
dehcija bent kelis, kartus .prasiki-

Pagrindinė visų mūsų klaida?

Iš to, kad mes dažnai per daug 
pasitikime administracijos parei
gūnų ir ypač kottgresmanų ir se
natorių pareiškimais, gal būt, ir 
išplaukia pagrindinė mūsų klai
da, būtent, perdaug optimistiškas, 
užtat ir nerealus, padėties verti
nimas. Jeigu už ką galima būtų 
ALT kritikuoti, tai kad ji, išau
gus iš demokratinės Amerikoš vi-1 
suomėnės, lyg kartais atrodo ne
supranta, kad ne senatoriai ir ne] 

Į kcngresmanai lemia Amerikos
■ politiką. Tą politiką lemia kele- į 
• tas didžiųjų: didysis biznis, di-
i džiosios profesinės sąjungos,spau
da ir ir televizija, pusėtinai di
delis intelektualinis elitas. Deja, 
nei į vieną iš jų nebandė arba 
nepakankamai bandė apeliuoti 
ALT. Tai tarp kita ko liudija ir 
pagrindinių kalbėtojų kvietimas 
Vasario 16 d. minėjimuose, ku
riuos daugiausia organizuoja AL 
T ir jo padaliniai. Žinia, nėra 
lengva apeliuoti į didžiuosius, pa
čiam tokiuo nesant. Vis dėlto 
bent į intelektualinį elitą mes ga
lėtume apeliuoti. Tačiau L. Šimu- 

. čio ALT kronika rodo, kad ne 
tik nepakankamai buvo daroma 
pastangų ta kryptimi, bet kartais 
tiesiog buvo einama priešinga 
krytptimi. Į ALT mėtines konfe
rencijas ir į ketvergius kongresus 
pagrindiniais kalbėtojais buvo 
kviečiami dažnai tipiški antiin- 

’ telektualai, tikri juodašimčiai, iš 
! kurių negalima buvo ir laukti,
■ kad jie ateitų su kokia nors nau- 
Ija idėja ar nauja veiklos kibirkš-

■ timi. Tokių žmonių pagyras grei- 
■čiau reikėtų sverti su tam tikru 
susirūpinimu. Ateityje ALT tu
rėtų visai atsisakyti antiintelek- 
tualinės linijos, ypač siekiant į 
jos veiklą įtraukti daugiau jau-

ša, ar tai kalbant apie Vietnamo ■ na smarkios kritikos, o kiti iš
kąrą, ar apie studentų demons- šaukia tik šypseną, pvz. kad ir 
tracijas ir t.t. Būtų didelė klai- toks pareiškimas dėl konsularinės 
da manyti, kad kas garsiausiai sutarties su Sovietų Sąjunga:“Ta- 
šaukia prieš komunizmą, ar prieš da Amerikos Lietuvių Taryba j- 
sovietiją, tas ir yra geriausias mū
sų sąjungininkas. Šiuo atveju, Senato plenumas sutarties nepa- 
kaip ir daug kur gyvenime, rei
kėtų laikytis mūsų liaudies išmin- i 
ties: nemesk kelio dėl takeljo.

teikė protesto memorandumą, ir

tvirtino” (423 p.). Arba ką sako 
j toks pareiškimas: “ALT nusista- 
' tymas išlaisvinti tėvynę Lietuvą 
1 yra pastatytas ant kieto pagrin- 
j do. Nėra jokio kompromiso su 
1 nelaisve. Pusiaukelės nėra. Žmo- 

Laikraštinėje recenzijoje būtų gus laisvas, ar jis belaisvis” (363 
neįmanoma apžvelgti visas prob- p.)Kaip suderinti tokį neatsakin- 
lemas, kurias sukelia Leonardo gą pareiškimą su tais L Šimu- 
Šimučio ALT kronikos skaity- čio cituojamais atsišaukimais į 
mas. Nebūtų prasminga bandyti , kraštą, kuriuose kalbama tik a- 
jos turinį atpasakoti, kuris, beje, pje pagalbą tautai.
daug kur kartojasi: Vasario 16 d. Visa tai ir daug kitų įdomių 
minėjimai, metinės ALT konfe- dalykų L. Šimutis suregistruoja 
rencijos, važinėjimai į Washing- savo kronikoje. Dėl to norisi dar 

kartą pakartoti, kad šioji knyga
■ yra labai svarbus šaltinis ateities 
istorikui. O tie, kurie aktyviai da
lyvauja politinėje ir kitokioje iš
eivijos veikloje, šią knygą ne tik 
privalo perskaityti, bet ir gerokai 
pastudijuoti. •

Gaila, knygoje beveik visiškai 
užmiršta ALT skyrių veikla vi
soje plačioje Amerikoje.

Keletas smulkesnių dalykų

Visa tai ir daug kitų įdomių

! toną ir t.t. Smulkiai nušviečiami 
stambesni ALT darbai ir suma
nymai :genoeido konvencija,Ker- 
steno komiteto tyrinėjimai, ryšių 
su kraštu reikalas (nelabai lai
mingos Clevelando rezoliucijos), 
santykiai su Bendruomene, kon- 
sularinės sutarties ir kiti klausi
mai. Galima visiškai nesvyruojant 
pasakyti, kad nebuvo nei vieno 
svarbesnio Amerikos lietuvių gy
venime įvykio, kuris šiokiu ar ki
tokiu būdu neatsispindėtų L. Si
mučio knygoje. Knygos gale pri
dėti svarbesnių dokumentų teks
tai anglų kalba įgalins su ALT 
veikla susipažinti ir tuos, kurie 
neskaito arba jau nebeskaito lie
tuviškai.

L. Simutis nepagaili kompli
mentų kaip visai ALT veiklai, 
taip ir visiems jos veikėjams, y- 
pač pirmininkams, kuriais, be 
paties Simučio, buvo A. Rudis, 
E. Bartkus ir dr. K. Bobelis. Ta
čiau ne viskas jų veikloje verta 
tik komplimentų. Kai kurie jų 
pareiškimai ir veiksmai verti ga- vo.

120 metų nuo 
Basanavičiaus gimimo

Mūsų didysis lietuvybės žadin
tojas dr. Jonas Basanavičius buvo 
gimęs 1851 m. lapkričio 22 d., 
taigi šiemet sueina 120 metų nuo 
jo gimimo. Mirė 1927 m. vasario 
16 d., išgyvenęs arti 76 metų.

MIRĖ ATOMINIO 
SUBMARINO PLANUOTOJAS

Sulaukęs 65 m. mirė George S. 
Mikhalapov, atominių mokslų in
žinierius ir vienas iš planuotojų 
JAV atominio povandeninio lai-

L I E TUVIŲ MENO ANSAMBLIS 
. SI 2%

mini savo veiklos 25-ių mėty sukaktį ir stato
I

operetę
SIDABRINĖ DIENA

SU SIMFONINIU ORKESTRU
Dirigentas — PETRAS ARMONAS

Libretas — ANATOLIJAUS KAIRIO Muzika — BRONIAUS BUDRIŪNO

Antanu; Geiažus, 
Chormeisteri

Margarita Mom.denė,
Sopranas

Solistai
DALIA KUCfiNIENfi, ROMA MASTIENC, MARGARITA MOMKIENfi 

JANINA ŠALNIENfi, ALGIS GRIGAS,

VYTAS RADY3, JULIUS SAVRIMAS, ANTANAS GELAŽIUS - aktorius

Režisūra — ZITA KEVALAITYTE - VISOCKIENĖ 
JURGIS DAUGVILA

f

Dekoracijos
Šokių choreografija — LEOKADIJA BRAŽDIENft

Chormeisteris — ALFONSAS GEČAS 

Akompaniatorė — MARIJA MONDEIKAITE - KUTZ

MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS AUDITORIJA 
California ir 67-os gatvių kampas

1971 m. gruodžio 11 d., 8 vai. vakaro (šeštad’enį) 

1971 m. gruodžio 12 d., 2:30 vai. po pietų (sekmadienį) 
BILIETAI

“MARGINIUOSE”, 2511 West 69th Street. Tek PR 8-4585

KAINOS: $8, $7, $6, $5, $4, $3.

. I

Toliau gyvenantieji bilietų gali įs’gyti, pasiuntę paštu čekį ar Money order, nurodant dieną ir 
kainą šiuo adresu: DAINAVA 7217 So. Fairfield Avė., Chicago, III. 60629.
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sara” ir D. Brazytės - Bindokie- 
nės romanas “Viena pasaulyje”. 
Žurnalas papuoštas šiandieni
niais Lietuvos dailininkų dar
bais.

PASĄMONE PASAMONYS?

• Antanas Maceina,
JI DABARTIES KLAUSIMAI. 
Pasaulio sekuliarizacija. Evan
gelijų numitinimas. Evoliucija 
ir religija. Išleido “Krikščionis 
gyvenime” knygų serija 1971 
m. Serijos Nr. 6. Leidinio me
cenatas kun. V. Puidokas. Įra
šus piešė dail. Telesforas Valius. 
Spaudė “Draugo” spaustuvė. 
Knyga 332 psl., kietais virše
liais, kaiha 6.00, gaunama 
“Drauge”.

Sulaukti žinomojo mūsų filo
sofo ir teologo naujo veikalo ir 
dar tokiais aktualiais dabarties 
klausimais mūsų intelektualinia
me gyvenime nėra eilinis reiški
nys. Antanas Maceina šioje sa- 
Vo knygoje įžvalgiai paseka ir 
savitai komentuoja visa tai, kas 
pastaraisiais dešimtmečiais bren 
do ir noko religinio mąstymo ir 
rėliginio gyvenimo slinktyje. Di
džiosios ir Sunkiosios proble
mos knygoje pateikiamos Ma
ceinai įprastu aiškiu ir lengvai 
suprantamu žodžiu. Knyga yra 
tokia, apie kurią bus daug kal
bama ir rašoma, 
lianti diskusijas, 
giliai įmigusius 
tuos, kurie, lyg
gai, lekia, per daug negalvoda
mi kur. Veikalas ir sau ir ki
tiems labai prasminga ir kultū
ringa kalėdinė dovana.

DIDIE- j spragą — knygoje spalvingai ir 
žodingai vaizduojama Britanijos 
lietuvių kasdieniškoji buitis. 
Knyga labai verta išskirtinio dė
mesio 1971 metų lietuviškųjų 
knygų derliuje.

Rašydamas apie dr. G. Valan
čiaus ir kun. V. Bagdanavičiaus 
straipsnius dėl pasąmonės liūnų, 
A. Giedrius kiek plačiau gvilde
na šį psichologinį terminą kalbi
niu atžvilgiu ir išranda jį esant 
nevykusios darybos (“Draugas” 
Nr. 273 (47) ). Samprotauda
mas, dėl ko kalbininkai pasirin
kę pasąmonę vietoje, girdi, tinka
mesnio termino ‘pasąmonys’, au
torius klaidingai vartoja grama
tinius terminus. Remdamasis 
dviem žodynais, jis rašo, kad pa
sąmonės žodis “priskirtas prie 
pirmosios linksniuotės ( su pas
toviu kirčiu visuose linksniuo
se)”. Na, o ‘pasąmonys’ neįma
nomas su pastoviu kirčiu, nes jis

Knyga yra ke- 
budinanti per 
ir suturint! 

pasibaidę žir-

• Petronėlė Orintaitė, LIE
PALOTŲ MEDYNUOSE. Apy
braižos. Išleido Nidos Knygų 
216 psl., kaina kietais viršeliais 
$3.50, minkštais — $3.00.

Leidinyje sudėta žinomosios 
mūsų autorės devynios apybrai- 
ŽO3, savo turiniu skaitytoją nu
keliančios į rašytojos tėviškę ir 
į nepriklausomybės laikų Kau
ną. Pro akis, knygą skaitant, 
prabėga rašytojos kūdikystės ir 

j jaunystės dienos Liepalotų vien
kiemy, paskui mokslų pradžia 
Naumiestyje, studijos Kaune ir 
kt. Atsiminimuose užgriebta ir 

; visa eilė žmonių, kurie mūšų 
kultūros istorijoje paliko gilius 
pėdsakus ir kurie autorės buvo 

(kadaise iš arčiau stebėti, kaip 
Putinas, Krėvė ir kt. Žodinga ir 
gyva autorės kalba šiais laikais 
reikia irgi labai labai pasi
džiaugti.

i

• Kazimieras Barėnas, DVI
DEŠIMT VIENA VERONIKA. 
Išleido Nidos Knygų klubas 
1971 m. Londone. Leidinio nu
meris 83. Knyga 460 psl., kaina 
kietais viršeliais $5.00, minkš
tais — $4.50.

Tai naujas mūsų žinomojo ra
šytojo novelinis romanas. Kny
goje sudėta dvidešmt novelių, 
kurių visų pagrindinė veikėja 
yra ta pati — Veronika Šveta- 
rienė. Ilgai buvo skundžiamasi, 
kad mes išeivijoje vis dar savo 
grožinėje prozoje neišsikapsto
me iš lietuviškojo kaimo vaizda
vimo. Primygtinai ne vieno re
cenzento pasigesta, sakysime. 
Amerikos lietuvių buities. Ta
čiau pastaruoju metu jau turi
me romanų, apybraižų ir ištisų 
novclitj rinkinių, kuriuose leng
va atpažinti Chicagą. ar kurią 
kitą čionykštę lietuvių koloniją, 
net vardu jos neįvardinant. Bet 
Anglijos lygiai sena lietuviškoji 
išeivija dar buvo beveik užmirš
ta. Barėno "Veronikos”, atro
do, gana sėkmingai užkišo ir šią

• AIDAI, 1971 m. spalio mėn. 
Nr. 8. Mėnesinis kultūros žur
nalas. Redaguo ja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., 
Mass. 02122.

i pranciškonai, 
adresas: 680 
Brooklyn, N. 
prenumerata $10.00.

Naujas žurnalo numeris pra
dedamas ypač įsidėmėtinu jau 
iš jaunosios kartos atėjusio Kęs
tučio K. Girniaus straipsniu 
"Jaunimo kongresui besiren
giant”. Jo iš rauką duodame 
šiandien “Kultūros temomis ki
tur” skyriuje, žiūr. 2 psl. Gro
žinei literatūrai šį kartą atsto
vauja Medardo Bavarsko, Juozo 
Kėkšto ir Zefirinos Balvoč'enės 
eilėraščiai ir Bitės Vi’imai ės 
pvbraiža. Su šiandieninės kal

botyros situacija aplamai ir su 
šiandienine kalbotyrine lituanis
tika skaitytoja dalykiškai supa
žindina Antanas Klimas. Apie 
Paryžiuje mirusios istorikės dr. 
Jonės Deveikienės veikią Lietu
vos is'ori jos srityje rašo Zeno
nas Ivinskis. Įvairi ir apžvalgi
nė žurnalo dalis. Naujų knygų 
puslapiuos recenzuojama: Juce
vičiaus "Tauta tikrovės ir mito 
žaisme”, Česlovo Grincevičiaus 
mozaikinis romanas “Geroji va-

Boston,
Leidžia lietuviai 

Administracijos 
Bu3hwick Avė., 

Y. 11221. Metinė

(Minimum $5,000)

Nuo 
1914 Mėty

Midland Savings aptar- 
bauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes 
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20,000.00

III
MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN AS8OC1AT1ON

4B4$ AftCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS (OCH

PHONEi 294-447*

5%
Ali accounts com- 
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterly.

6%
2 Years Savings 

Certificates

• VARPAS, 1970 — 1971 m. 
Nr. 10. Žurnalas tautos ir žmo
gaus laisvei, tautinei kultūrai 
ir lietuvybei. Redaguoja Anta
nas Kučys, 9032 Utica, Ever- 
green Park, Ulinois 6C642. Ad
ministruoja Titas Briškaitis, Į 
1214 N. 16 Avė., Melrose Tark, 
III. 60160. Leidžia Varpininkų 
filisterių draugija.

Šis tas iš naujojo “Varpo” 
numerio turinio; A. Kučys "An
tropologinės lietuvybės migios”; 
dr. K. Karvelis “Vakarų įtaka 
okupuotojei Lietuvoje”; dr. Pr. | 
Zunde “Ekonomikos moks’.as j 
sovietų Lietuvoje”; A. Kučys 
“Su Raila apie didžiuosius k’au-I

i mos besikeičiančią rolę JAV ste- U * ’
gienio”; J. Audėnas “Iš E. Gal-Į 
vanausko atsiminimų”; V. Bil- 
dušas “Paskutinis posėdis tri- 
.\į dalyvių prisiminimuose”- V. 
Alantas "Kelias į kūrybą”; Ba
lio Augino eilėraščiai, Liudas 
Dovydėnas “Karaliai ir bu’vė” 
(pasaka); Antrojo lietuvių jau
nimo kongreso belaukiant; Ket
virtoji dainų šventė; Lietuvių 
bendruomenė, spauda ir radijas; 
Beprasmiška tarpusavio kova ir 
kt. Recenzuojamos naujos K. 
Barėno, R. Spalio, L. Dovydėno, 
B. Sruogos, V. Alanto, Anatoli
jaus Kairio ir kt. knygos, žur
nalas iliustruotas mūsu dailinin
kų darbų nuotraukomis.

J. Daugėla “Nuo Kražių iki Ru- bi Gaida yisockytė. Aktualina- 
ononin” • T Anrlonnci <<Tfi IT .. .I ma n Pasaulio lietuvių jaunimo 

kongreso mintis ir paruoša, žur
nalui nepagailėta nuotraukų, ei
lėraščių, humoro ir kitų įvairu
mų.

• MŪSŲ VYTIS, 1971 m.
Nr. 2. Akademinės skautijos 
žurnalas. Redaguoja Ramunė 
Kviklytė, 5747 S. Campbell Avė., 
Chicago, III. 60629. Leidžia A- 
kademinis skautų sąjūdis. Ad
ministruoja Jonas Tamulai is, 
3137 S. Kenilworth, Berwyn, 
III. 60402. Metinė prenumerata 
$5.00.

Be kita ko, šiame numeryje 
A’.gis Rukšėnas rašo apie JAV 
po’itini nusistatymą pabėgėlių į j 
laisvę reikalu. Skautavimą mo-1 
derniame pasaulyje liečia G. Pla-. 
čas. Po Europą su skautais ke
liauja Irena šventickaitė. J. Dai- 
na”skas ap'aria B. Railos kny
gą “Versmės ir verpetai”, šei-

• EGLUTE, 1971 m. lapkri
čio mėn. Laikraštėlis mūsų ma
žiesiem skaitytojam. Redaguoja 
ir leidžia putnamietės seselės. 
Pastaruoju metu šitas simpa
tingas žurnaliukas ypač pagerė
jo visais atžvilgiais: ir savo tu
riniu, ir tobulesne piešinių tech
nika, ir įvairesnių bei raštinges- 
nių bendradarbių būriu. Va, ir 
ši ame numeryje literatūrine 
prasme labai gerai atrinktos 
kūrybos pateikia šie mūsų vai
kų literatūros autoriai: Vytė 
Nemunėlis, Renė Rasa. Nijolė 
Jankutė, Ritonė Jotvingytė, A- 
loyzas Baronas, Leonardas Žit
kevičius ir kt. Pasakų, eilėraš
čių, ansakvmčliu ilius' ravimui 
pasitelkta labai kūrybingų dai
lininkų, kaip K. Veselka, A. Ba- 
’rkas, N. Banienė. A. Korsa
kaitė - Sutkiehė, J. Paukštienė, 
S. Simaitis ir kt. šitokio lygio 
pasiekusi, a trodo, “Eglutė ’ tu
rėtų dar ilgai ilgai žaliuoti. 
Beheka tik tėvams nepamiršti 
žurnaliuke užsakyti jos mažie
siems skaitytojams. Adresas: 
“F't’utė”, fmmaculate Cor.cep- 
tien Ccnv., Put-am, Conn. 
06260. Me'inė prenumerata $5.

tenkąs daukiaskiemenių trečio
sios linksniuotės žodžių grupei.

Kas dar nors kiek atsimename 
linksniuotes, žinome, kad ‘pasą
monė’ yra antrosios, o ‘pasąmo
nys’, jei būtų priimtas ir įteisin
tas terminas, būtų ne trečiosios, 
bet pirmosios linksniuotės. Apie 
kirčiavimo dalyką kalbėdamas, 
autorius turėjo vartoti ir deramą 
terminą, būtent, kirčiuotę, nes 
linksniuojamieji žodžiai kirčiavi
mo reikalui skirstomi kirčiuotė
mis, kurios žodynuose žymimos 
po linksniuojamųjų žodžių. Ter
minų tikslumo autoriui nepai
sant, išėjo kažkas nei į tvorą, nei 
į mietą panašu. Ši klaida gali vi
sai galvas susukti gramatiką pri- 
miršušiems — pamanys vargšai, 
kad nebesugeba linksniuočių ats
kirti, kurios, matyt, emigracijoje 
esančios aukštyn kojomis apvir- 
tusios.

Pasikliaudamas savo sampro
tavimais ir būdamas jiems ištiki
mas, A. Giedrius straipsnyje var
toja terminą ‘pasąmonys’. Tat 
turėtų rodyti autorių rimtai 
stengiantis ‘atitaisyti’ kadaise į- 
vykusį pasirinkimą dėl apsirikimo. 
Tačiau apgailestautina, kad ė- 
mėsi nereikalingo ir nenaudingo 
darbo. Veikiausiai ir pats auto-

MARŲUETTF. PROTO 
SUPPLY

(F MtfGF.1 A MS

sutaupysite pirkdami

j

Dkug 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atidarą pirmnd 
ir ketvirtad vakarais iki 9 v»
REIKMENYS FOTOGRAFAM"

3314 West 63rd Street
Chicago. II tinote 60629

Telel PRospert 6-8998

ėia 
bei 
pa

Chrysler - 
Plymouth 
Prices 

start at
$1915*
*$1915. Manutecturer'g suggested retall prie* for a Crlcket 

avallable at selacted Plymouth dealera'. Prlca excludes stata 
•nd local taxas, dastlnatlon chargaa, and daalar new-car 
praparatlon chargaa.

AUTHORIZEO DFAIERS CHRYSLER
VAV MOTOAS CORPORATION

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VALIANT — SATELITE — STATION WAGONS 

ROADRUNNER — BARRACUDA — DUSTER

Pirkite dabar, kai kainos yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 
automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel. — VI 7-1515

rius supranta, kad iš tų pastan-. 
gų nieko neišeis. Joms tik nepa-' 
sisekimas garantuotas, nes abe
jonė su sugestija pavėluota ko
kiomis keturiomis dešimtimis m. 
Jokiais niurnėjimais ir keliais 
partizaniškais išpuoliais pa
sąmonės nebepašalinsi, nes ji į- 
pilietinta terminologijoje.

Pripažintu terminu pasą
monę randame 1950 m. išleisto 
“Lietuvių kalbos vadovo” žody
ne, ją pateikia “Dabartinės lietu
vių kalbos žodynas”, ji įrašyta 
akademinėje “Lietuvių kalbos ■ 
gramatikoje” I t. kaip pavyzdys j 
žodžių darybos su priešdėliu pa 
(425 p., d. pastraipa). Be to, 19- 
65 m. “Gimtojoje kalboje” Nr.2 
(28) buvo vienam klausėjui at
sakyta, kad pasąmonė darybos 
atžvilgiu yra pateisinama.

Tada gal dar buvo šiokia to
kia proga A. Giedriui susizgribti 
reikšti savo nepasitenkinimą ir 
kibti į atlapus atsakytojui aiškin
tojui P.S.(kardžiui) bei siūlyti 
savo taisyklingesnį pakaitalą. O ! 
dabar... šaukštai popiet. Tikrai j 
neverta bandyti kelti sąmyšiuką[ 
kalbinėje disciplinoje, kuri ir be i 
to baisiai šluba emigrantų perio-1 
dikoje. S. Kalvaitis

WAGNER & SONS
Typewr1ters — Addln'g Machlnes — 

Checkwrlters 
Nnomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
vOrA a0 m patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Piilaski Rd.. Tel. 581-4111

•r -src įį.’_
PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS. 

Transmisijas Starterius. Alternato- 
rlus. Motor Tune-up. Ir kitus pa. 
taisymus. PETRAS PlfiNYS, sav., 
<1211 - 15 South Damen Avenue — 
TF.Is 737 - S9S8.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mannfacturers

į

Rankomis išpiaustyti paveiksiu 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
Ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

OLYMPIA 
ROYAL 

GRUNDIG 
ZENITH

SPARTA

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS; IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

Chicago 476 7399 vakare

J. L.Giedraitis
10 Barry Drive
E. Nortnport, N.Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055

NAMŲ SAVININKAMS
4 punktų

APSAUGOS PLANAS
1 — iki 100 kv. pėdų užlopomas ir

užtepamas stogas.
2 — dūmtraukio mūras užcemen

tuojamas ir padaromas atspa- 
ruM vandeniui.

3 — rinos ir nutekamieji vamzdžiai
iSvaloml.

4 — dūmtraukio vidus išvalomas.
TIK $39.00

Darbas garantuotas 
Skambinkit 528-3144 
ILLINOIS OUTDOOR 

Buiid'ng Service

LEAKS
FROM BAD ROOFS

CHIMNEY & GUTTERS

Gause permanent damage to Exterior 
and interior walls, wailpaper and 
roof supports.

(We Fix beaks)
ILLINOIS OUTDOOR

Building Service
Ali work Guaranteed

Call us for FREE Estimates

528-3144

EKSKURSIJA Į ARGENTINĄ!!!
AMERICAN TRAVEL SERVICE BURBAU, vadovaujama Wal- 

ter Rask - Ra čiausko, organizuoja kalėdinę ekskursiją j Buenos 
Aires. Norintieji aplankyti savo gimines Argentinoje, su .jais at
švęsti Kalėdas ir sutikti Naujus Metus prašomi skubiai registruotis.

Kaina asmeniui $656.90 — išskrendame į Buenos Aires gruo
džio mėnesio 19 dieną. Galėsite viešėti Argentinoje nuo 14-os iki 
28-ių dienų, ir jei pageidaujate, pavieniui grįžti atgal į Šiaurės 
Ameriką.

Kreiptis į: AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 Telefonas 238-9787

Norintieji sudaryti iškvietimus giminėms iš Lietuvos apsilanky
mui Amerikoje patariame pradėti rūpintis žiemos metu. Dėl infor
macijų šiuo reikalu skabinkite į mūsų įstaigą.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokamas už dviejų Me- Naujas aukštas dlTl-
tų Uertiflcatų sąskaitas dėmias mokamas už

Minimam $5.000.00 Investavimo sąskaitas
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. Lr KETVIRTAD.......... 8 v. r. Iki 9 V. v.

i VALANDOS.
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Filmų įvairumai

STASĖ SEMĖNIENĖ

“Fiddler on the Roof” yra fil- ’vo krikščionio Fiedkos). 
mas, kurio nekantriai ir seniai 

J laukė teatrų lankytojai. “Fiddler” 
yra populiariausias iŠ visų muzi-1 laiminimo. Tėvas lieka apstul- 

į kalinių pastatymų scenos istori- bęs, įtūžęs. Truputį pasišalinęs, 
f joje. Jis jau seniai pralenkė to- jis ilgai šnekasi su Dievu. Iš vie- 
, kius pamėgtus muzikalinius vei- nos pusės “taip”, iš kitos — “ne”, 
j kalus, kaip “Sound of Music”, Rezultate — jis priima vargšą 
j “My Fair Lady”, neminint “Hel- siuvėją ir studentą marksistą, bet 
; lo, Dolly” ir kitus. Išvertus į įvai- Į nusisuka nuo “gojaus”.
rias kitas kalbas, “Fiddler” dabar, 
rodomas scenose beveik didesnėje' 
pusėje įvairių pasaulio kraštų su 
fantastišku pasisekimu.

Chicagoje “Fiddler” pastatyas 
labai stipriu sąstatu, skina lau
žus “Candlelight Diner Play- 
house” teatro scenoje. Jau buvo 

;. Alantas, Salantas,° Viešin-' Per P°ra šimtų spektaklių, o dar

Kiekviena pora ateina pas 
vą, prašydama jo sutikimo ir

te
pa-

Dr. Pr. Skardžius apie 
J. Kazlausko veikalą

361 
N. 

d.)

Dr. Pr. Skardžius parašė pla
čią pernai tragiškai žuvusio 
kalbininko J. Kazlausko Lietu
vių kalbos istorinės gramatikos 
recenziją ir netrukus žada ati
duoti trečiajam Lietuanistikos 
Instituto metraščio tomui. Kiek 
anksčiau jis yra parašęs plates
nę kalbotyrinę studiją apie van
denvardžius su priesaga -nt-, 
pvz. ______ ,_______ , ------- -
tas ir kt. ir jau senokai ją nu- j visai nesimato užsidarymo pabai- 
siuntęs to metraščio redaktoriui Sos-
dr. V. Maciūnui. Kiek girdėti, Dabar gi Fiddler , perkeltas 
šiam metraščio tomui yra jauI ekranan, turėjo premjerą New 
ir daugiau apsčiai parūpintas ga- Torke’ 0 Chicagoje Me Clurg 
na aktualios ir vertingos litua- Court teatre išparduota bilietų įsi 

nistinės medžiagos. Tikimasi, a,nksto už ketvirtadalį milijono 
kad pagaliau bus gauta reikia- 
mų lėšų tam tomui išleisti.

Dail. Br. Murino paroda 
Čiurlionio galerijo;®

Žinomo vyresniosios kartos 
mūsų dailininko Broniaus Muri
no paveikslų paroda Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje, atidaroma 
kitą šeštadienį (gruodžio 4 d.) 
7 vai. vak., uždaroma gruodžio 
12 d. Ši paroda žada būti išskir
tinė, minint dailininko 65 metų 
sukaktį. Dailininkas Br. Muri
nas mūsų dailėje ryškiausiai re
gimas kaip akvarelistas. Šia 
technika jis daugiausia ir tapo, 
ir geriausieji jo paveikslai yra 
tos spalvingosios akvarelės. Pa
roda bus platesnio, apžvalginio 
pobūdžio.

Dail. Adomo Galdiko 
tapybos paroda

Paroda Kultūros židiny, 
Highland Blvd., Brooklyn, 
Y., šeštadienį (gruodžio 11
nuo 12 iki 9 v. v., sekmadieniais 
nuo 10 iki 8 v. v. Pirmadienį ir 
antradienį nuo 4 iki 8 v. Oficia
lus atidarymas: šeštadienį 4 v. 
Kalbės dail. V. Vizgirda. Paroda 
— apžvalginio pobūdžio, api
manti dail. A. Galdiko įvairių 
laikotarpių kūrinius. Pajamos 
už parduotus paveikslus — A. 
Galdiko monografijai leisti. Pa
rodą rengia ir visus atsilankyti 
kviečia Lietuvių katalikių mote
rų kultūros draugija.

Be aliejinės bei temperinės 
tapybos, parodoje bus labai daug 
Adomo Galdiko piešinių, spalvo
tų ir nespalvotų, kurie pasižy
mi didžiu spontaniškumu. Paro
doje bus išstatyta paletė su pas
kutiniu nebaigtu paveikslu, prie 
kurio jisai sukrito ir daugiau 
nebekūrė. Tai peizažas su lietu
viška koplytėle (aliejus ant dro
bės).

• Gauta iš Lietuvos žinių, 
kad Subačiuje mirė Antanas 
Skardžius, dr. Pr. Skardžiaus 
brolis, sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Prieš karą jis buvo moderniai 
įsitaisęs nedideli ūkį ir pavyz
dingai šeimininkavo. Po karo jo 
ūkis, kaip paprastai, buvo na
cionalizuotas, po kurio laiko mi
rė jo žmona, o jis pats, sulau
kęs gilios senatvės, turėjo iš
eiti į 13 rublių pensiją^ paskui 

i sunkiai sirguliavo, buvo operuo- 
I tas ir po to netrukus fnirė. Tuo- 
1 jau po karo, vokiečiams pasi
traukus iš Lietuvos, buvo su
šaudytas ir vyresnysis brolis 
Jonas.

Tuo tarpu revoliucija nusiau
ga visą kraštą. Nušluojamos vi
sos buvusios vertybės. Patys žy
dai, varomi iš savo nuosavos že
mės ir vargingų namų į tremtį: 
kai kurie į Izraelį, kiti į Chica
gą ir t. t. Jie išžygiuoja siluete — 
šešėliniame vaizde, kai tuo tarpu 
smuikininkas simboliškai dar vis 
groja smuiku. Jis, žinoma, vaiz
duoja žydų nepalenkiamą ištver
mę ir narsumą.

Lyginant filmą su scenos pa
statymais, jis šiek tiek nuklydo 
nuo tipingo žydiškumo. Chicago- 

! je buvo net keli scenos pastaty- 
Į mai. Vienas pačių geriausių su 
■ garsiuoje Luther Adler Mc Vic- 
1 kers teatre, kitas labai didingas 
i ir puikus “Auditorium” teatre.be 
i jau suminėto dabar einančiojo 
“Candlelight”. Ypač sceniniuose 

: pastatymuose jaučiami tie visi ti- 
| pingo žydiško gyvenimo niuan- 
Į sai: Tik -žydų rašytojas Joseph 
Stein, sukūręs scenarijų, tegalėjo 
juos pagauti ir vykusiai perduo
ti. Filme gi šitai ne taip ryš
kiai pabrėžiama, viskas lyg labiau 
suuniversalinama, nors tekstas 

i ekranui paruoštas to paties rašy
tojo. Kiekviena etninė grupė že-

Ant. Škėma dabar turėtų 
60 m. amžiaus

Šiemet rugsėjo 11 d. suėjo 
10 m. nuo rašytojo Antano Škė
mos tragiškos mirties, o lapkri
čio 29 d. sueina 60 metų nuo jo 
gimimo. Taigi mūsų rašytojas 
dar būtų buvęs kūrybingame 
amžiuje ir būtų galėjęs dar 
daug duoti, jei mirtis nebūtų | 
jo taip anksti iš mūsų tarpo iš
vedusi.

Neišleidžia Solženicyno 
gydytis

Nobelio premija apdovanota
sis rusų rašytojas Solženicynas, 
negalėjęs vykti į Švediją atsi
imti premijos, norėjo dabar iš
vykti į užsienį patikrinti sveika
tos, baimindamasis, kad jam 
pasikartoja vėžys. Tačiau ir šiuo 
kartu Kremlius jo neišleidžia. 
Apie tai skelbia žurnalas “News- 
week”.

Puskunigis — kankiin’.nkų 
pradininkas

Šiemet, lapkričio 28 d., sueina 
25 m. nuo mirties kanklininkų 
pradininko Prano Puskunigio. 
Mirė jis 1946 m. Skriaudžiuose. 
Jis buvo Veiverių mok. semina
rijos mokinys, vargoninkavo 
Skriaudžiuose. Dar būdamas 9 
m. išmoko kankliuoti iš 80 m. 
senelio. Sal. Banaitis jį atkvie- 
tė į Kauną, kad jis spaustuvės 
darbininkus išmokytų kankliuo
ti. Jų orkestras, iš 4 vyrų ir 4 

į mot., 1916 m. surengė pirmą 
l viešą kanklių koncertą Kaune. 
Puskunigis su savo kanklinin
kais buvo pakviestas koncertuo
ti ir Karaliaučiaus mugėje. Gen. 
V. Nagevičiaus rūpesčiu prie 
Karo muziejaus buvo įsteigta 
kanklininkų mokykla, kuriai va
dovavo Puskunigis, sudaryda
mas invalidų kanklių orkestrą, 
koncertavusį įvairiose Lietuvos 
vietose. Puskunigis buvo vienas 
steigėjų Lietuvos kanklininkų 
dr-jos, dėstė Švietimo ministeri
jos atidarytoje kanklininkų mo
kykloje, kūrė kanklėms dainas 
ir rašė kanklių muzikos klausi
mais. Mirė būdamas 86 metų 
amžiaus.

Ypatingas žurnalo 
persitvarkymas

New Yorke leidžiamą žurnalą 
“Saturday Review” nupirko 
nauja leidėjų grupė, kuriai va
dovauja John J. Veronis ir Ni- 
colas H. Charney. Palikdami re
dakcijoje daugumą personalo tą 
pačią, jie sudaro keturis redak
cijos štabus, kurių kiekvienas 
redaguos žurnalo numerius skir
tingo turinio: mokslo, švietimo, 
meno, visuomeninio pobūdžio. Ir 
taip mėnesio bėgyje prenumera
toriai gaus keturis žurnalus: Sa
turday Review of Science, Sa
turday Review of Education, 
Saturday Review of Arts ir, Sa
turday Review of Society.

Chicagos operai
100,000 dol.

Chicagos Lyrinė opera iš fe
deralinės įstaigos The National 
Endovvment for the Arts gauna 
100,000 dolerių, bet ir ji pati 
dar turi sutelkti 250,000 dole
rių, kad būtų vykdomos specia
lios programos: parama vieti
niams aktoriams, naujų aktorių 
paruošimas, rengimas administ
racinio personalo, studentų į- 
traukimas į scenos meną, publi
kos sudominimas operos menu, 
baleto prieauglio ruošimas.

Algirdo Grigaičio nuotraukų 
paroda Chicagos miesto 

centre
Mūsų foto menininko Algirdo 

Grigaičio nuotraukų paroda nuo 
lapkričio 29 iki gruodžio 6 d. 
vyks Altmanno foto reikmenų 
krautuvėje, 127 N. Wabash 
Avė.

kiros dainelės, šimtais kartų gir
dėtos, puikiai perduotos atskirų 
aktorių ir labai stipraus choro.

Šokiai labai vykusiai pravesti 
filmo gamintojo ir režisieriaus 
Norman Jewison (ne žydo, nors 
pavardė kitaip sakytų). Jevvison 
įsisuka su savo filmavimo apara- ■ 
tu į šokėjų grupę ir perduoda 
žiūrovams tikrą šventimo ir ce-j 
remonijų jausmą.

Geriausias iš visų aktorių yra 
Izraelio artistas Topol, kurio at
vaizduotas Tevye yra vienas pa
čių geriausių.Negalima nepamėg- 
ti Leonard Frey, kaip siuvėjo, ku
rio pirmoji siuvamoji mašina yra 
kaip ir jo pirmasis kūdikis. Ta
čiau Molly Picon kiek sušaržavo 
piršliautoją Yente.

Trejetas dukterų prabėgo pro| 
ekraną be didesnio įsigilinimo į 
jų charakterį. Vyresnioji Tzeitel 
— tipinga žydaitė, kitos dvi (y- 
pač raudonplaukė) — labiau pa
našios į krikščiones. Jos prista
tomos, įsimyli ir filosofuoja su 
tėvu visos vienodai.

“Fiddler on the Roof” jau dau
gel metų linksmina publiką sa
vo sceniniais pastatytmais. Dau
gel puikių dainų įstringa atmin
tin ir negali jų atsikratyti dar il
gą laiką po spektaklio. Tačiau ek
rane, po ilgesnio proceso, filmas 
taip apšlifuotas ir išdailintas, 
kad beveik atitrūko nuo to tikro 
gilaus įsijautimo, kuris įkvėpė 
Sholem Aleichem originaliuosius 
pasakojimus ir tapo maloniu a- 
merikiečių pramoginės pramonės 
produktu.

Filmas skiriamas visai šeimai, 
kuri maloniai ir nenuobodžiai 
praleis trejetą valandų, stebėda
ma jį.

Baigėsi "Dirvos" mveles 
konkursas

Jau eilę metų skelbiamą “Dir
vos” novelės konkursą šiemet 
laimėjo klivlandietė Aurelija Ba- 
lašaitienė. Premijuotoji novelė 
“Raudonas automobilis” jau 
spausdinama “Dirvoje”. Kon- 
kursan buvo prisiųsta 27 nove
lės. Premija 500 dolerių. Jos me
cenatas girnas Kašelionis.

Filmas Chicagoje rodomas Mc 
Clurg Court teatre (330 W. O- 
hio), tik ką pastatytame, moder
niame ir labai erdviame. Bilie
tus galima gauti ir neužsisakius 
iš anksto. Visos vietos numeruo- j 
tos. Publika labai elegantiška,lyg 
būtų atėjusi į operą.

Lietuviams labai ilgesingai pri
mins tėviškę filmo prologas. Brėk-, 
štant plačiajame ekrane atsiveria j 
kaimo stogų siluetai. Ankstybas 
vyturėlių ir kitų paukštelių čiul
besys, tolimas skardus gaidžio 
“ka-ka-ri->kū” ir visa kita nukels 
lyg į lietuviško kaimo padangę.

Joe Wentz Ford, Ine. 
Authorized Sales & Service 

FOR YOUR BEST DEAL — CaU

445-5000

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

ir kitokioms progoms

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
2443 W. H3r<l Street, Chlcnito. Illlnofr 

TEL. PK 8-0833 — PK 8-0834

rius ar matyti juos žengiant į ve-

Dainavimas filme 2hvus. Ats-

vu. O taipgi 'žvelgia filosofiškai

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM
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BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

6245 SO. WESTERN AVĖ
HOURS: Mon 12 PM to 8 P.M Tues 9 to 4 Thura and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30

S.

OF YOUR 
INVESTMCNT

AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?
AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI

★
las 
namų pagerinimams.
Arba gal norite įsigyti nuosavą
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

Pasinaudokite Draugo “Classificd" skyriumi.

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
049 East I62nd Street, South Bolland 

1082] South Michigan Avenue, Ghksgo 
TEL. — CO 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1LW

Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų .centras. “The Presidential Room” puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui.

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

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

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 8. LITUANICA AVĖ. Tel /Arde 7-840

j Pasakojimas sukasi apie Ukrai-1 
l nos išmintingą ir gerą seną kai-j 
mietį žydą,pienininką Tevye, gy
venantį Anatevkos kaime su žmo-! 
na Golde ir penkiom dukrom. į 
Trejetas jų yra vedybinio am
žiaus. Turinys apima keturis pa- į 
grindinius įvykįus: trejetas dūk- j 
terų išteka, o žydai jėga išvaro
mi iš savo žemės, baisių pogro
mų verčiami.

“Fiddler on the Roof” prasi
deda galingu himnu tradicijai. 
Tačiau visos trys dukterys prasi- i 
lenkia su tradicija, ištekėdamos už 
netinkamų jaunikių. Nelaukda- mėjejuk irgi turi ryšių su Die
nios piršliaūtojoš sūpiršimo, pir- į 
moji išteka už vargingo siuvėjo, i daugelį dalykų. O kas, paga- 
antroji pasirenka marksistą, o tre-! bau, nenori savo vaikams pa- 
čioji, nebijodama nei Dievo, nei , rinkti tinkamus gyvenimo partne- 
tėvo rūstybės, išeina už žydiškai > . 'J
vadinamo “gojaus” ( nežydų ti- i dybinį gyvenimą tikru keliu? 
kėjimo — šiuo atveju už provosla-I

EUDEIKIS
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

Laldotuvly D (rektoriai 
Trys Moderniškos Koplyčiom 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-985?

4605*07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7 174 j-2

0N CERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE

2 Year Maturity

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitir 
darbus atlieka lietuvis — lahei 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

IŠ MODELINIU NAMŲ BALDAI 
kalima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

30% iki 50% nuolaida 
SOUTHIVEST FURNITURE CU 

6200 S. Western Tel. GR 6-4421

5%
0N ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
namą, jei iki šiol jo neturite ir jums

Chicago Savings and Loan Assn.
PH1LOMENA D. PAKEL, Pres.

TEL. GR 6*7575

MARQUETrt FUNERAL IIOMJ 
TĖVAS IR SŪNUS-

IRYS 0ERNIO8 ROPLY ClOh

£533 Wesl 7įsi St. Telet. GRovehill 6 2345 6
MI0S. 50th Avė., Ciserc T0wnhall 3-2108-06

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LA C K <LACKAWICZ) IR SŪNŪS
5314 W. 23rd PLACF
1424 W Gftth STREET
11028 Southwest Higlnvay, Palos Hills, III.

Tel Vlrednla 7-667
Tol. REpnblic 7-1213

Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
134« S. CALIFORNIA AVĖ Tel LAfajette 8-357

teatre.be
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REDAGUOJA ST. SEMENIENE, 6507 S. TROY S I ., CHICAGO, ILL. 60629, TELEF. 925—5988

SOLISTE 5ALNIENE 
BIRUTININKIŲ BALIUJE

)

Liet. D. Kunigaikštienės Biru
tės draugijos centrinis Chicagos 
skyrius lapkr. 20 d. vakare Lietu
vių tautiniuose namuose surengė 
patrauklų koncertą - balių.

Patrauklios solistės dainos

Elegantiškai jaukiame parengi
me, puošnioje salėje prie staliukų 
susigrupavus svečiams, solistė Ja
nina Salnienė savo dainomis su
darė vertingą kultūrinę progra
mą. Pianinu palydint Idai Petkus, 
įdomiai suskambėjo komp. Gied
rės Gudauskienės “Oi, tu, kregž
dute”, po to Gildos arija iš Verdi 
operos “Rigoletto” susilaukė itin 
gausių plojimų, taip ji publikai 
patiko. Šiltai klausytojai sutiko 
ir muz. G. Gudauskienės “Ar 
ateisi” bei komp. Bishopo “Vy
turėlio dainą”.

Publika gėrėjosi solistės turtin
gu balsu ir stipriais plojimais dar 
išprašė A. Kuprevičiaus kūrinį, 
kuris buvo ypatingai jautriai at
liktas.

Sol. J. Salnienė nuoširdžiai dirb
dama, juntamai progresuoja, pa
siekdama operinių sugebėjimų. 
Publika jos atlikta programa la
bai gėrėjosi.

Veikli vadovybė

Galima pasidžiaugti ir biruti- 
ninkių vadovybės energija bei su
gebėjimais suruošti taip malonų 
pobūvį. Draugijai šiuo metu va
dovauja: pirm. Morta Babickienė, 
vicepirm. Vanda Kulikauskienė, 
sekretorė Leokadija Dainauskie- 
nė, iždininkė Marija Jautakienė, 
kultūr. parengimams Olga And-

riušaitienė, narė Magdalena Ta-1 
pulionienė. Revizijos komisija: 
pirm. Vilė Genienė, narės: Bro
nė Gustaitienė, Irena Kulikaus- 
kaitė. Parengimo padėjėjai: Kuli
kauskas, E. Grudzinskienė, M. 
Ališauskienė, J. Dainauskas, E. 
Pušneraitienė, K. Leonaitienė, S. 
Gečienė.

Gausūs svečiai vaišinosi skania 
vakariene, linksmai šoko, grie
žiant Ąž. Stelmoko orkestrui. Bu
vo ir laimėjimų.

Plati veikla Lietuvoje

L. D. Kunig. Birutės draugija 
turi savo šaknis\Lietuvoje: ji iš
sivystė iš 1922 m. sudaryto ka
riams ligoniams ir invalidams 
globoti komiteto, kuriam vadova-

vo Sofija Oželienė. Draugijos tiks 
' las buvo rūpintis kariais ligoniais, 
sužeistais, karių šeimų našlaičiais. 
Draugija Lietuvoje turėjo 22 sky
rius su 500 narių. Draugija net 
steigė vaikų darželius, rengė sa- 
maritiečių kursus su praktika Ka- 

1 ro ligoninėje, organizavo prieš
cheminės apsaugos kursus, kuli
narijos kursus, literatūros vaka
rus, paskaitas, moters ir motinos 
teismus, šelpė nukentėjusius nuo 
potvynio, rėmė varguomenę dra
bužiais, maistu.

I

Šios draugijos veiklą iniciato
rės Sofija Oželienė, Morta Babic- 
kienė ir Marija Tumienė 1951 m. 
atgaivino JAV-se, taigi šiemet bi- 
rutininkės švenčia 20 m. sukaktį 
JAV-se. Jos ir dabar rūpinasi pa
galba Lietuvos laisvės kovų inva
lidams bei jų šeimoms, talkina 
lietuviškame veikime, darbuojasi 
artimame ryšyje su buv. LVS Ra
movės sąjunga.

J. Žvilbutis

Išvykoje į Milwaukee. Aplankiusios meno parodų Karo muziejuje, iš d.: 
Irena Balzekienė, St. Semėnienė, Adelė Zunienė ir pora amerikiečių.

Nuotr. J. Kasakaičlo

— Aš taip ir sakiau savo vy
rui, —tęsė ji toliau, negavusi 
atsakymo.

— Jis net nenorėjo paduoti 
rankos. Geriau skyrybos. Neverk, 
kartais vedybos baisiau už myli
mojo mirtį, — kalbėjo karčiai ir 
kartu ramino, žinodama, kad esu 
našlė.

O ji su savo vyru buvo jau 
“žinoma” mūsų tarpe, kaip nuo
lat tarpusavy besipešantieji.

Kur prastuolis gimdamas 
titulą gaudavo

Wailua yra senovės šventa vie
ta — tai Kauai havajiečių isto
rijos lopšys. Grįždami atgal, ste

bėjome nuo laivo Pašventinto gi
mimo akmens šventyklą. Prie ši
to milžiniško akmens ateidavo 
Kauai kiekviena karalienė ir va
dė pagoniškais laikais savo vaikų 
gimdyti. Jas sekdavo ištisos cere
monijos, procesijos, giedojimai, 
pranašavimai, būgnijimai. Šven
tikas mušdavo būgnu tam tik
rais intervalais, jei gimdavo ber
niukas. Be pertraukos — jei mer
gaitė.

Gimimo akmuo turėjo savotiš
ką galią suteikti titulą gimusiam 
vaikui. Jei karalienė nesuskubda
vo pasiekti akmens, gimęs vaikąs 
likdavo paprastu, ne kilmingu. 
Retais gi atvejais, jei ne kilmin
ga moteris sulaukdavo čia savo 
kūdikio, tai jis būdavo vadas ar 
vadė.

Dar nepabaigę savo kelionės 
laivu, mūsų muzikantai su visu 
mikrofonu perlipo vidury upės į 
kitą turistinį laivą, linksminti jų.

Mes ig, išlipę į sausumą, tę
sėme kelionę autobusu toliau. 
Pakelėse žydėjo kavos augalai, 
apsipylę baltais, kaip vyšnių žie
dais. Zigzagais kopėm palengva 
į kalną. Vaizdai — vis kas nors 
nuostabaus: ištisais akrais besi
tęsiančių laukinių, vietinių žy
dinčių begonijų. Kiti akrai apsėti 
visai kaip mūsų lietuviškom nas
turtom, net medžiais lipančiom, 
apie kamienus besivijančiom.

Lietuvių Moterų klubų federacijos vicepirm. Vikt. Cečetienė atidaro New Yorke Onos Paškevičienės paveiks 0 
lų parodų — dešinėje pati dailininkė Nuotr. Lino Vytuvio

RUBINAI SAMANŲ PATALE
STEFANIJA STASIENĖ, 

Cleveland, Ohio.

Kada auksinis ruduo, šiltom ir įmanoma prie jų prieiti. Šios 
spalvom pražydęs, miršta ir kai gaivios raudonskruostės uogos šal- 
pro apnuogintas medžių šakas pa
skutinieji šilti saulės spinduliai 
pasiekia žemę, tada minkštų sa
manų patale, žalių lapelių pri
dengtos, pasirodo pirmosios vėly
vojo rudens uogos — spanguo
lės.

Tai tikra mūsų pelkių ir rais
tų puošmena — savo skaisčiai 
raudona spalva primenanti tik
rus rubinus nykioj rudens gam
toje. Jų rinkimas Lietuvoje pap
rastai sutapdavo su pirmaisiais 
šalčiais, nes tada būdavo patogu

čių nebijo, nes tai tipingos šiau
rės kraštų uogos. Ir juo toliau į 
šiaurę, juo jų kokybė geresnė. 
Siaurės Suomijoj augančios net 
aromatiškesnės negu mūsų kraš
te.

gerti spanguolių sunkos, kuri su
kelia apetitą ir žadina virškini
mą. Be to, spanguolėse esantis 
jodas būtinas endokrininei liau
kai, nes leidžia jai normaliai veik
ti. Iš vitaminų jose labai gausu 
A ir C. Taigi, pažinę spanguolių 
dietinę vertę, skirkime joms ir ati
tinkamą vietą mūsų valgių sąra
še. Išradingoji kulinarija šiandien 
pilna įvairių sugestijų bei varian
tų, kaip jas patiekti į stalą. Mes 
šiuo kartu mėginkime tokius pa
tiekalus:

GĖRIO IR PERTEKLIAUS SALOJE
' STASE SEMENIENE sodinti hau medžiais, išbertais 

geltonom gėlėm. Iš jaunų jų at- 
(Įspūdžių po Kuai salą Hava- ža]ų Jaro hula sijonus, o taip 
juose tęsinys iš praeito “Mote- pat jas vartoja virvių vijimui. Di- 

' deliais lopais išsibarsčiusi, ant
statesniu pakrančių augo pili žo
lė —įprasta medžiaga trobelėms 
statyti.

Išlipę į krantą, žengėm žąse
le per hau mišką, kurio šakos, 
rodos, aimanavo vėjuje, kaip pa
našiai dejuoja ragai migloje su
sitelkusių garlaivių. Tankiame 
miške — egzotiškose žaliose 
džiunglėse jautėmės smagiai ir 
saugiai, nes mūsų gidas spėjo 
perspėti, kad čia nėra nei lauki
mų žvėrių, nei gyvačių. Tokia- 
he gražiame, bet tyliam: miš
ke pasigedau jojo gyventojų 
užklausiau jauno havajiečio:

— O kur jūsų paukščiai?
— Ach, jie tik apie vidudienį 

pradės čiulbėti. Jie turi plinezų 
paralyžių! —

Apie tą plinezišką paralyžių 
(tingėjimą) vėliau teko girdėti 
daug kartų ir gan dažnai.

Taku kopdami į kalną,'pasie
kėme išgarsintą Paparčių grotą.

Meilės daina oloje

Kaip kokie žali mezginiai, tro-

rų gys Vilimo”)

Upe į Paparčių grotą

Laivo vidus buvo visas išklo
tas gėlėtu oranžiniu kilimu. At
viras, tik su stogu nuo lietaus. 
Visos sėdimos vietos pagalvėmis 
klotos.

Pustuzinis muzikantų oranži
niais marškiniais ir kvepiančių 
plumerių vainikais, vos pajudė
jus, prie mikrofono traukė links
mas havajietiškas melodijas. Dvi 
moterys su ukulelėm ne tik dai
navo, bet ir čia pat pašoko hu- 
la. Nesvarbu, kad viena jų buvo 
“maloniai postorė”. O liauna, 
kaip voverė. Šoko basom kojom.

Muzikantai drąsino turistus 
užsisakyti mėgiamos muzikos, o 
visi kartu traukė humoristines 
dainas, rankomis komiškai mosi
kuodami.

Wailua, reiškianti “Dvejetas 
vandenų”, upė įbėgo į okeaną, 
kurį mes pasiekėm savo kelionės 
pabaigoje. Negalėjai ja nesižavė
ti. Pakrantės daugely vietų pil
nos vandens hiacintų, tiek pačia-1 
me vandeny, tiek jo paviršiuje. . - „
Vandeny jos virto savotišku vio-| pikiniai paparčių lapai kabojo 
lėtiniu švitėjimu, žiūrint, kaip šimtais nuo olos akmeninių “la- 
šviesa krito.

Palei pat upę krantai buvo ap-l tai dabar nuo jų varvėjo taip aps-

čiai, kad susidarė tiesiog perma
toma purslų uždanga per visą o- 
los “atvirą burną”. Vaizdas buvo 
tikrai nepamirštamas.

Kai visa mūsų grupė, gerokai I

<

Marija K’.zienė

Nepaprasta spanguolių dietinė 
vertė

Šiame kontinente šalia lauki
nių spanguolių auginamos ir kul- 
tyvuotos. Čia Cape Code apylin
kėse jos jau nuo 1816 m. kul- 
tyvuojamos. Laikui bėgant išsi- 

| vystė gana stambi ūkio šaka, ku
ri spanguolių augintojams ir ne
maža pelną telkia. Amerikoje, be 
abejo, yra didžiausios šios rūšies 
plantacijos pasaulyje ir daugiau
sia spanguolių auginama tai:Ma- 
ssachusetts, New Jersey, Wiscon- 
sin, Washington ir Oregon vals
tybėse. Šiuo metu kaip tik prasi
dėjęs spanguolių sezonas, 
tęsis iki pat Kalėdų. Kasmet šia
me krašte sunaudojama tūkstan
čiai tonų spanguolių.

Savo patvarumu ir dietine ver
te spanguolės tapo geru komerci
niu produktu ir taip pat reikš
minga dalimi mūsų mityboje. 
Jos labai vertinamos vegetariško- 

I se virtuvėse, ligoninėse ir labai 
I rekomenduotinos kasdieninėj mi- 
I tyboj. Ypač rekomenduotinos mo- 
. kyklinio amžiaus vaikams, kur 
galime panaudoti priešpiečiams,

Spanguolių priedas prie 
baltų mėsų

Imti: 1 sv. spanguolių, 2 obuo
lius, 2 apelsinus, 2 vlg. šaukšt. 
kapotų riešutų, medaus.

Spanguoles nuplauti ir maši
nėle stambiai sumalti. Taip pat 
sumalti nuluptus obuolius bei a- 
pelsinus-Paruoštus riešutus, obuo
lius, apelsinus ir spanguoles su
dėjus į dubenį palengva išmai
šyti ir pridėti medaus pagal no
rimą skonį.

Spanguolių ledai

Imti: Pusę sv. spanguolių, 1 
^kuris Pu°d- cukraus, 2 puod. g riet i nė- 

ia_ /...i.:—.•—-------\ žinoma,
(persikų 
ketvirtį

lės (whipping cream), 
I neplaktos, pusę likerio 
ar apelsinų skonio), 
puod. citrinos sunkos.

Spanguoles su cukrumi užden
gtame inde apie 10 min. ant leng- 

! vos ugnies pavirinti. Ataušus per 
sietą pertrinti. Į pertrintas span- 

1 guoles supilti abiejų rūšių grie- 
; tinėlę ir lengvai išmaišyti. Tada 
1 supilti likerį ir citrinos sunką. 
Viską dar kartą permaišyti, supil
ti į šaldymui tinkamą indą ir 
pridengti aliumininiu popierių. 
Šaldyti šaldytuvo šaldomajame 
skyriuje 2 ir pusę vai. Laike šal
dymo porą kartų permaišyti.

Duodant į stalą tinka trapūs 
sausainėliai.

MIRĖ NOVELIŲ ANTOLO
GIJOS REDAKTORIUS

Vienas iš kasmet leidžiamo nes turtingos vitaminais, kalci- 
“Geriausių JAV novelių rinki- j jumi, geležim ir kitais mineralais, 
nio” redaktorių — David Ben- Spanguolėse priskaitoma iki 11 
jamin Fcley Bumett — mirė mineralų. Tad ir sugrįžus moki-

M. K ziene — csnzuota 
mokytoja

Marija Kizienė išlaikė egzami
nus amerikiečių gimnazijos mo
kytojos cenzui gauti. Dabar ji mo
kytojauja amerikiečių aukštesnio
joj mokykloj Los Angeles mies
te, kur ji gyvena šiuo metu su 
savo šeima.

Marija baigė nepriklausomoje
| Lietuvoje Šiaulių gimnaziją. Stu
dijavo V. Didž. universitete Kau
ne Humanitariniam fakultete is
torijos skyriuje ir gavusi diplomą, 
atsidėjo pedagoginiam darbui Vy 
tauto Didžiojo gimnazijoje Vil
niuje. Ji buvo Korp! “Filiae Sa- 
mogitiae” filisterė.

Tremtyje Marija Kizienė buvo
virš pusšimčio, suėjo į didžiulę viena iš Hanau gimnazijos Vo- 
olą, iš apačios šūktelėjo mums, Lieti joje steigėjų. Vėliau gi ak- 
muzikantai, kad esančios poros (tyviai prsidėjo prie lietuviškosios 
susiimtų rankomis su savo part- gimnazijos kūrimo bei augimo, 
neriais, o nesantieji su savo gy-’ 
venimo draugais čia kartu — 
mintimis juos aplankytų.

Čia stovėjo susikibusi rankomis 
jauna porelė iš Oslo —aukšti 
blondinai norvegai, kita dviejų 
našlių susituokusių žila pora iš 
Vokietijos. į

O iš apačios pasigirdo melo- Į 
dingą, kaip kokia dangaus muzi-, 
ka, visų Havajuos numylėta Ke 
Kali Nei Au” (Aš laukiu tavęs), 
kuri yra populiari “Havajiečių 
vestuvių daina”. Vyras — jauni
kis pradėjo dainą su pasipiršimo 
maldavimu. O tada moteris 
— jaunoji atsakė jam skaidriu, 
Švelniu sopranu. Pamažėl jie pri
artėjo prie viens kito ir daina- 

. vo žavingą vedybų duetą. Toji 
meilės daina mūsų grupėje nu- 

i tildė ir pačias plepiausias...
Sakoma, kad skęstančiam ar 

mirštančiam prieš akis minutės 
i bėgyje prabėga visas jo gyveni- 
I mas. Panašiai čia per akimirką 
| pralėkė visa vedybinio gyvenimo 
į laimė. Norėdama paslėpti išdavi
kes ašaras, tamsokoj oloj užsidė
jau saulės akinius.

— Jūs verkiat, ar ne? — pri
ėjusi užklausė amerikietė.

eidama inspektorės ir istorijos mo
kytojos pareigas.

■ Nevv Yorke, sulaukęs 39 m. am- ' niams iš mokyklos, prieš patie- 
[žiaus. kiant pietus, labai patartina iš-

ir

Džiugus susitikimas po paskaitų Dainavoje. Iš k.: Milda Lenkauskienė, Dikinienė, Stasė Pautienienė, Izabelė 
Stončienė su dukrele. Nuotr. A. Gulbinsko
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takų”. Neseniai čia būta lietaus,

Ilgi perlai išėjo iš mados

Kaip greitai mada gimsta, taip 
staigiai ji ir išnyksta. Kūrėjams 
pritrūkus idėjų ir visokiausių iš
galvojimų, mados kartojasi, mai
šosi, grįžta iš praeities. Ypač šiuo 
metu madų pasauly jaučiamas il
gesingas pasispardymas — grįžta
ma į prieš keliasdešimt metų lai
kotarpį.

Tiktai papuošalai, ypač perlų 
virtinės, nėra madoje ilgos, beveik 
ligi kelių siūbuojančios, kaip 
minimam laikotarpy. Kultūrinių 
perlų sąjunga skelbia tai, ką ga
lima apibūdinti vienu žodžiu “su
varžymas”. Moteris dėvi savo per
lus trumpesnius, kaip apie kaklą 
— klasiškas ilgis, niekad neišeinąs 
iš mados; rečiau nešiojamas, bet 
dar neišnykęs “matinee” ilgis, 
krentąs ant krūtinės ir “operinis” 
ilgis — keletos colių, ilgesni, ne
šiojami popiečiu ar tik vakarais, 
kaip pats pavadinimas nusako.
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