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Žemes ūkio aukštasis mokslas 
Amerikoje. 
Lenkai apie netolimę Lietuvos 
praeitį. 
Bernardo Brazdžionio eilėraštis. 
Knygos, jų autoriai ir antrasis 
spaudos draudimas. 
Jurgio Gliaudos novele. 
Kultūriniai pagrėbstai iš Anglijos. 
Septintasis "Kontinentas". 
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parašte 
OLIMPINE ŽMONIŲ PAKANTA 

Kiekvienam sporto mylėtojui 
Olimpiada reiškia dvasinį pakfH-
mą. Ji reiškia taurų bendravimą, 
kai žmonės pergalės siekia ne 
ginklų priemonėmis, bet fizinio 
išsilavinimo būdais. 

JONAS VENGRIS 

Devynioliktojo šimtmečio vidury 
Europoje užiimcges žemės ūkio 

j mokslas paskatino ir JAV rūpintis 
į rao reikalu. Vadinamas Lan.. G n: 

College Act 1862 buvo pradžia vals
tybini!] aukš'.ųjų žemės ūkio mo
kyklų šiame krašte. Iki to laiko 
aukštosios Amerikos mokyklos - ko
legijos, universitetai buvo privati
nės ir daugumas jų buvo įsteigtos 
ir išlaikomos religinių organizaci
jų. Jos paprastai neturėjo žemės 
ūkio fakultetų. Land Grant Act ir 
tuoj valstijose įsisteigusios Land 
Grant kolegijos užpildė tą spragą. 
Trupuų' vėliau 1887 kongresas va
dinamu Hatch aktu įsteigė žemės 
ūkio bandymų stotis ir dar kiek vė
liau 1914 Smith-Lever aktu pradė
tas visuomeninis (Extension) že
mės ūkio darbas. 

Land Grant kolegijos, europiniu 
mastu imant, buvo žemės ūkio fa
kultetai ar aukštosios mokyklos, — 
atseit kaip mūsiškė 2emės ūkio aka
demija. Amerikiečių žemės ūkie ko-

IS / LAS AMERIKOJE 
Dvidešimt septynerių metų įspūdžiai ir apžvalga 

boikotui, nei protettui, nei tero-
iui, "nef vėliavų deginimui, nei j legųos, be grynai žemės ūkio da-

Pagal šventas tradicijas olimpi
nėse aikštėse negali žaižaruoti 
politinė aistra. Kad ir skaudžiai 
degina kitų padarytos nuoskau
dos, sportininkas rungcyniauja 
ne su skriaudėju, bet su kitu spor
tininku — žmogumi. 

Bet ar šie taurūs humanistiniai 
pakantos principai yra priimtini 
visiems, tai jau kitas reikalas. Yra 
valstybių, kurios kilniuosius mo
ralus kaišioja kitiems tik tam, kad 
užmaskuotų savo primityvią ne
apykantą. Jau metų metai jų 
kerštingi suokalbiai, boikotai už
temdo ne vieną sporto įvykį. Iš 
žaicrynių išjungiami jaunuoliai 
tik dėl. to, kad ta ar kita valstybė 
dar nėra įgyvendinusi tobulos 
piliečių lygybės, arba yra pa
smerkta didesnės įtakingos šalies. 
Kaip taisyklė, tos pačios kaltinto
jos daugeliu atvejų diskriminuoja 
savąsias mažumas, juo labiau 
skirtingų pažiūrų žmones. Dar 
baisiau —tų valstybių ar grupių 
agentai nuolat audžia keršto pla
nus, spendžia spąstus. 

Žmogžudiškas teroras pa
kirto ne vieną nekaltą sportininką 
Grasina ir dabar. Pranešama, kad 
Montrealio žaidynes saugos rekor
dinis skaičius policijos ir kariuo
menės. Vadinamos "taiką mylin
čios** vyriausybės savo valdomoje 
spaudoje, užuot raginusios visuo
tinį olimpinį bičiuliškumą, netie
siogiai kursto teroristus veiklai. 
Tfumpai tariant, olimpinis nepo-
litiŠfcumas yra tapęs supliuškusiu 
kamuoliu. 

O ką šioje veidmainiškoje epo
choje turėtu sakyti mūsų sporti
ninkai, kuriems šiandien lemta 
dalyvauti Sovietų Sąjungos gre
tose? Juk Sovietų Sąjungos Lie
tuvai padarytų skriaudų sąrašas 
šiaip ar taip yra įspūdingai ilgas. 
Visoks išnaudojimas ir persekio
jimas tebesitęsia ir šiandien. Oku
pacijos gongas tebeaidi nuo Šven
čionių iki Palangos. 

O vis dėlto Lietuvos sportinin
kai nekerštauja. Nesiruošia nei 

kumščių kėlimui... Jie ruošiasi tik 
garbingai Olimpiadai. Jie trokšta 
bent kelias savaites pabuvoti pa
saulio jaunimo tarpe, rungtyniau
ti, susipažinti. Jie nori pakvėpuo
ti gaiviu laisvės oru, pamatyti va
kariečių gyvenimo gerovę, kuo 
daugiau pasisemti informacijos, 
nusipirkti vieną kitą reikalingą 
daiktą ar suvenyrą. Tai gražūs no
rai. 

Lietuviai sportininkai yra tole
rantiški žmonės, išauklėti Vaka
rų kultūros dvasioje. Jie puikiai 
žino, kad Tarybų Sąjunga klasta 
ir smurtu užgrobė Lietuvą. Tačiau 
taikos labui dabar, kai olimpinis 
fakelas ima plazdėti, visų širdy
se, jie negalvoja apie kerštą. Šį 
faktą reikia pabrėžti. 

Lietuviai sportininkai, nežiū
rint sovietizacijos bei rusifikacijos 
raudono įspaudo, šiandien iš es
mės atstovauja tik Lietuvai. Jie 
gi yra mūsų mažos ir garbin
gos tautos vaikai, broliai ir seserys. 
Mes didžiuojamės jų olimpiniu 
dalyvavimu ir džiaugiamės kiek
vienu laimėjimu. 

Jei šiandien Lietuva bū tų ne
priklausoma, tikriausiai su mū
sų trispalve Montrealio sporto 
olimpiados iškilmėse žygiuotų ne 
keliolika lietuvių sportininkų, 
bet pusšimtis. Žygiuotų dvi krep
šinio rinktinės : vyrų ir moterų. 
Ir jos būtų čempioninio lygio. 
Neatsiliktų lengvatlečiai, plauki 
kai, irkluotojai, boksininkai, gim-
na rtai, šauliai. 

Praeitų mielas būrys, vedamas 
mūsų valstybės sporto vadovų. 

Skaudu, kad apie tai reikia tik 
svajojant samprotauti. Bet ką da
rysi. Laikmetis lietuvių tautos ne
glostė. Likome pavergti, bet dva
siškai nenugalėti . Vadinasi, te
besame tvirti. Bejėgiškai nepuo
lame į pagiežos ir tulžies velniūkš
čio pinkles. 

Tegu skaisčiai liepsnoja olim
pinis aukuras. Jo artumoje žmo
nių ki lnus bendravimas, bičiuliš
kas jaunimo rungtyniavimas, be 
abejo, sukurs daugiau galimybių 
mūsų tautos išsilaisvinimui. Atei
tis ne tolsta, bet artėja. Laikme
čiai kinta . 

P r . V , 

lykų, paprastai turėjo ir karinio pa 
ruošimo skyrius (ROTC-reserve oi-
ficers training corps) atsargos ka
riūnų paruošimo reikalui. Dėl pi
gumo ir gyventojų prieauglio tos 
valstybinės kolegijos sparčiai plėtė
si. Nauji skyriai, kaip botanikos, 
matematikos, inžinerijos, chemijos, 
geologijos, kalbų, literatūros, meno 
išsivystė, prisidėjo. Taip Land 
Grant kolegijos, turėdamos pra
džioje CoIIege of Agriculture vardą 
ir turinį, palengva išsivystė į Ame
rikos valstybinius universitetus. 

Po II pasaulinio karo šie valsty
biniai universitetai per du dešimt
mečius (1950-1970) nepaprastai 
išaugo. University of Massachusetts 
geras pavyzdys: 1863 Massachusetts 
AgriculturaI College su maždaug 50 
studentų, Massachusetts State Col
lege 1931 ir 1947 University of 
Massachusetts su 2000 studentų. 
Dabar University of Massachusetts 
turi tris padalinius (Amberst, Bos
ton ir Worcester) — iš viso netoli 
30,000 studentų. Pagrindinės plėti
mosi, augimo priežastys yra šios: 
(a) jaunimo prieauglis, (b) bend
ra krašto ekonominė gerovė ir (c) 
privatinių aukštųjų mokyklų 
brangumas ir stagnacija. Panašus 
aukštųjų valstybinių mokyklų 
augimas buvo ir visose JAV vals
tijose. Taip žemės ūkio kolegijos, 
seniau privatiniokų vadinamos 
"Karvių kolegijomis 
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lege) išaugo į didžiulius pirmos ei
lės mokslo centrus — universitetus. 

Organizacija 

Amerikoje žemės ūkio švietimas, 
tyrimas ir žinių paskleidimas yra 
koordinuojami tos pat įstaigos, t-y. 
aukštosios žemės ūkio mokyklos 
valstijoje. Dekanas yra viršininkas 
ir administruoja visas tris šakas. 
Jis yra dekanas, direktorius tyrimo 

ūkio tiriamasis darbas yra išskirtas 
B Žemės ūkio akademijos ir su
koncentruotas vadinamame Žemės 
ūkio tyrimo institute, kurio būstinė 
ir administracija yra Dotnuvoje, bu
vusioje Žemės ūkio akademijoje. 

Tuoj po II pasaulinio karo JAV 
žemės ūkio fakultetų personalas 
buvo pakankamas; buvo profesūros, 
kurie dirbo tik tyrimo darbą, kiti 
dirbo tik dėstymo - mokymo darbą 
ar tik visuomeninėje srity darbavo
si. Buvo nemažai ir tokių, kurie 
ir dėstė ir buvo Įsijungę į tyrimo ir 
visuomenini darbą. Tai buvo visuo
se žemės ūkio fakulteto departa 
mentuose. Personalo sudėtis: in-

(Cow-col- struktorius, asistentas profesorius, 
associate profesorius ir profesorius 

ko prie sąlygų: sumažėjus studen
tų skaičiui, pradėta mažinti ir že
mės ūkio fakultetų profesūras. Dau
gely mažesnių valstijų žemės ūkio 
fakultetuose prieita prie tvarkos, 
kad kiekvienas personalo narys tu-
n savo srity ir dėstyti ir dirbti, ti
riamąjį fr visuomeninį darbą. Tai 
logiška ir gal idealu. Vos praslin
kus 10-15 metų, palengva išryškė
jo, kad jokios žemės ūkio perpro
dukcijos nėra, kad priešingai pasau
lis badauja, kad žemės ūkio fakul
tetas yra svarbus universiteto pa
dalinys, kad žemės ūkio specialistas 
yra labai reikalingas asmuo. Pradė
jo didėti žemės ūkio fakultetuose 
studentų skaičius ir profesūra vis 
daugiau laiko turėjo skirti dėsty-

(full professor). Kaip taisyklė, tada į mo labui. Tiriamasis darbas kentė
jo daugiausia. Tai ypač aštriai pa
sireiškė, kai dėl infliacijos, ekono
minės depresijos ir išpūstos biurok
ratijos valstijų iždai ištuštėjo, ir 
etatų didinimas tapo neįmanomas. 

tų Land Grant institucijų admi
nistracija (pvz. prezidentas) buvo 
žemės ūkio specialistų rankose. Po
karinis Land Grant universitetų 
augimas tą struktūrą gerokai pakei
tė. Kiti fakultetai žemės ūkio fakul
teto sąskaitan išsiplėtė ir perėmė ad
ministraciją j savo rankas. Gal dau
giausia prie to prisidėjo Eiscnbowe-

stoties ir direktorius visuomeninės rio prezidentavimo metais VVashing-
agronomijos (Extension). Kaip ži- tone įsigalvojimas apie žemės ūkio 
nome, daugely kraštų žemės ūkio perprodukciją. Ypačiai čia daug 
tiriamasis darbas yra išskirtas iš '"nusipelnė" žemės ūkio 
universiteto ir tvarkomas specialios i (sekretorius) Benson. 
žemės ūkio tyrimo įstaigos. Tas pats skaičius studijuojančių žemės ūkio 
ir su visuomenine šaka. Viena ir; mokslus sumažėjo. Visi veržėsi į va-

Biudzetas 

kita sistema turi šalininkų ir prie
šų. Beje, Lietuvoje dabar, kaip ir 

dinamus Arts and Science departa
mentus. Amerikietis gana paslankus 

Land Grant universitetai yra 15-
Iaikomi valstijos. Pastatai, algos ir 
kitos ūkb išlaidos padengiamos 
valstijos iždo. Žemės ūkio tiriamasis 
ir visuomeninis darbas gerokai re-

ministras rniami federalinės valdžios (USDA). 
Studentų' PW mažų valstijų žemės ūkio fa

kultetai kasmet gauna šimtus tūks
tančių dolerių paramos iš federali
nės valdžios. Tai surišta su tam tik
ra kontrole, pvz. tyrimo projektai 

nepriklausomybės laikais, žemės reformoms, palyginti greit prisitai- federalinės valdžios tvirtinami ir 

tikrinamL Tas pats ir su visuome
niniu darbu. Žemės 'ūkio fakultetai, 
gavę tas sumas, turi daugiau ar 
mažiau laisvas rankas tais pinigais 
operuoti: gali naudoti algoms mo
kėti, mokslo priemonėm pirkti, ke
lionėms ar studentų stipendijoms. 
Kitų to pat universiteto fakultetų 
profesūra paprastai tokio garantuo
to tyrimų finansavimo neturi ir 
turi medžioti fondus iš privačių 
šaltinių. Kraštas turtingas, pinigų 
yra, dosnus ir geras, veržlus profe
sorius - tyrėjas paprastai neturi 
daug sunkumų susirasti pinigo sa
vo tiriamajam darbui. Žemės ūkio 
fakulteto profesoriai taip pat pla
čiai naudojasi privačiais fondais. 
Pvz. 1965 m. žemės ūkio tyrimui 
Amerikoje buvo išleista 854 mil. 
dolerių. Tų pinigų 54 proc išlei
do pirvati industrija, 27 proc vals
tijos ir 19 proc. federalinė valdžia 
(USDA). Valstijose vidutiniai že
mės ūkio tyrimo išlaidos pasidali
no taip: 52 proc valstijos iždo, 33 
proc. USDA, 8 proc. žemės ūkio in
dustrijos ir 7 proc kiti šaltiniai 

Tuoj po II pasaulinio karo, kada 
Land Grant kolegijos buvo ne kas 
kita, o tik žemės ūkio aukštosios 
mokyklos, jų finansavimas buvo 
prastokas ir pvz. personalo atlygini 
mai buvo žemesni, negu privačių pa
našių įstaigų ar ypač dirbančiųjų 
industrijoje. Finansiniai vietos dirb
ti nebuvo patrauklios. Nepra
ėjus 10-15 metų po II pasaulinio 
karo, reikalai pradėjo keistis. Dėl 

infliacijos privačios institucijos bied-
nėjo, negalėjo plėstis ir negalėjo pri
imti vis didėjančio studentų prie
auglio. Visų akys nukrypo į valsty
bines (Public) aukštąsias mokyklas. 
Jos kaip ant mielių pradėjo augti, 
šakotis. Reikalas buvo aiškus, vi
siems politikieriams suprantamas, 
finansavimas gerėjo. Ir gal didžiau
sias nuopelnas tenka rusiškam 
sputnikui. Sputnikas tikrai sukrėtė 
ikademinius sluoksnius, palietė 
Amerikos garbę. Susirūpinta aukš
tosiomis mokyklomis, tyrimais. At
sirado pinigų ir išsivystė konku
rencija dėl "smegenų". Algos greit 
susilygino su dirbančiais privati
niuose universitetuose ir industrijo
je. Mažesnės, biednesnės privačios 
kolegijos net gerokai atsiliko. 

Centralizacija, vardai 

Vidujinę mokyklų santvarką 
Amerika kopijavo iš Europos, Ang
lijos. Žemės ūkio fakultetai Ame
rikos Land Grant universitetuose 
turėjo labai panašią struktūrą į eu
ropinių panašių įstaigų. Ką mes 
Dotnuvoje vadindavome kabinetais, 
katedromis, čia yra departamentai. 
Augalininkystės skyriuje randame 
agronomijos, dirvožemio, daržinin
kystės, sodininkystės, gėlininkystės 
departamentus. Gyvulininkystės, 
turi paprastai vadinamus gyvuli
ninkystės, paukštininkystės, pieni
ninkystės ir veterinarijos departa
mentus. Dar pridėkime žemės ūkio 
inžinerijos, ekonomijos, entomologi-
jos, filopatologijos bei namų ūkio 
departamentus, ir gauname žemės 
ūkio fakulteto struktūrą. 

Po karo visa eilė faktorių veikė 
šio krašto žemės ūkį. Tai atsilie
pė ir aiškiai buvo pajusta ir že
mės ūkio fakultetuose. Tie faktoriai 
buvo: (1) sputnikas, (2) sirgimas 
perprodukcijos liga, (3) pažanga 
žemės ūkio chemijoj ir mechaniza
cijoj, (4) Land Grant universitetų 
išaugimas, (5) socialinė Amerikos 
revoliucija ir Vietnamas, (6) ūki
ninko inteligencija ir ūkių stambė-
jimas, (7) TV, (8) žemės ūkio in
dustrijos tiesioginio kontakto su 
farmeriu padidėjimas. Šių faktorių 
įtakoje žemės ūkio fakultetai buvo 
verčiami perkratyti savo programas 
ir prisitaikyti prie esamų sąlyga. 
Spaudimas ypačiai buvo jaučiamas 
daugiau industrinėse valstijose. 
Land Grant universitetų administ
racija gi jau buvo išslydusi iš žemės 
ūkiui palankių rankų. Viso to iš
dava — žemės ūkio fakultetuose 
centralizacija vyko. Ir taip vietoj ke
lių departamentų, pvz. agronomi
jos, dirvožemio, daržininkystės, so
dininkystės, gėlininkystės, atsirado 
vienas, visas tas šakas apjungiantis, 
augalininkystės h* dirvožemio moks
lų departamentas (Plant and Soil 
Sciences Department). Panašiai 
paukštininkystės, gyvulininkystės, 
pienininkystės ir veterinarijos de
partamentai tapo suvaryti į vieną 
gyvulininkystės mokslų depar
tamentą (Artimai Science Dept.). 
Didesnėse ir daugiau žemės ūkio 
valstijose žemės ūkio fakultetai to 
spaudimo tiek daug nejautė Ir dau
giau mažiau sugebėjo išsilaikyti se
nesniuose administraciniuose viene
tuose Aišku, daug priklausė ir nuo 
dekano administracinių gabumų, 
apsukrumo ir sugebėjimo apginti 
savo fakultetus nuo universiteto ad
ministracijos spaudimo. 

Mechanizacija, specializacija, 
chemikalai, žemės ūkio stambėjimas 
ir intensyvėjimas iššaukė naujas 
problemas, susirūpinta aplinkos ap
sauga. Atsirado naujas vadinamas 
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Žemes ūkio 
aukštasis mokslas 
Amerikoje 
(Atkelta * i psL) 

apiinkos (environment) mokslas, 
nauja studijų srius, nauji departa
mentai, nauja-specialistų rūšis. 

Socialines problemos ir jų ame
rikoniškas sprendimas taip pat at
sišaukė ir žemės ūkio fakultetuose: j 
susirūpinta visuomenine (firten 
sion) veikla ne tik žemės ūkio ir į 
namu ekonomikos srityse, bet ir so
cialinėj srity. Visuomeninis darbas 
prasiplėtė. To poveikyje iškilo min- j 
rfs, kad žemės ūkio fakulteto ter
minas neatitinka narinio, ne *fcM 
aprėpia. Aplinka, medžiaginiai re-
zursai. maisto problemos paliktos už 
ribų. Prasidėjo žemės ūkio kolegi
jų - fakultetų perkrikštijimas. Vie
nuose naujuose pavadinimuose dar 
pasiliko '"žemės ūkio" (agrieulture) 
vardas, gi kituose jis visai iškrito. I 
Pvz. Massacbusetts universiteto že
mės ūkio fakultetas (College of Ag-
ricukure) pavadintas Maisto ir na
tūraliu rezursų (Food and Natū
rai ResoUrces) vardu. Kiti vardai 
vietoj College of Agrieulture pami
nėtini: 2emės ūkio ir aplinkos (Col
lege of Agrieulture and Environ-j 
ment), Išteklių naudojimo (Colle
ge oi RESource Deveiopment), Gy
venimo ir žemės ūkio (College of 
Life Science and Agrieulture — N. 
Hampehire), Žemės ūkio ir natūra
linių rerorsų (College. of Agrieul-
rure and Natūrai Resources — Con-
neetieut)-

Mokslo, tyrimo kryptys 
Tur būt, neklysime, pasakę, kad 

Amerikos pranašumas, ekonominė 
galybė iškilo dėl iniciatyvos, prak
tiškumo, siekimo naudos ir pelno. 
Tai nebuvo išskirta ir aukštose mo
kyklose. Amerikietis viską vertino 
doleriu ir nebuvo suinteresuotas te
oretinėmis, akademinėmis probie- į 
momis, jų tyrimu. Teoretinius, aka- Į 
deminius dalykus paliko Europos; 
universitetams, kur dominavo vo
kiečiai ir kiti Vakaru Europos kraš
tai (plg. Nobelio premijų gavėjus 
prieš II p. karą.). Europos teore
tinius (basic) išradimus amerikie
tis pritaikė, panaudojo praktikoje, 
uždėjo ant konvejerio masinei ga
myba: (pig. automobiliai, DDT, pe-
necilinas. atominė energija, e t a ) . 

Praktiškasis, pritaikomasis, ga
mybinis tyrimas buvo pirmoje vie-
roje ir žemės ūkio fakultetų ban
dymų stotyse. Teoretinis, pagrin
dinis - principinis (basic) tyrimas 
bu%'o ne tik neremiamas, bet dažnai 
ir netoleruojamas. Federalinės val
džios inspektoriai, tikrindami tyri
mo projektus, tiesiog reikalaudavo 
praktiškosios tyrimo vertes (Use-
rtrmess of fmdmgs) Ir dažnai norė
davo atsakymo, doleriais ar buše
liais išreikšto. Tai galėjo tęstis, kol 
Vakarų Europos universitetai va
dovavo pagrindiniam tyrimui, o 
amerikietis galėjo taikintis jų vai
ski - rezultatų pritaikymo prakti
koje. Po karo Vakare Europa bo-
vo parblokšta, wšmįpy~-i. - ^ r---
tnsi ir neturtinga. Kaip ir politinėje 
srity, taip ir mokslo srity l i t o M 
atiteko vadovaujanti role. Ir gal 
prasčiausia, kad Amerika nei te
oretiniai, nei praktiškai tam nebuvo 
pasiruošusi Kaip žinome, pirmas 
politines karelas pamokas patyrė iš 
Maskvos. Dėka sputniko persioraa-
tarrimas greitai atėjo ir tyrimo sritin. 
Jei sputnikas sukrėtė Pentagoną, tai 
dar daugiau sukrėtė Švietimo, tyri
mo vadovus. PažiSroj į tiriamąjį 
darbą įvyko diametralus lūžis: pa
grindini*, teoretinis tyrimas ne tik 
kad buvo pradėtas remti, bet ir fa-
vorizuojamas- Ar graduate studen
tus priimant, ar profesūrą samdant, 
pirmoje eilėje buvo žiūrima, kad 
kandidatas turėtų gerą pagrindini 
pasiruošime, tiksliuose moksluose 
'fizika, chemija, augalų fiziologija, 
matematika). Žemės ūkio tyrimas 
pakrypo teoretinėn (basic) pusėn. 
Tai sutapo su bendra pažanga 
moksle: elektroninis mikroskopas, 

dekrjosM-
Kaip tik 

tuo metu Amerikoje vaidenosi že
m a fikja perprodukcijos, Imėkla, ir 

• 
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Lenkai apie netolimą Lietuvos praeitį 
j ų apmokomu aveniu buvęs ir Liudas Gira 

Pastaruoju metu, beveik kaip 
taisyklė, lenkų istoriniuos leidi
niuos vis neapsieinama be Lietu
vos praeities temų. Štai ir nau
jausioje Paryžiaus "Instytut Li-
teracki", serijoje "Biblioteka 
Kultury" t. 265, "Zeszyty His-
toryczne" (Istoriniai sąsiuviniai) 
36 nr., 1976 a i . yra trys raši
niai, daugiau ar mažiau lieČia-
tieji Lietuvą. 

1. "Bursa" pod Wilnem" (3 — 
37 -.) pateikiamas 1972 m. už
rašas pasikalbėjimo su 3 buv. 
lenkų partizanais, 1942-44 m. 
veikusiais Vilniaus krašte, Sovie
tų kalintais ir tik vėliau pasieku
sius Vakarus. Tai buv. karinin
kas — kuopos vadas, kareivis ir 
ryšininkė (slapyvardė 'Graži
na"!). "Burža" (Audra) buvo 
sutartinis pavadinimas lenkų 
partizanių kovos veiksmų, artė
jant sovietų-vokiečių frontui. 

Tų trijų teigimu, Sovietai, užė
mę Vilnių, masiniai vežė žmo-

J. DANAUSKAS 

n a m e sėdėjo NKGB pareigūnai 
ir suiminėjo visus, atėjusius i tuos 
namus. Vilniuje tada buvo 
16 kalėjimų. Trakuose buvo i 
kalėjimai, visi vandens apsem
tuose rūsiuose. Atvarytus iŠ 
Trakų j Vilnių išvežimui ka
linius, NEKGB dalinių su šuni
mis apsuptus, paklupdytus ant 
sniego Lukiškių aikštėje laikė 
kelias valandas. Vienas tų parti
zanų teigia, kad Dieveniškėse 
(Ašmenos apskr.) vokiečių oku
pacijos metu lietuvių policijos 
punktui vadovavo buvęs lenkų 
karininkas, kuris bendradarbia
vo su lenkų partizanais. Lenkų 
partizanus, rusams užimant 
Vilnių pasivadinusius reguliaria 
lenkų kariuomene, kovojusius 
prieš vokiečius ir ginklu padėju-

siuntė j Sibirą. Lenkų partizanų 
Ja lams, likusius miškuose, nai
lono specialūs sovietų daliniai ir 

izanai, veik jokių 
lami, vietoje juos 

:aua:.^;e;: pa 
belaisvių r.e:': 
-'- - : i u : 

i Stori 

bėjima 

sius rusams, pastarieji kalti
nes į Rytus. 1944 m. gruodžio! no "tėvynės išdavimu" ir, "nus-
mėn. kiekviename didesniame smerkę" 25 metams, be išimties 

derliaus pakėlimo tyrinėjimai nebu
vo reikalingi. Susidarė idealios są
lygos teoretiniam pagrindiniam ty
rimui žemės ūkio srity. Vieton iš
ėjusių pensijon ar pasitraukusių 
profesorių agronomų pradėta sam
dyti augalų biochemikus, fiziologus, 
net matematikus - biometrikos spe
cialistus. Persimesta į kitą kraštuti
numą. Ir tai tesėsi gerą dešimtmeti 
(1960-1973). Pritaikomasis, gamy
binis tyrimas tapo visai nevertina
mas ir priešingai teoretinis (basic) 
tyrimas keliamas į padanges. Buvo 
juokaujama, kad tas tyrimas, projek
tas geras, kurio bosas (dekanas ar 
depatamento galva) nesupranta, ir 
negeras, jei supranta, ty. jo išsila
vinimo ribose- Mat, bosai būdami 
ankstyvesnio pasiruošimo moder
niuose metoduose, instrumentuose 
negalėjo susivokti, orientuotis. Tam 
vienašališkumui atėjo galas, kada 
apie 1972-1973 m. aiškiai išryškė
jo, jog jokios žemes ūky perproduk
cijos nėra. Vadinamas Tretysis pa-
sauKs pradėjo rėkauti ir reikalauti 
duonos. Alyvos, dujų pabrangimas, 
infliacija, ekonominė krizė ir Ame
rikos užsienio balansas visiems at
vėrė akis. Jei Amerikos prekybos ba
lansas yra pozityvus, tai tik žemės 
ūkio eksportuojamų produktų dė
ka. Amerika gali didžiuotis, dar nė
ra nukonkuruota žemės ūkio tech
nologijos srity. Kiti industriniai 

srityse (automašinose — japonai, 
vokiečiai, Švedai; elektronikoje — ja
ponai; preciziniuos aparatuos—švei
carai, japonai, vokiečiai). Nuo 1973-
1974 m. prasidėjo atsikvošėjimas, 
kad žemės ūky ir gamyba ir geru|viai i e nkų partiniai ginčai tada 

pasikalbėjimai 
prieš 40 metu" (38 _ 59 p.) raši-

spausdinti pasikal-
b. ministeriu St 

Grahskiu (1935) ir b. min. AL 
Ladosiu (1936 metais), paskelb
ti tada viename Varšuvos žurna
le. Abu jie DUVO daiyvavę 1921 
metų lenkų taikos derybose su 
Sovietais (Rygoje), kur buvo nu
statyta Sovietų — Lenkijos siena. 
Grabskio teigimu, tada svarbiau
sias lenkų laimėjimas buvo Dys
nos ir Naujosios Vilnios sričių 
prijungimas prie Lenkijos, nes tai 

davė Lenkijai bendrą sieną su Lat
vija ir atkirto Lietuvą nuo Sovie
tų, kas palengvino lenkams už
valdyti Vilnių. Sovietai tada pri
pažino, kad tai esąs ienkųTlietu-
vių reikalas. Lados primena, kad 
R. Dmowski's, su "Endekais" 
1919 m. reikalavo, kad būsimo
sios Lenkijos šiaurinė siena eitų 
1772 m. siena, Lenkijai priski
riant Klaipėdą, Palangą, Liepoją. 
Sakoma, kad sovietai 1920 m. 
siūlė lenkams sieną kokius 150 
km. toliau i Rytus, bet tarpusa 

specialistų paruosimas yra svarbūs 
dalykai. Abu, pritaikomasis ir teore
tinis — pagrindinis tyrimas tapo ly
giai respektuojami ir remiami tiek 
valstijų iždo, tiek federalinės val
džios. 

Baigiamosios pastabos 
Po II pasaulinio karo Vakarų Eu

ropa buvo sužlugdyta, ir norom 
nenorom Amerika turėjo atsisėsti 
prie vairo. Ji turėjo prisiimti va
dovaujančią rolę politinėje, ekono
minėje, socialinėje ir net švietimo-
mokslo srityse. Visa tragedija, kad 
ji nebuvo tam pasiruošusi, neturė
jo patyrimo. Turėjo tik dolerių ir 
jaunatviško amerikoniško entuziaz
mo bei savimi pasitikėjimo. O ne 
visur ir ne visada tie jos metodai 
taip gerai tiko ir prilipo, kaip blue 
jeans. Dažnai teko nusivilti, ne vi
sur ir ne visada išėjo taip, kaip gal
vota ar planuota. Tai labai atsispin
dėjo ir mokslo srity aukštose mo
kyklose. Žemės ūkio aukštasis moks
las gal daugiausia tai pajuto. Vis 
dėjo ir mokslo srity aukštosiose mo-
ir, tur būt, greičiau ir geriau, negu 
politinėje srity. Tikėkime, kad atei
tis bus mažiau gauburiuota, geriau 

kraštai yra šiandien pralenkf kitose išbalansuota. 

neleido Minsko įjungti į Lenki
j a 

3. Gal svarbiausias Šiame 
sąsiuvinyje (60-97 p.) yra Tade-
usz Katelbach'o rašinys "Moja 
misja kovvienska", kuris šitaip 
pradedamas: "Esu vienas dar 
gyvųjų Lenkijos pasiuntinių, įga
liotų vesti pasikalbėjimus su lie
tuviais Kaune apie abiejų kraštų 
tarpusaviu santykių normaliza 
vimą...". (Dėl jame paskelbtų 
faktų būtų prasminga pateikti to 
rašinio pilną vertimą). 

Pradžioje T. Katelbachas pa
sakoja, kad 1919 m. pavasari 
lenkų kariuomenės štabo II-jo 
skyr. (karo žvalgybos) pavedi
mu, sufabrikuotais dokumentais 
buvo pasiųstas į Suvalkiją, ku
rią, anot jo, tada vokiečiai ren
gėsi atiduoti savo sąjunginin
kams lietuviams. Tą vokiečių 
planą sukliudyti turėjo POW 
(Polska Organizacija Wojskowa-
Peoviakai) Suvalkų apygarda, 
kuriai tada priklausė ir POW 
Kauno apygarda. 1919 m. va
sarą, POW padedant, Suvalkuo
se įvykęs Augustavo, Suvalkų, 

1976 Šeiny, KalvaĄcs, Vilkaviškio ir 

Marijampolės apskričių atstovų 
suvažiavimas, kuriame buvo n u 
tarta, kad '"tik lenkų kariuome
nei užėmus Lietuvą, galima būsią 
lenkų-lietuvių ' klausimą išspręs
ti". Tame suvažiavime svarbiau
siu kalbėtoju ir to nutarimo au
toriumi, girdi, buvęs jis pats. 
1920 m. vasarą Katelbachas vėl 
grižo į Suvalkus, kad iš ten, per 
Kauną, permestų į Vilnių, tada 
lietuvių valdomą, kelis II-jo sky
riaus agentus. Tol iau T. Katel
bachas sakosi, panašiai kaip ir 
Koscialkovvski (kilęs iš Rokiškio, 
tuometinis lenkų kontražvalgy-
bos viršininkas ir 1935-36 m. mi
nistras pi rmininkas) , buvo lie
tuvių-lenkų derybe se ^ v a l k u o 
se, lenkų delegacijos pienininko 
J. Lukaszewicz patarėjas. Luka-
szewicz spalio 3 —4 d. naktį bu
vo nuvykęs į Balstogę susitikti su 
Pilsudskiu. Pastarasis liepęs tas 
derybas užvilkinti bent iki spalio 
9 dienos ir neprileisti, kad Tau tų 
Sąjungos komisija išvyktų j Vil
niaus kraštą.Želigoskiui užėmus 
Vilnių, T . Katelbachas iki 1920 
m. pabaigos ten redagavo "Ga-
zeta Wilenska" , kurstydamas 
užimti visą Lietuvą. 

1932 m. Berlyne susipažino su 
Lietuvos pasiuntiniu Šauliu ir du 
kartus t rumpai lankėsi Lietuvoje. 
1933 m. po smulkaus raporto Len
kijos užsienio reikalų ministeriui 
pasisiūlė įsitaisyti Kaune varšu
viškės "Gazeta Polska" kores
pondentu. Pilsudskis t am suma
nymui pritarė. Prieš gaunant 
prezidento Smetonos sutikimą, 
minist. Šaulys panorėjo susitikti 
su Pilsudskiu. Smetonai sutikus, 
Šaulys nuvyko į Vilnių ir ten po
rą valandų kalbėjosi su Pilsuds
kiu, kuris nesutikęs daryti jokių 
nuolaidų Vilniaus atžvilgiu. T . 
Katelbachas, prieš išvykdamas į 
Kauną, gavęs iš Becko nurody
mus Kaune užmegzti ryšius su 
britų, prancūzų bei vokiečių dip
lomatais, o taip pat, atsargiai, ir 
su sovietų atstovybe. T . Katelba
cho teigimu, Lietuvoje jis vaidi
no 2 roles: oficialią korespon
dento ir neoficialia — politinio 
agento (t.y. šnipo). 

Esą, britų pasiuntinybės šefo 
pavaduotojas P. Gent , vedęs len
kę, buvo labai prolenkiškas. 
Prancūzų pasiuntinybėje Katel
bachas turėjo ryšių su Schmidt-
leinu (po karo buvusiu Prancū
zijos par lamento vicepirminin
ku). Užsienio reikalų ministeri
joje daugiausia ryšį palaikė su 
Lozoraičiu. Po kerių mėnesių bu
vo priimtas prezidento Smetonos 
ir Tūbelio. Becko įsakymu nusi
pirkęs automobilį ir išvažinėjęs 
visą Lietuvą. Per 3 metus į savo 
laikraštį 'šsiuntęs apie 20G 
straipsniu, j u r ių dalį 1938 m. 
paskelbė knygoje "Za Litewskim 
murem". Vis dėlto svarbiausi 
buvo jo pranešimai BeckuL Sa
kosi, jog turėjęs kelis apmo
kamus informatorius, kurių tar
pe atsiradęs "net žymus vienos 
labiausiai šovinistiškos, antilen
kiškos organizacijos i eik> įa>. po
etas L. Gi ra" . Zaunių T. Katel
bachas vadina "patentuotu ger-
manofilu", o 1934.VL6-7 d. gen. 
Kubiliūno nepavykęs sukilimas 
turėjęs provokišką pobūdį. Tais 
pat metais, po įvairių kitų svečių 
iŠ Lenkijos, į Lietuvą buvo atvy
kęs lenkų pasiuntinybės Pary
žiuje patarėjas A. Muehlstein'as, 
vedęs Rotšildaitę, kuris, neva, 
Pilsudskio paprašytas, turėjęs 
uždavinį bandyti patraukti Lie
tuvos žydus Lietuvos-Lenkijos 
susitarimo idėja. 

T. Katelbachas pasiūlė Įsteigti 
pastovias, tarpusavias delegaci
jas Varšuvoje ir Kaune. Girdi, 
Lozoraitis davęs Katelbachui su
prasti, kad tai būtų geras suma
nymas. Tač iau (veik tuojau) mi
rus Pilsudskiui, Beck'as nenorėjęs 
klausyti apie tokias delegacijas. 
1937 m. T . Katelbacho misija 
pasibaigė. Pareiškimai Lenkijos 
ir Lietuvos parlamentuose pasi
kalbėjimų nė kiek nepastumėjo 
pirmyn. Beck'as, sakoma, pasi
priešinęs KoscialkotvskPo su
manymui "palankiai prabilti į 
lietuvius". 

T . Katelbacho manymu, pir
masis lenkų pasiuntinys Lietu
vai Gharwast'as toms pareigoms 
visai netik*. 1968 m. T. Katelba
chas Kaune j»daręs su Žemės 
banku susitarimą, kuriuo tas 
bankas atpirko Klaipėdos pirklio 
Nafthal'io skolą lenkams (esą, 
"pasiskolindamas" iš lenkų mi-
nisterio Holuvvko's 100,000 do
lerių, Nafthal'is pažadėjęs pa
veikti Lietuvos vyriausybę pa
lankesniems santykiams su Len
kija, bet savo pažadų netesėjęs). 
T.Katelbachas gautus iš Žemės 
banko 100.000 litų atidavęs vie
tos lenkams jų kultūros rei
kalams. 

STUDIJA APIE ŠVITRIGAILA 
Pasaulio lietuvių archyvas 

Chicagoje gavo rankraštį, verti
mą į lietuvių kalbą disertacijos, 
vokiečių kalba išleistos 1914 me
tais Freiburge, Šveicarijoj. 
Rankraštis turi tokią vertimo 
antraštę: "Lietuvos kunigaikštis 
ŠVITRIGAILA Jo tapimo Di
džiuoju kunigaikščiu poKri-
nė reikšmė. Juozapo — Edvardo 
Kozelsko kunigaikščio Puzyno 
disertacija, pateikta Freiburgo 
universiteto Šveicarijoje Aukšta
jam Filosofijos fakultetui dakta
ro laipsniui gauti." Disertacija 
buvo atspausdinta S t Pauliaus 
spaustuvėje, Freiburge. Vertėju 
pasirašo dipl. ekonomistas Juo
zas Gečius. 

TeL PR 8-3229 
DR, ANHA BALIUKAS 

^SIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGOS 

2858 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
JU: o.ienja ir moterį} ligoti 
i.uif.)yviw<]flė Cnlrnrgija 

S449 So. Pulaski Road (Crawford 
MecUeai Building). TeL LTJ 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

J * neatsiliepia, skambinti S74-S0O4. 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Daarqaett« Sfedfceal Cente* 
6132 So. K mirte Avenue 

Vai.: pirmad., antrad. h- ketvlrtao. 
6 Iki 7:80 vaL vakaro. 

Sestad. nuo 1 iki 3 rai. 
Pagal susitarimą 

Ottoo telef. W A S-2S70 
ReafcL teL WAlbrook &-3048 

Įstaigos ir boto teL 652-1381 

DR. FERD, VYT. KAUNAS 
BE2TOR0JI MEDICINA 

1467 S. 4&th Oovrt, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 

BskyruB trec ir fešt 

TeL ofiso ir boto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth A ve.. Cicero 
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vaL vak.. 

išskyrus trečiadieniu*. 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TeL KEliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(lietuvis gydytojas) 

3825 Weet 58th Street 
VaL: pirmad, antrad., ketvtrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-t 
vai. vak. Seštad. pagal susitarimą. 

o trečiadieniais uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCUIK.I I tR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTfi 
MJEDICAL BCTLDING 

7156 South T*t -srn Arenoe. 
Valandos: Kasdien nuo 10 vaL ryto 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso teL RE 7-1168; rezkL 239-2»l» 

TeL Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1434 West 71st Street 
Vai. pirm., ketv. 1 Iki « v. popiet OOrno H E 4-1818; Rezid. PR 6-S801 

S ^ t e S ? ^ l * * * * ^ DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71 st Street 

17l-os ir Campbell A ve. kampas) 
Vai.: pirmad., antrad, ketvirtad. n» 
penktad. X iki 7 v. p. p. Tik susitarua. 

I>r. Ant. Rudoko kabinetą peresnS 

DR. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 W e s t 51«t Street 
TeL — GR 8-2406 

Vai.: pagal susitarimą; pirmad. ir 
ketv. 1-4 ir 7-9: antra*, ir peakt 
l« -4 : daeta. 10-S vaL 

Ofs. teL 785-4477: Rez. 246-2839 
DR. L DECKYS 

GYDYTOJA £R CBUUiKCfi 
Specialybe — Nervq Ir 

CRAWTORD MEDICAJL BtTLDDfO 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą 

Bezid. teL — GI 8-6873 

5132 So. Kmteif Ave. WA 5-2679 

O P T I C a L S T U D I O 
VIOLETA EAJRO&AITfi 

7*51 So. WasBtsna*, teL 778-«7M 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus. 
Didelis akinių rtmų paainakirsaa 
VaL: pirm., antr., peakt. ld-6:86 
Ketv. 1-8 v. vak. Šešt. 10-4 v. p.p 

Trečiadieniais uždaryta. 

Tei. — B R 3-5X03 

DR, A. B, GLEVECKAS 
3YDT-OTA.5 m C a n p R O s V 

Į ^ M i p l f M Akių Ligos 
390T W e s t lC3rd S t r w t 

Valaads pagal s-:-t\xr'.-r..% 

OHao teL — PR 8-2220 

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS 
1 O K 4 % 

V A I K Ų L I G O S 
36S<I TVw»t «3rd š m * t 

P«j-*ia-i I I I - I ' : v-tvirtad. Ir pankt-
noo 12 iki 8 vaL ir nao S OU A vaL 
vak. sestad. nuo 1 Iki 4 vaL 

Teiei. — 282-4422 
DR. ROMAS PETKUS 

AKLŲ UGOg — C H I R t R G U s 
Ofisai: 

111 HO. WABASH AVTE. 
42O0 NO. CENTRAL AVE. 
Valandos pasai susitarimą. 

DR. FRANK P U 6 K A S 
OPTOifETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2S13 W. ',U\ St. — T>L 737-5149 
Tlkrlaa akla Pritaiko akinius Ir 

"Contact l e n e a " 
Vai. pagai susitarimą. Uždaryta tr*& 

DR. LEONAS SElBUTiS 
3 ' K s r ; . ? ~ ? L £ S m 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 33rd Street 

Vai. aotrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

OOso tsL 776.2880, rez. 443-5645 

Of*. po -r-̂ oeo B««, GA i-7278 

Dft A. JENKINS 
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Knygos, jų autoriai ir antrasis 
spaudos draudimas 
Pokalbis su Algimante 
Gintautu Vėžiu 

Išeivijoje dažnai girdimos i 
žinios, kad mūsų išleistų knygų j 
tiražai mažėja, skaitytojų eilės re- j 
tėja, "mūsų jaunimas nebeima lie
tuviškos knygos į rankas ir LL j 
O Vis dėlto, nuvykęs į šiemeti-1 
nių Poezijos dienų užbaigiamąjį! 
vakarą Jaunimo centro kavinėje, 
Chicagoje, prie knygų stalo, kur 
jas pardavinėjo Kazimiera Bra-
dūnienė, pamačiau kitą vaizdą: 
žmonės knygas ir plokšteles, ku-I 
riose lietuviai autoriai įamžino 
savo kūrinius, labai noriai pirko, 
ir bematant nebeliko kai kurių 
autorių (ypač J. Aisčio) veikalų 
ir plokštelių. Tai buvo akivaiz
dus įrodymas, kad dar daugelis 
lietuvių šviesuolių gerą knygą 
mėgsta, gerbia ir ją noriai nu
siperka. Apie tai ne kartą yra 
užsiminę taip pat N. ir J. Vaz-
neliai, kurių prekyboje Marųuette 
Parke lietuviškų knygų bei 
plokštelių skyrius yra gana 
didelis. 

Radęs progą, apie lietuviškas 
knygas, jų autorius ir kitomis te
momis užkalbinau neblogą var
dą visuomenėje turinčio Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondo vadovą Gintautą Vėžį: 

— Kada buvo įsteigtas Algi
manto Mackaus knygų leidimo 
fondas ir nuo kada Jūs tam fon
dui vadovauįat? 

Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondo pradžia yra gana se
na. Susikūrus Amerikoje Santa-
rar-Šviesai, viena iš kultūrinės 
veiklos gairių buvo jaunų ir ne
žinomų talentų rėmimas ir jų 
parodymas visuomenei. Suruošti 
parodą ar koncertą labai didelių 
pastangų nereikia, tuo rūpinda
vosi esamoji valdyba. Tačiau 
rimtai pristatyti autorių galima 
tik su jo knyga. Tuo reikalu 
rūpinosi Algimantas Mackus su 
keliais padėjėjais. Lėšos knygų 
spausdinimui buvo renkamos 
prijaučiančiųjų tarpe. Pirmoji 

Gintautas Vėžys 

knyga —Kosto Ostrausko "Ka
narėlė". 3-jų veiksmų drama, pa
sirodė 1958 m. Po to sekdavo 
viena ar dvi knygos kiekviene-
riais metais. Antrasis autorius 
buvo pats Algimantas Mackus, 
trečiasis Jonas Mekas. 1964 m. 
tragiškai žuvus Algimantui Mac
kui, tas darbas atiteko man. Bu
vo sudaryta fondo valdyba ir 
persiorganizuota knygų klubo 

riais gali būti visi, kas tik no
ri, ir mūsų skaitančioji visuome
nė yra labai kviečiama prisidėti. 

•—Kiek knygų ir kokiu bend
ru tiražu iki šiol buvo išleista? 

— Iki šiol esame išleidę 28 
knygas, kurių visų bendras tira
žas yra 19,700. Didžiausiu tira
žu leidžiama proza, poezija ma
žesniu, dramos veikalams tiražai 
yra patys mažiausi. Pirmaisiais 
metais knygas leidome gana ma
žu tiražu, 300-400. Dabar kny
gų tiražai, išpopuliarėjus mūsų 
leidyklai, yra žymiai didesni, nuo 
1969 m. neleidžiame nieko ma
žiau kaip 500 egz. Dabartinis mū
sų knygų vidurkis yra tarp 800 ir 
1000. egz. 

— Kurie veikalai skaitytojuose 
randa didesnio pasisekimo: moks
linės studijos, poezija ar bele
tristika? 

— Didžiausią susidomėjimą 
mūsų publika rodo prozai: ro
manams, novelėms. Nemažą 
sensaciją sukėlė pirma Eduardo 
Cinzo knyga "Brolio Mykolo 
gatvė", kuri buvo per šešis mė
nesius išparduota. Antroji jo kny
ga 'Raudonojo arklio vasara", 

pagrindais. Labiausiai norėta iš- i kurią kai kurie laiko geriausiu 
laikyti aukštą leidžiamų knygų 
kokybę ir išsiversti be didesnės 
pašalinės finansinės paramos. 
Iki šiol sekasi. Smarkiai brangs
tant knygų leidimo išlaidoms, 
reikės ieškoti naujų būdų lėšoms 
sutelkti. Kainų kilimo .pavyzdžiui 

pereitų metų romanu, taip pat 
mielai perkama ir skaitoma. Pas
kutinė mūsų knyga Mariaus Ka
tiliškio "Apsakymai" labai šiltai 
skaitytojų sutikta, ir yra mūsų 
naujausias "bestseleris". Ypač 
skaitytojų mėgiamas Antanas 

pailiustruoti galiu paminėti, kad į Gustaitis, kurio knygai "Ir at-
pemai išleisti dvi knygas mums 
kainavo 9,500 dol., tuo tarpu kai 
1973 m. už tris neblogesnes kny
gas sumokėjome tik 7.000 dol. 
Šiuo metu fondo pagrindą sudaro 
forido nariai, kurie kas metai 
moka nustatytą įnašą (25 dol.) 
ir automatiškai gauna visus 

Į mūsų naujus leidinius ir, jei no
ri, gali pasirinkti ir senesnių, ne-
išparduotų leidinių. Fondo na-

skrido juodas varnas" reikėjo net 
antros laidos. Tai buvo vienin
telė knyga, kuri buvo pavogta 
Jš lietuviškos spaudos parodos, 
berods, ar ne 1968 metais. Ap
lamai, poezija skaitytojų dau
giausia mylima, bet parduotų 
knygų skaičiumi pasigirti negali. 
Dramos veikalus žmonės mėgsta 
matyti teatre, bet ne skaityti, kas 

(Nukelta į 4 psl.) Nuotrauka Vvtauto Maželio 

Bernardas Brazdžionis 
PERMANENTINIS KVIETIMĄ S 

A tvyk čionai pavasari, kai žydi eukaliptai 
Ir kūpa oras medumi ir bičių dūzgimu. 
IT be tavęs neteks galvos angolos ir eglpta-i. 
IT be tavęs smuks akcijos ir kainos kūs namų* 

Atvyki šičia vasarą, kai saldžios figos noksta* 
Ir tu kaip mylimosios lūpas jas skini — 
Užmirši pareigas visas, tarnybas, darbą, mokslą — 
Atmink: žmogus ne vien tik darbu gyveni. 

Atvyki, o biaurus pasaulis te sau tūno 
Melų, skolų, korupcijų ir sek&ų košmare, — 
Čia tartum po pirmų griausmą pavasario perkūno 
Alsuosim tonų kupina arkadija Švaria... 

Regėsime galybę Dievo pirštais lyg palietę 
Čia mažoje žolelėje, it senuose "Soter", 
Vidudienį nunokusi burnon įkris avietė 
Ir ant liežuvio galo gervuogė sutirps... 

Civilizacijos spuogų nubertas ir sulysęs 
(Kurs retkarčiais sausus jausmus vyne gal padažai) 
Atvyki čia, kai bus ruduo, bvs derliaus pilnos lysės 
Ir vitaminais C ir B lūs scdai ir daržai. 

Kai saulė leisis už kalnų, atminsvm oimtą grumstą 
Ir tolimas gubas rugių ir gintaro kviečių* 
Sirenos naktį miego, nei saldžių sapnų nedrums tau-, — 
Čia garantuoju far niente ir rankom atvirom, kviečiu! 

Aukštų žvaigždžių plazdėjimo čia gaivų garsą gersi, 
Ausis ne bytle būgną, žiogą čirpsrntį girdės, 
Ir būsi gyvas — nerūpės kita gyvybė Marse... 
Kviečiu — ab imo pectore — iš gilumos širdies. 

Kai šlapdriba ir dargana prie šaltojo Atlanto, 
Kai siaus Europos vidury poliarinė žiema, — 
Čionai žiedai vistalijų ir aisplentai puoš gamtų 
Ir palmė vėjyje linguos, ramybę nešdama. 

Sustoja metai greitesni nei dietas super-sonik 
Ir nolens volens lipt turi, išlipt kur privalai... 
Atvyk, kol uostas dar tolu kol metai nesustojo, 
Atvyk dar šiandien, ryt — gal bus jau per vėlai 

1976. 7. 1 
Vista, Cali t 

R e d . p r i e r a š a s : 
Soter — gr. gelbėtojas; "Soter" — religijos mokslų žurnalas, 
1924-1930 m. leistas-redaguotas prof. Pr. Dovydaičio. 
Far nier.te — nieko neveikimas; 
Ab imo pectore — lot. iš Širdies gelmių; 
Nolens volens — k*, ar nori, ar nenori. 
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Viena diena pensininkės 
I • • 

Mannuvienes gyvenime 
JURGIS GLIAUDĄ 

(Tęsinys 15 praėjusio seStad.) 

— Galvos nenuims. — mąsliai sutiko 
Stankuvienė, — bet ir naudos nebus. Didelė 
neteisybė padaryta. Malkų atveš, išpils prie 
kelio, turėsiu po pliauską per runkelius ne
šioti. 

— Ir nešiosi. — pakurstė Petraitienė, — 
o panešiojusi dėl nugaros dieglių vaitosi. Kai 
spauda apie tave šnektels, ir pirmininkas 
bus nedidelis ponas. 

Stankuvienė, skaitydama "Valstiečių 
laikraštį", žinojo spaudos.galybę. Korespon
dentai dažnokai traukė per dantį kolūkinius 
ponus, kaltino visokiais apsileidimais. Čia, 
veizdėk, nebeicuotus grūdus į dirvą supy
lė; ten. veizdėk, paršeliai mėšlinoj buizoj nu
skendo. Taip juokingai pavaizduoja, o skai
tai — širdį gelia, tokia visur netvarka! 

— O pas ją. veizdėk, ėmė ir nuarė taką 
nuo kelio į trobą, ir juokiasi: šokinėk kaip 
kokia kuosa po arimą! O juk esu sena. pen
sininkė, kolūkio steigėja. Kaip visai sužeis 
cukriniai runkeliai, bus čia su kaupu drėg
mės, kvepės troboj kaip prarūgusiame rūsy. 

— Drožkime. Petraitienė, — sutiko 
Stankuvienė. — pažiūrėti galima. Pagal ūpą. 
gal sakysiu, gal tylėsiu. Kartais, mat, netei
singi dalykai, kitiems atrodo teisingi. Niekas 

juk iki šiol manęs neužstojo, kad man sun
ku be tako į kolūkinį kelia. Visi tai ma
to, o lyg burnoj vandenį laikytų. 

Abi senės nukiūtino į kolūkio klubą. Tai 
buvo pastatas su plačiomis durimis gyvenvie
tės pakrašty. Tripsenti smulkiais senatviš
kais žingsniais reikėjo joms kokia dešimtį 
minučių. Drėgmė kuteno šnerves, gundė ge
rai, kad net akyse prašvinta, nusičiaudėti 
Čiauduliai gundė, bet neužpuolė. 

Kovingos abiejų senių nuotaikos gerokai 
atlyžo, pamačius tarpdury ir patalpoje vis 
jaunus žmones. Tai buvo rinktinis kolūkio 
gaivalas. Prie jų kalbėti apie taką prie du
rų, apie senatviškas bėdas, tai tik juoką su
kelti. Jauni žmonės iš kontoros ir iš tech
nikos, kitaip žiūri į viską, kas senam žmo
gui tikras skaudulys. Veizdėk, jaunas trak
torininkas vos Stankuvienės neužtroskino 
motoro išmatomis. Kas tokiam eržilui vie
niša troba kolūkio lauke? Nugriautinas lau
žas, nušalintina karpa. Toks eržilas nesu
pranta gero, šilto noro gyventi senoje savo 
vietoje, kur visą amžių gyventa. Kas tokiam 
seno žmogaus kuklaus savarankumo noras? 
Jam viskas aišku: kraustykis, skursk bend
ro kambario kerčioj! O pirmininkas vis ta-
laluos: "Palauk pusmetį, pastatysime pensi
ninkams rūmus, gyvensi kaip karalienė nuo

savam kambary". 
Šitaip jis žada jau dešimtį metų. o tos 

"karalienės", kurios patikėjo jo visokiais 
garbės žodžiais, gyvena kaip skurdeiviškos 
įnamės po tris. po keturias viename kamba
ryje. 

Jauni senų nesupranta ir suprasti neno
r i Seni kolūkiečiai, matyti, lietaus pabūgę, 
khiban nenukako. 

Juodvi kukliai sėdo plačios, žemų lubų 
patalpos kampe. Suolas paslaugiai sugirgždė
jo, joms atsisėdus. 

Visų jaunų peikti netinka, galvojo Stan
kuvienė, stebėdama besirenkančius žmones, 
kurie atnešė su savimi garsų kalbėjimą, skar
dų juoką, stiprų tabako kvapą. Visų jaunų 
peikti negalima, ji galvojo, atsiras tokių, ku
rie ir ją užjaus. Du jauni miesčioniukai, ku
rie šįryt užrašė jos tautosakinius posakius, 
savo kryželiais įrodė, jog esama deimantų ir 
tarp jaunų. 

Vis garsesnis buvo bendras šurmulys. 
Abi senės sėdėjo suole ir jautė, kad čia jos 
negali tarp savęs taip tarškėti, kaip jos tarš
ka savo pastogėse. Bet kas galės užginti pa
kelti ranką, kada leis klausimus statyti? Ta
da ji pakils iš vietos, sujaudintai gnaiby
dama pirštais savo skaros kutus, atsidus, 
iškvėps orą,ir tars lemtingą klausimą visos 
kontoros žmonių akivaizdoje: "Kada kol
ūkio kontora atstatys taką į mano namus?" 
Svarbu, kad visi gerai išgirstų, kad žmonės 
iš rajono išgirstų. Taip daroma per mitingus. 
taip reikia dabar padaryti. 

Ant žemai paaukštintos vietos, kur sto
vėjo ilgokas stalas ir kėdės, pasirodė links
mai nusiteikęs kolūkio pirmininkas. Už jo 
sustojo. Sutkuvienė net prasižiojo, tie du 
miesčioniukai, kurie nešiojo kryželius po sa
vo marškiniais. "Jie mane supras", šniokš
telėjo viltinga mintis. 

—~ Draugai. — pasakė pirnuninkas, — 
pristatau jums du svečius. Jie nauji rajono 
darbuotojai. Jie iš politinio, taip sakant, auk
lėjimo draugijos. Bevažinėdami su kraštoty
rininkais ir ateistinio auklėjimo reikalais po 
mūsų apylinkę, jie. taip sakant, sustojo pas 
mus. Daug gero užrašė, daug surinko viso
kių kulto atlaikų ateistiniam rajono muzie
jui. 

Žmonės pradėjo ploti. Vienas iš miesčio
niukų, kuris tamsesnis ir su portfeliu, tą 
portfelį padėjo ant stalo, šypsniu atsaky
damas į katučius, jis atsegė metalines sag
tis ir išėmė iš portfelio, ir pastatė ant stalo 
Stankuvienės alavinį kryželį. Paskui išėmė ir 
jos maldaknygę. 

— Draugai. — jis kreipėsi į susirinku
sius, — iš šio antireliginio reido parvešime 
muziejui jūsų dovanų. Jas įteikė mums senu
tėlė, kuri gyvena atskiroje trobikėje. Jūs jau, 
tur būt. žinote, kas ji tokia. Ačiū jai už talką. 

Čia kažin kas pastebėjo Stankuvienę. 
Gal ir pats pirmininkas. Kas gi nepažįsta 
Stankuvienės ir didžios kariaunos su konto
ra dėl atskiro namiūkščio? 

— Štai. ji čia. — rodė pirštais. 
— Bravo. Stankuviene! — garsiai pasa

kė pirmininkas. — Garbė mūsų kolūkio pen
sininkei. Ji iš pirmųjų kolūkio darbuotojų. 
Šlovė! šlovė! 

Katuciai vis dardėjo. Katučiai buvo skir
ti Stankuvienei. Jauni žmonės plojo jai, se
nei. 

Prašė eiti prie stalo, sėstis prie stalo. 
Prie jos alavinio kryželio ir senos malda
knygės. 

— Eik. eiki jau, — ragino Petraitienė, 
— Paklusnumu daugiau laimėsi. 

Stankuvienė numojo ranka, suspaudė lū
pas, jos veidas pasidarė labai liesas ir piktas. 

— Man gerai ir čia. — ji pasakė. 
B«t toks kuklumas ųjMf*itinft jaunus 

žmones. 
— Nesipūsk* Neįsivaizduok! Eik, jeigu 

publika kviečia! 
Tai jau buvo liaudies balsas. Stankuvie

nė, dar kiečiau suspaudusi lūpas, nuėjo prie 
stalo. Jai tiesiog į akis. įžūliai, begėdiškai 
šypsojosi abu rajono miesčioniukai: blondi
nas ir tamsesnis. Lemtingas klausimas apie 
užartą taką pridžiūvo prie gomurio, užkliu
vo už lūpų. Galvoj ir dvasioj siautėjo vie
sulas. Kas čia gali rūpintis užartu taku ir 
klausti apie jį. kai ji atidavė šiems apgavi
kams savo kryžių ir maldaknygę?! Taip ją 
apmovė! Taip ją įsodino į bonką! 

rMrrruninkas iškilmingai paspaudė jai 
ranką. 

— Žinokitės sau, žinokitės, - sumurmė
jo pasimetusi Stankuvienė. 

Ji pasilenkė žmonėms už katučius, net 
ranka pamojavo... 

Skubomis kartu su Petraitienė ji paliko 
mitingą. Jau lijo. Dardėjo lašų dūžiai į žolę, 
į stogus. į tamsią lapiją. 2emę jau dengė san
tėmis. Praėjo dar viena diena jos gyvenime. 

— Ir ko taip skubiai išbėgai, kaip iš de
gančio tvarto? — stebėjosi Petraitienė. — 
Juk norėjo prie stalo pasodinti. Kai ką bū
tum laimėjus. 

— Su jais man ne pakeliui — atsakė 
Stankuvienė. — Jauni sau, o seni sau. 

Lietus tėškė jai veidan. Įdubiais, pagal 
nosį, varvėjo lašai. Ji neturėjo noro ir ūpo 
kalbėtis su savo sena prietelka. Apie ką kal
bėti? Ką aiškinti? Kas tikės ja? Petraitie
nė netikės tuo, kas šįryt įvyko jos troboj, 
užrašant tautosaką 

— Sunegalavau, — pasakė Stankuvienė. 
— Kūnas lovon prašosi. 

Gyvenvietės pakrašty reikėjo joms skir
tis. 

— O tu vis dėlto ne tokia, kokia aš tave 
iNutattą | 4 e * i 
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SPAUDOS DRAUDIMAS 

Atkelta iš 3 pusi.) 

atsispindi ir jų tiražuose. Moks
lo veikalai domina tik siaurą 
ratelį tuo užsiimančių žmonių, 
nebent jie būtų populiariai para
šyti ir liestu Lietuvos kultūrą ar, 
istoriia karo Vinco T r u m t x > s i n nereikia. Kaip bus toliau, vis 
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gauti finansinės paramos iš lie
tuviškų institucijų, kurios pini
giniai remia kultūrinius darbus, 
bet rezultatų rresusilaukėm. Tai
gi susitvarkome savo pačių tar-

I pe, ir niekam kitam dar dėko-

'Napaleonas, Ealtija, Amerika" 
ar "Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštytės 1529 metų Statutas". 
Yra dar vienas būdas skaitytojų 
susidomėjimui sukelti, tai anks
tyva ir tragiška autoriaus mir
tis, kaip Antano Škėmos, Algi
manto Mackaus. Bet tai su kū
ryba nieko bendro neturi, tai tik 
sensacijų gaudymas. 

— Berods, eilė Jūsų vadovau
jamo fondo išleistų knygų lai
mėjo premijas? Kurie tai veika
lai būtų, ir ar premijuoti veika
l a i geriau perkami? 

— Mūsų leidinių skaičiuje tu
rime nemažai premijuotų knygų. 
Iš 28 išleistų knygų septynios 
yra premijuotos. Pirmoji mūsų 
premijuota knyga buvo Algiman
to Mackaus "Neornamentuotos 
kalbos generacija ir augintiniai", 
kuri gavo Vifiėo Krevčs literatū
rinę -premiją 1964 m. Toliau se
kė Kosto Ostrausko ''Žaliojoj 
lankelėj" —Vinco Krėvės litera
tūrinė premija 1966 m., Antano 
Gustaičio "Ir atdkrido juodas 
varnas" gavo Lietuvių rašytojų 
draugijos premiją 1966, Algirdo 
Landsbergio "Penki stulpai tur
gaus aikštėje gavo Lietuvių 
Bendruomenės dramos premiją 
1957 m., Hengiko Nagio "Broliai 
balti aitvarai" gavo Lietuvių ra
šytojų draugijos premiją 1970 m., 
Eduardo Cinzo "Brolio Mykolo 
gatvė" — Lietuvių rašytojų 
draugijos premiją 1972 m. Pas
kutinioji premijuota knyga yra 
Alfonso \Tykos-X:! iūno "Vyno 
stebuklas", kuri laimėjo Lietuvių 
Rašytojų draugijos premiją 1974 
m. Premijuotos knygos sudaro 
25 proc. mūrų išleistų knygų ir 
jos būna labiau perkamos, nes 
žmonės žino, kad įsigyja vidur
kį prašokusią knygą. 

— Kadangi a. a. A. Mackus 
buvo Šviesos-Santaros žmogus, 
tai jo fondo vardu leisdami vei
kalus ar būtinai pageidaujate, 
kad veikalo autorius būtų arti-

kam brangstant — neaišku. Vi 
sa talka, korektūrų skaitymas ir 
administracija jau daroma sava
norių be jokio atlyginimo, vie
nintelės išlaidos yra spaustuvė 
ir rišykla. Taigi sumažinti išlai
das be kokybės sumenkinimo jau 
sunku. Fondas, kaip ir visi kiti 
fondai, visuomet ieško paramos, 
mecenatų, žmonių, kurie testa
mentu skirtų kiek nors turto kny
gų leidimui, visokeriopos pagal
bos. Už kiekvieną tokį mostą bū
tume labai dėkingi. 

— Ar Jūsų vadovaujamo fon
do išleistos knygos pasiekia Lie
tuvą? 

Nauji leidiniai • 

• AIDAI, 1976 m, birželio mėn. nikas, Liudas Dovydėnas. A. Bar-
Nr. 6. Redaguoja dr. Juozas Gir- i čius, Liudvikas Šmulkštys, 

se pagrindinis veikėjas pergyve-. Pradėtosios Marijos seserys. Re-
na ne vieną sąžinės pabudimą, dakcijos ir administracijos adre-
nueidamas iki vienokio ar kitokio' sas: Eglutė — Immaculate Con-
apsisprendimo ribos. Jeigu dėl kmi ception Conv., Putnam, Conn. 
kurių detalių istorinio tikslumo 06260. Metinė prenumerata 7 

nius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 
02122. Literatūros, apžvalgų ir 
technikinis redaktorius — L. An-
driekus, O. F. M., Kennebunk-
port, Maine, 04046. Leidžia lietu
viai pranciškonai. Administruo
ja Ben. Ramanauskas, O. F. M., 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207. Žurnalo metinė pre
numerata 12 dol. 

Šio numerio straipsniai: Anta
nas L. Rubšys "Vilties teologija: 
eschatolologinė Dievo karalystė", 
Stasys Lozoraitis, "Kelios pasta
bos Lenkijos ultimatumo klausi
mu", Marija Girniuvienė "Fizi
kas W. Heisenbergas apie pozity
vizmą, metafiziką ir religiją", 
Pranas Jucaitis "Evoliucija; trans-
formizmas ir Teilhard de Char-
din gamtamokslio šviesoje". Gro
žinės literatūros puslapiuose: An-

K. Karvelis, J. Kasakaitis, H. j 
Blazas. Kone visų bendradarbių j 
šnekta konkreti, rimta, tinkanti | 
blaiviam pokalbiui ir nuomonių i 
pasikeitimui. Savo padrikumu 
čia išsiskiria tik Liudo Dovydėno 
svarstymai, ypač jam liečiant po- i i 
litinio ir visuomeninio darbo sri- į \ 
tis, vis pakaltinant kitus, o už
mirštant, kaip politiką, save patį, j 
aktyviai dalyvavusį lietuvių tau
tai skaudžioje dramoje. Kai 
kiti rašytojo atžvilgiu čia mū
suose buvo ir yra mandagūs, var
gu ar etiška jam pačiam užsiau
ginti ragus ir pradėti badytis. 

* 

i Jiaiiii 

autoriui ir galėtume šį tą prikiš
ti, tai visos pavergtos Lietuvos 
bendrasis vaizdas skaitytojuje lie
ka nepamirštamas, tiesiog pritren
kiantis. Tai nėra istorijos mokslo 
veikalas, bet grožinės prozos kny
ga, atremta tačiau į sovietinės 
tikrovės košmarą. 

ti. Noriu pažymėti ir pabrėžti, 
kad paprasti žmonės paštu ne
gauna jokių Amerikoje išleistų 
lietuviškų knygų ir spaudos (ne
bent 'Vilnies" ar panašių komu
nistinių leidyklų), kad bibliote
kų kartotekose tos knygos irgi 
nepažymėtos ir liaudžiai nepri
einamos. Net ir tokių rašytojų, 
kurių knygos buvo Lietuvoje iš
leistos (Kazys Almenas, Algi
mantas Mackus, Marius Katiliš
kis), kitos knygos, išleistos Ame
lijoje, paštu | Lietuvą privatiems 
asmenims nenueina. Šis antrasis 
spaudos draudimas jau tęsiasi 
nuo 1945 m. Ir, nežiūrint gra
žių kalbų apie kultūrinį bendra-! 
darbiavimą ir Helsinkio kon
ferencijos žmogans teisių ir idė
jų pasikeitimo garsų deklaravimą, 
nerodo jokios tendencijos užsi
baigti arba bent palengvėti. Keis
tu sutapimu mūsų spauda apie 
tai retai užsimena ir jokios akci
jos tuo reikalu nėra išvysčiusi. 
Mūsų knygos, oficialiais keliais 
siunčiamos į Lietuvą, patenka į 
specialius bibliotekų skyrius, kur 
be specialaus leidimo niekas ne
gali jų paskaityti ir pasiskolinti. 
Tų knygų recenzijos rašomos ne
būtinai žmonių su geromis lite-

mas Šviesos-Santaros ideologijai? į ratūrinėmis kvalifikacijomis, ir 
vertinimo kriterijai yra pirmiau
siai priimtinumas partijos 

tano Vaičiulaičio ir Algirdo 
- Siunčiu fondo leidinius po- i Dumčiaus eilėraščiai, Anta-

rai Lietuvos bibliotekų ir porai Į 
žmonių, kurie turi teisę jas gau-. Montale poetiškos kūrybos dėta 

r a l ; no Tūlio novelė ir Eugenio i 
i J" i \ fmnta1o rv-iotI?l-r»c V i i r v l i n e Aoti- m 

lė, išversta Birutės Ciplijauskai-
tės. 

Apžvalginėje žurnalo dalyje L 
Andriekus rašo apie Adomo 
Galdiko vardo galerijos atidary
mą Nevv Yorke, dedama dail. V. 
Vizgirdos ten pasakyta kalba; Vy
tautas Rastonis žvelgia į Izido
riaus Vasyliūno armenį ir kūrybą: 
tęsiamas A Saulaičio Jaunimo 
kongreso aprašas. Algis Šimkus 
recenzuoja A. Kuprevičiaus reči
talį Chicagoje ir prof. Vlado Ja-
kubėno kūrinių atlikimą Arie 
Crown auditorijoje; A. Radžius 
supažindina su Viking erdvėlai
vio kelione Marsan; William R. 
Schmalstieg aptaria prof. Jiri 
Marvan lituanistinę studiją apie 
lietuvių kalbos linksniavimą. 

'Numeris iliustruotas A. Mon-
čio, V. Kašubos ir Adomo Galdi
ko darbų noutraukomis. 

• MŪSŲ ŽINIOS, 1976 m. 
birželio 13 d., Nr. H. Lietuvių 

; jėzuitų ir Jaunimo centro Chi-
l cagoje biuletenis. Redaguoja Alg. 
, Kezys, s.j. Administuoja P. Klei

ne • r. i . . . i . TO i n o t a s> S.J. Redakcijos ir administ-
• Efraim Sevela, TRUTH IS, r a c i ] O S a(į resas: 5520 S. Clare-

FOR STRANGERS. A Novel į m o n t A v e chicago, IL, 60636. 
about a Soviet Poet. Translated j Siunčiant biuletenį paštu, bent 
from the Russian by Antonina W. į 5 £0į metams. 
Bouis. Doubleday and Company, į 
Inc. Garden City, Nevv York 1976. į ^ a "Jo numerio temos: Kas tik-
6.95 dol. j r a * rayJj?, Apie Aistį, Nagi ir 

Knygos autorius vra Lietuvos ^ I v ą n i j b s angliakasius (Poe-
žydas, šiuo metu su' šeima gyve- I a * chicagoje), Premija 

— Yra normalu, kad Santa 
rai-Šviesai artimi autoriai pir-
miaa:ia kreipiasi į Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondą 
dėl jų knygų išleidimo. Tačiau 
ideologija nėra būtina sąlyga 
knygos išleidimui. Kartais būna 
atvirkščiai, autorius pasidaro ar
timas Sahtarai-Šviesai po jo kny
gos išleidimo, kai ankstyvesni 
"bandymai knygą išleisti kitose 
leidyklose būdavo atmesti dėl 
įžiūrimo pikantiškumo ar kitų 
priežasčių. Yra autorių, kuriuos 
traukia mūsų -fondo skoningas ir 
turtingas knygų apipavidalini
mas ar, aplamai paėmus, vienos 
iš geriausių išeivijos leidyklų 
prestižas. 

• Edmunci Narouche. THE 
SECRET LIFE OF THE POLI-
TICAL REFUGEE. ,,Vantage" 
Press, Inc., 516 West 34th St., 
New York, N. Y. 10001, 4.95 dol. 

Tai viena knyga tarp gausių 
pabėgėlių knygų apie savo išgyve
nimus, patekus į laisvąjį pasaulį. 
Šioje knygoje, kurios negalima 
pavadinti nei apysaka, nei atsi
minimais, autorius iš savo naujos 
gyvenvietės Švedijoj nuolat min
timis grįžta į pavergtą Lietuvą ir 
Išreiškia savo asmeniškąją patir
ti komunistinėje santvarko
je. Knyga egotistinė, bet parašy
ta su skoniu, iškelianti totalisti-
nių valstybių laisvės varžymus. 

Ji čia prisidės prie laisvę ak
centuojančios literatūros. Aplan
ke pažymėta, kad autorius gimęs 
Kaune 1933 m., studijavo Hel
sinkyje, o šiuo metu gyvena Illi
nois valstijoje. 

• TECHNIKOS 20DIS, 1976 
m. balandžio — birželio mėn. Nr. 
2. Leidžia Amerikos Lietuvių in
žinierių ir architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus Technikinės 
spaudos sekcija. Išeina kas trys 
mėnesiai. Redaguoja V. Jautokas, 

j 5859 S. Whipple St., Chicago, 111. 
Į 60629. Tech. redaktorius — J. 

1 atvykti ir kultūrininkai į chiatrinėje ligoninėje ar dar ką j Slabokas. Administruoja Antanas 

nantis Izraelyje. Kaip knygos 
aplanke pažymėta, jis buvęs vie-1 
nas pirmųjų žydų išemigravu
sių iš Sovietijos ] Izraelį. Ši knyga 
mums lietuviams yra įdomi tuo, 
kad joje pavaizduota okupuotos 
Lietuvos šiurpi, skaitytoją sukre
čianti tikrovė. Pagrindinis kny
gos personažas yra garbe ir pre
mijomis apdovanotas sovietinis 
Lietuvos poetas Algis Požėra. 

Visa knygos kompozicija įpina
ma į vieną jo kelionę traukiniu 
iš Maskvos į Vilnių jau postali-
niniais metais. Traukinyje poe
tas susitinka apsčiai įvairių žmo
nių, net Amerikos lietuvius tu
ristus. Čia būna jam progų ne
trumpomis digresijomis peršokti 
ir į pokario metų partizanines 
kovas Lietuvoje, į gyventojų trė
mimus ir kitus šiurpius epizodus. 
Tuose praeities ir dabarties rėmuo 

oagerbtas darbštusis žurnalistas 
i 3ronius Kviklys, Romo Viesulo 
paroda, Lietuvių fondo narių su
važiavimas, Dvidešimt penktoji 
C.'. iuSsteshiosios Iftuanis-
tikos mokyklos laida ir £t-

• MCSLJ ŽINIOS, 1976 m. 
liepos mėn. 11 d. Nr. 12. Lietuvių 
jėzuitų ir Jaunimo centro biule
tenis. Redaguoja Alg- Kezyz, S. J. 
Administruoja P. Kleinotas, S. J. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, 111. 60636. Siunčiant 
biuletenį paštu —bent 5 dal. me
tams. 

• EGLUTĖ, 1976 m. birželio 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Redaguoja ses. 
Ona Mikailaitė, Elena Juknevičie
nė ir Danguolė Sadūnaitė. La -
džia ir administruoja Nekaitai 

dol. 
LaikraStėlyje yra apsčiai geros 

mūsų rašytojų ir mūšų Raitinin
kų paruoštos medžiagos maža
jam išeivijos lietuviukui. Eglu
tė yra tikrai nepamainoma šei
mos ir lituanistinės mokyklos tal
kininkė, auklėjant lietuvybei -pa
čius mažuosius. 

• Bronius Budriūnas, MI5IU. 
GIESMĖS Nr. H. Už kenčiančią 
tautą. Žodžiai kun. Stasio Ylos. 
Bendram grojimui arba chorui. 
Broniaus Budriūno K. L. F. leidi
nys Nr. 22. Leidinyje yra šios mi
šių dalys: Pradžia, Aukojimas, 
Komunija, Pabaiga. Gale dar pri
dėta giedotini mišių atsakymai. 
Leidinio kaina 50 centų. Galima 
užsisakyti šiuo adresu : Bronius 
Budriūnas, 2620 Griffith Park 
Blvd., Los Angeles, CA. 90039. 

• VYTIS, 1976 m. gegužės 
mėn. Nr. 5. Lietuvos Vyčių mė
nesinis, iliustruotas žurnalas. 
Medžiaga spausdinama maišytai 
lietuvių ir anglų kalbomis. Re
daguoja Loretta L Stukas, 1467 
Force Drive, Mountainside, N.J. 
07091. Administracijos adresas: 
Vytis, 2524 W. 45 st., Chicago, 
IL 60632. Metinė prenumerata 
5dbL 

• PAVASARIO DERLIUS. 
Clevelando Šv. Kazimiero Litu
anistinės mokyklos moksleivių 
metraštis. 1975-1976. Redagavo: 
V. Cyvas, A. Kazlauskas, S. _Len-
kauskaitė, D. Miškinytė, P. Nas-
vytis. Redaktoriams padėjo mo
kyt. V. Augulytė. Leidinys 68 
psL Daug nuotraukų, daug moki
nių piešinių bei įvairių rašinių. 

lini
jai, o paskui literatūrinio talen
to lygis- Anot vieno iš Lietuvos 
apsilankiusio žmogaus posakio 
"tai yra saldainio laižymas per 
stiklą, truputį matyt, bet nei sko
nio, nei kvapo". 

— Dabar, prasidėjus trečiajai 
emigracijai į Vakarus, atvyksta 
ar . 
bei meno žmonės, kaip poetas j nors blogesnio. 
Tomas Venclova. Jurašai ir kiti, Į 
ar A.M.K.L. fondas būtų suinte
resuotas leisti jų kūrybą čia Va
karuose? 

• SĖJA, 1976 m. Nr. I. Tauti
nės demokratinės minties žurna
las. Leidžia Varpininkų leidinių 
fondas. Redaguoja Liudvikas 
Šmulkštys, 2523 W. 69th St.,' 
Chicago, 111. 60629. Administruo
ja Juozas Urbeiis, 1649 N. Broad-
way, Melrose Park, 111. 60160. 
Straipsnių antraštės ir užsklan
dos dail. B Murino. "Sėja" iš

leidžiama du kartus per metus, 
prenumerata 4 dol. 

Naujo numerio redakcijos ve
damojo tema "Išeivijos pareigos 
ir atsakomybė". Po to žurnalo 
puslapiuose visuomeninėmis, po
litinėmis ir kultūrinėmis temo
mis rašo: V. Čižiūnas, Ign. Sera
pinas, Radix, J. NaŠliūnas, P. Jo-

Chicago Savings Offers You A Choice Of These Beautifu! 

COLORTVSETS 
WHILE YOU EARN 6Vi% to 73A% 

Diagona! COLOR 

1 h»v» this 1 
COLOR TV. . .and your 
$1JJ97 in 72 mcnths. 

— Mūsų jau susitupėjusiai emi
gracijai naujo kraujo įliejimas 
yra labai sveikintinas dalykas. 

" ^ ^ . Y f 1 ^ ^ - 0 1 ^ 3 5 ^ ! Tikiu, kad Jurašų atvykimas at
gaivins mūsų teatro gyvenimą 
ir duos šį tą naujo mūsų litu-

numatęs išleisti ateityje ir ar fi
nansiniai fondas gali išsiversti 
be aukų S Šalies. į anistiniams ir literatūriniams 

Šiais metais esame numatė i sluoksniams, o dailininko Vladis-
išleisti Australijoje gyvenančios 
Aldonos Veščiūnaitės eilėraščių 
rinkinį "Žodžiai kaip salos" ir 
Bronio Railos straipsnių rinkinį 
apie mūsų visuomenės problemas 
''Bastūno maištas arba priešpas
kutinis do-re-mi". Pirmosios kny
gos paruošiamieji darbai jau 
baigti, pasirodys vasarą, antroji 
jau baigiama rinkti, išeis metų 
gale. Tolimesnėje ateityje yra 
rraujas Eduardo Cinzo romanas, 
Petro Klimo, buvusio Lietuvos 
mimsterio. dienoraštis iš Lietu-

lovo Žiliaus atvykimas sukels su 
bruzdimą mūsų dailininkų ir eks-
Hbristų ttrpe. Su į Izraelį išemi
gravusiu rašytoju Icchoku Meru 
palaikom ryšius ir laukiame jo 
išetvijoje parašytų "kūrinių. To
mo Venclovos poeziją mielai iš
leistume ir jaustumės pagerbti, 
jei jis sutiktų, 1cad mes leistume 
jo kūrybą, nes tai ne eilinio 
rango talentas. Bet Šiuo metu 
svarbesnis yra ne to poezifos, bet 
io paties klausimas. Pagal Joseph 
Brodsky atvirą XtfSk* "New York 

vos atsikūrimo laikų (1915-1919 j Revtav of Books" (1976.IV.1), 
m.) su labai įdomiomis tų laikų Į a ^ j 0 j a m a a r j a m bns leista S-
smulkmenomis. 2adame geisti I . ^ a r ^ d u o d ^ 
Juliaus Kaupo raitus ir užbaig- j . 
ti Antano Škėmos r**:ų fedimą Į **' * v f d r į u ^ b a r u o s e , 
ir pasirodyti su keletu naujų «-ĮLabiau bijoma, && galime 3 -
Uražčij rinkiniu Buvome ban.de į girsu tpie jc patalpinimą p&i* 

Laiške visi kvie-
protesto laiškus so

vietų institucijoms, tarptautinėm 
ir amerikiečių organlzacijorn, ku
rios registruoja nusikaltimus 
prieš pagrindines žmogaus tei
ses. Šiuo patarimu mums reikė-' 
tų labai smarkiai pasinaudoti. 
Labai gerai kai mumis rūpinasi 
ir svetimtaučiai, bet nevertėtų 
mums ramiai miegoti ir tikėtis, 
kad viskas mums bus kitų parū
pinta. 

VL Rmjs. 

Brazdžiūnas, 7980 E. W. 127 St., 
Palos Park, III. 60464. Metinė pre
numerata — 6 dol., studentams' 
— 2 dol. 

• VILTIS, Volume 35, Num-
ber I, May. 1976. A Folklore 
Magazin. Leidžia, redaguoja ir 
administruoja V. F. Beliajus, 
P.O. Box 1226, Denver, Colora-
do 80201. Metinė prenumerata 
5 dol. Šio numerio medžiaga di
džiausia dalimi skirta graikų liau
dies šokiams. 

PENSININKES DIENA 
(Atkelta iš 3 psL) 

laikiau, — atsargiai pasakė Petraitienė. 
Stankuvienė palinko į aavo seną drauge, 

apkabino jos storą, slapią skarą. Verksmo 
čiaudulys nustelbė balsą. Ji susikaupė ir pa
sakė: 

— Esu kita nuo šios dienos, visai kita. 
— Kokia gi kita? 
Stankuvienė sugavo tinkamą žodį. Iki 

širdperšos tinkamą. Ji, verkdama, sušnabž
dėjo : 

— Labai nelaiminga, 
Lietui prietemyje skambant, ji viena nu* 

t jo namo. Ji labai susipurvino, slidinėdama 
per sulytą runkelių vagą. 
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Nuomones ir pastabos 

PIRMOJO LIETUVIŠKO KNYGYNO 
VILNIUJE REIKALU 

Gerb. Redaktoriau, 

Leiskite man kai kuo patiks
linti V. Rimšelio, MIC, straips
nį "Kovoje dėl lietuvių kalbos ir 
knygos", išspausdintą "Draugo" 
balandžio 17 d. laidos kultūrinė
je dalyje. 

Autorius, prisimindamas dr. 
Joną Šlapelį 100 metu gimimo 
proga, gražiai įvertino tą senes
nės kartos vilniečiams ir visiems 
mūsų kultūros praeitimi besido
mintiems tautiečiams žinomą 
veikėją. Tačiau, rašant apie pir
mą lietuvišką knygą, straipsny
je yra netikslumų. Cituoju V. 
Rimšelio.MIC, žodžius: "1905 m. 
rugsėjo mėnesį, būdamas pasku
tinio kurso studentas, vedė Ma
riją Piaseckaitę... Šios sutuoktu
vės tiek reikšmingos lietuvių vi
suomenei, kad su jomis prasidėjo 
organizuotas lietuviškų knygų 
platinimas... Po vestuvių, pusei 
metų nepraėjus, Jurgis ir Marija 
Šlapeliai drauge su Elena Bra
zaitytę įsteigė lyg ir bendrovę 
—knygyną, knygų leidyklą". 

Iš čia pacituotų žodžių skaity
tojai turėjo suprasti, kad Mari
jos Šlapelienės vardu vadintas 
lietuviškas knygynas Vilniuje, 
Domininkonų gatvėje, buvo M. 
ir J. Šlapelių įsteigtas 1906 m. 
Betgi buvo kitaip. Ano meto vil
niečiams bei spaudai ir visai Vi
leišių giminei buvo žinoma, kad 
pirmąjį lietuvišką knygyną Vil
niuje įsteigė ir jį visu kuo ap
rūpino, inž. Petras Vileišis. Ir tai 
buvo 1904 m., tuoj po spaudos 
draudimo panaikinimo. 

Petras Vileišis, savo inžinie
riaus -profesijoje apsikrovęs įvai
riais kitais darbais, suprantama, 
negalėjo nei dirbti knygyne, nei 
tvarkyti jo reikalų. Todėl jis bu
vo pasamdęs Mariją Piaseckaitę, 
kiek vėliau ištekėjusią ui J. Šla
pelio, ir Elena Brazaitytę, kurios 

ir darbavosi tame knygyne. 1 t rė-
iamas abu Šlapelius ir E. Bra-
zaitytę, Petras Vileišis cz-^i-.->. 
...r. ikcb~. =.::.'.~.-.: ..>: -.'.- .:.r.;-r.> 
:.:- '.: _';-:rro p.-..;-.:.- :.= .^:.;į--:\~. 

Marija Šlapelienė 1964 m. at
siuntė man iš Vilniaus Petro 
Vileišio, m a n o dėdės, nuotrauką 
su įrašu, kurio fotostatinę kopi

me - S -

i s t e i^e 

MIC. u-

ją prašyčiau prie ši.. -:c2 :ą iš
spausdinti Ji patvirtins mano pa-
.'..<<.'.r.'.TTĄ. vj : ^ : ; z^::'.r:.:.:i '.: 

s ^ : : : . ' . . a : mlSu .<-_:ir>: p:.-.~.-
.(.-i .::'.:>e;^,*. c ^ . . . . . . . , . - 1 . . - -

:uv:/ 'e. T a i o . oavvdžiui. kad :.r 
v. Ma<n/<':?72 m. %';:.-. 
eis:o:e \r.;.-;p;'r "Liev^v: j 

*.:r.č- .-?[.<.: ± par."-ė;'c. <a: 
'.:.ji ^:>.<ė.e ? . Y:'.:-:š:£-... . 
.s iėicc p i rma i ; .:e:.xV.ŠK 

raŠti 4<Vilr>iaus Žinios" 
fcmuyna" . rnar.o Dibr. A.i 
114. g 

Tiesa, V . Rimšelis 
-Č^G iUK.yst i , ;Č; jii 
Lietuvių Enciklopedija. Jos tris
dešimtame tome, psL 38, auto
rius G.S. panašiai teigia. 

Leiskite, gerb. Redaktoriau, 
pridėti dar keletą žodžių apie 
trečią ano knygyno darbuotoją 
Eleną "Brazaitytę. Ji buvo dr. J. 
Brazaičio, kuris buvo artimas 
Petrę Vileišio mokslo metų Šiau
liuose ir Petrapilyje draugas, 
duktė. Būdama veikli socialistų 
judėjime, E. Brazaitytę nuo 1906 
m. slapstėsi, rusų žandarų ieško
ma. Mano tėvas adv. Jonas Vi
leišis vėliau ilgus metus jos by
lą gynė. Jos dėkingumą Vilei
šiams gerai atsimenu, kai ji mus, 
vaikus, likusius lenkų okupuota
me Vilniuje tęsti mokslą lietuvių 
gimnazijoje (tėvams gyvenant 
Kaune), lankydavo ir pasakoda
vo apie praeitį. Ir iš anų die
nų daug kas išliko atminty. 

Su tikra pagarba 
Alena Viieisyte-Devemerie 

k':b- ^ 1904 - f©24> 

¥ <-P; 
Tį* c\-S,_,« > - •' . y".'-'... 

t ~ * -

*~'tm 3 - s r — « • — a 

- -

/f t C 

• 

"' ' 

> s- - v - . • 

. 

/ 
-

-

A 

Kultūrine kronika 
P R O F E S O R I U S IKUO MU
RATA B A I G Ė VERSTI DONE
LAIČIO "PAVASARIO I J N K S -

n B E S " I J A P O N Ų KALBĄ 

M. Pia9eckalt€s-SlapeBen§s 1964 metu laiškas 
kayg>~oc \uaiuje iiėigejaš c>u>v Si2~ !,.-..a: •> .c 

kad pirmojo lietuvių 

. _- i-.aitėme apie % žinome, kad 
fortepijono pamokas pradėjo ne 
kūdikystėje, tačiau su dideliu pa
siryžimu ir ištverme dirbo kar
tais ir labai nepalankiose aplin
kybėse, nes žinojo, kad įgimtas ta
lentas yra didelė atsakomybė ir 
kad reikia jį lavinti, nes tai pa
ties Dievo dovana. Savo muzika 
jis daug kartų talkino ne vienai 
Clevelando organizacijai, atlik
damas programas, ir visada buvo 
publikos šiltai priimtas, o muzi
kos kritikų gerai ir objektyviai 
įvertintas. Man teko iš šalies sek
ti jo progresą ir dažnai gėrėtis jo 
nepalaužiama ištverme ir kant
rybe. Po 9 fortepijono mokslo me
tų Vytautas Puškorius 1974 
metais debiutavo pilnu koncertu, 
o 1975 metų rudenį jis vieninte
lis visoje mūsų Lietuvių Bend
ruomenėje atėjo su savo koncer
tu, kurio tikslas buvo sutelkti lė
šų Pietų Amerikos jaunimui III 
PLB Jaunimo kongreso proga, at
sisakant savo honoraro. Cia jis 
pats įgyvendino savo paties kal
boje pasakytą mintį — nekartoki
me tik žodžiais, kad mylime tė
vynę, įrodykime tai darbais. Ne
galėdamas savo darbo tiesioginiai 
nukreipti Lietuvai, jis nukreipė jį 
į lietuviškąjį jaunimą, niekieno 
neraginamas ir neprašytas. Ir vi-

dį! Ir štai, šiandien, mes ragina
me vienas kitą paieškoti ir iškel
ti jaunuolį, kuris paskendęs sveti
mųjų pasaulyje, tačiau nemato
me ir nevertiname to, kuris 
mums jau a:idavė visą savo šir
dį, Šiandien Vytautas Puškorius, 
po savo antrojo sėkmingo ir pras
mingo koncerto, turėtų būti ap
lankęs visas lietuviškas kolonijas. 
O kas, kada ir kur jau yra pakvie
tęs jį už Clevelando kolonijos ri
bų? Lietuvis menininkas be sa
vo bendruomenės atramos ilgai 
lietuvišku neišliks. Pasodinkite 
jūs geriausią ir stipriausią medį ir 
neduokite jam saulės šviesos ir 
gaivinančio vandens ir pažiūrė
kite, ar ilgai tas medis augs? Savo 
menininkui mes turime būti ir ta 

Jau pr ieš porą metų paskelbęs 
pirmųjų 144 "Pavasario links
mybių" eilučių vertimą į japo
nų kalbą, prof. Ikuo Murata bai
gė versti visą šią dalį ir ją at
spausdino savo universiteto leidi
nyje: T h e Journal of Human i -
ties and Na tū ra i Sciences, The 
Tokyo College of Economics, To-
kyo, 1975. Vol. 4 1 , No. L2, pp. 25-
77. Pirmiausia eina 12 puslapių 
įžanga su Mažosios Lietuvos že-15 
mėlapiu, o paskui duodamas l ie- ' S 
tuviškas kirčiuotas tekstas vie- = 
name puslapyje, o Ritame — i 
vertimas į japonų kalbą. Panašiu 
būdu prof. Murata planuoja iš
versti visas keturias "Metų" da
lis, paskelbti jas pirmiau šiame 
savo universiteto moksliniame 
žurnale, o vėliau, jeigu sąlygos 

leis, išleisti "Metus" liuksusiniu 
leidiniu, su dideliu ir plačiu įvadu 
bei abiem tekstais — lietuviškai 
ir japoniškai. 

SUSILAUKĖ 50 LAIDU 

Brazilijos rašytojo Jorge Araa-
do romanas "Gabrielė, gvazdikas 
ir cinamonas" susilaukė 50 laidų. 
Išleistas prieš 18 m. jis buvo la
biausiai išpopuliarintas televizi
jos, kai iš jo sudarytoji vadina
moji "soap opera" buvo per de
vynis mėnesius, po penkis vaka
rus per savaitę duodama televi
zijoj. Vaizduoja benamio gyveni
mą tolimoj Bahijos nuošalumoj. 
Romaną perskaitė apie 2,000,000 į zijų, 

Brazilijos gyventojų, o*juk tai 
*.*l:s. kur ap'e 30 proc. gyven
tojų yra beraščiai. Veikalas iš
verstas į 36 kalbas. Amerikoje 
to romano vertimą išleido A 
Knopf leidykla, ir jo išparduota 
ketvirtis milijono. Autorius susi
laukė milžiniškų honorarų, tik 
Sovietų Sąjunga be leidimo išsi
vertusi į maždaug tuziną kalbų, 
nuvogė jo honorarą. 

Pažymėtina, kad jis, buvęs ko
munistas ir 1951 m. apdovano
tas Stalino taikos premija, vėliau 
nutolo nuo Maskvos, nuo rusiš
ko komunizmo, nors ir laikyda
masis dar utopinio socializmo vi-
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LAIKRODŽIAI K BRANGENYBES § 
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putelį pastangų jį išlaikyti sau, 
bent moraliai jį remdami. 

Jeigu mes šiandien sielojamės 
mūsų j aun imu ir jo nutautėj imu, 
ar nėra mūsų šventa pareiga su
daryti pianistui Vytautui Puš-
koriui sąlygas, kad jis su pilnu ar 
nepilnu koncertu aplankytų mū
sų lietuviškas kolonijas, nes mu
zikas turi dalintis savo muzika 

A U T O R E P A I R 
Motor tune-up, motoro, stabdžių, vairo 
ir automatinių transmisijų remontas. 

Starteriams ir aJtenatoriams duodame ilgalaikes 
garant i jas . TEXAOO gazolinas. 

IGNAS DUBAUSKAS ir PETRAS PIŠNYS 
5759 South ffestern Avenue — Telef. 737-3988 

M Ū S Ų JAUNŲJŲ MUZIKŲ 
KLAUSIMĄ SVi 

Šiandien mes ne kartą reiškia
me rūpestį dėl mūsų jaunimo ir 
dažnai sielojamės, kad lietuviš
kasis jaunimas nubyra, kad jis ne
sidomi mūsų spauda, mūsų kul
tūriniu gyvenimu, ir, analizuoda
mi tą padėtį, mes ne visada su
randame tikrąsias priežastis, ko
dėl taip yra. 

Gegužės 1 d "Draugo" kultūri 
nio priedo "Kertinėje paraštėje", 
straipsniu "Muzikinio gyvenim* 
srautas" k. brd. pasisako, kad rei 
kia atkreipti dėmesį į mūsų jau 
nuosius muzikus ir siSlo ' >'• 
surasti ir sudaTyti jiems p N p 
nors ir ne grandioziniai, tai p-a 
džioje bent kameriniai jie 
tis ir savųjų tarpe, pr^e 
prigyjant ir neatftrukštan 
įe". Štai šituo klausiniu i 
šiandien pasisakyti. r- -^ $ fca 
jdarome, kada tokio jaunojo mu
ziko nereikėjo susirasti, kada jis ne 
tik prie mūsų prigijęs, bet buvo 
ir yra aktyvus ir pozityvus mūsų 
bendruomenės narys? A- mes -
sai niekas nė nepagalvojame, 
kad štai šitokį jauną menininką 
reikia turėti lietuviškai visuo
menei, o savo šaltu abejingumu 
ar mes patys nestumiame jį ša
lin noo mūsų lietuviškosios visuo
menės? Ir Šį kartą kalbu s p e 
niai apie Clevelando piarnV-2 v— 
tautą Puškorių. Jo nereikijo 
mums ieškoti, jam nereikėjo atri-

vanduo. Tad, besirūpindami su
rasti jauną muziką, kuris augda
mas, gal būt, visai nesidomėjo nei 
lietuviais, nei lietuvišku gyveni
mu, pirmiausia neužsimerkime 
prieš tuos, kurie jau yra mūsų 
tarpe ir kurie savo dideliu poten
cialu ateityje gali būti mūsų lie
tuviškos kultūros ambasadoriais 
amerikiečiuose. Kiek žinau, Vy
tautas Puškorius baigia čia Cle-

įvelande vieną savo gyvenimo 
tarpsnį ir jau nuo šios vasaros 
pradžios tęs fortepijono studijas 

sų nustebimui jo koncertas sutel- Bovvling Green universitete, Mu

šu savo artimaisiais zmonerms, 
saulės šviesa ir tas gaivinantis Į s a v o tautiečiais. 

Atsilyginkime Vytautui Puško-
riui už jo mums atiduotą širdį 
bent dalele savo lietuviškos šir
dies. 

LIETUVIU SUSIARTINIMO 
Š V E N T E - P I K N I K A S 

Putnamo Nek. Prasidėjimo 
!V[arr:s seserų sodyboje bus 

liepos men. 25 d. 

O n a Jokūbaitien*' 
Cleveland, Ohir 

— • 

kė neįtikėtinai didelę tūkstančio 
dolerių sumą, kuri buvo perduo
ta PLB Jaunimo kongresui. Ras-

zikos kolegijoje, su žinomu forte
pijono pedagogu prof, Jerome Ro-
se. Reikia tikėtis, kad jis, taip ne-

kite man kitą tokį jaunuolį, išau-j paprastai gražiai pasireiškęs mū-
gusį sąmoningu lietuviu ir pa- |sų tarpe, ir toliau liks mūsų žmo-

št3~3~* i,iT>:Ja 7^:»i?0<C-C'2 ,-< t a -
, , . . . x~iil ,„• rodžiusi mums to;q gražų pavyz-lgus, jei tu mes parodysime tru 
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kinius sugebėjimus ir pasiimti h 
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norarą! Jis nuo vaiko dienų bu
vo aktyvus mūsų bendruomenės 
narys. Lankęs ir baigęs lietuviš-
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CHICAGO CAMP j 
PsrrauH Falis, Ontsric, Canada j 

prie LAC SUEL ežero 
L I E T U V I A I S A V I N I N K-A I \ 
PTTRJ ŽVEJYBA — P U I K I GAMTA | \ 

Rsuemelairrf asmakaj — "rsh'jiS** 4 — 5 asmenims. VTsl moder- 1 1 ! 
patogumą:: Mlktia, irtriaiui pečius, Šaldytuvas, tualetas. H 

įamas. Umomojami laiveliai, s 
cijtį kreiptifl { 

I B e r n i c e U k s o \ 
I Um W. mh s t r ^ t . Cb-ragn, 1=1. *t*"»632 į 
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7%47-î  f i rmų f'.*..- i j " ' ? ' . j D*>; 
jų rfakn^rus -~.-:* naudokite pa
togiu pianu -dedan t pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
Ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai 
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1976 M. EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE: 
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WAGNER and SONS j 
TYPKVVRTTFJIA- • 
*PDT\T, MAPHTVS S 

Į&T> n f E T K T n H T F K S § 
Vmmoja. Pardnoda, Taiso 
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VASSBOOK 
AC£CXJ1(TS 
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HIGH RATES "J H 
PATO QUARTERLY AT 

nriTn TTTAV^ 

FEDERAL 
ttVMCS MD L0U ASS0CUT10H 

HIGHEST RESERVES 

or 
•ear 

4071 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

TEL: LR 3-8248 
( V I S I OF OAUFOSNIA AYE.) 

6 u» 
PER A N N U M 

i -•<• ar mor* 
1 ftmr min 

(2 savaitės) 
(1 savaitė) 
(1 savaitė) 
(1 savaitė) 

(2 savaitės) 

Maskva, Vilnios, Ryga 
Maskva, Vilnius 
Maskva, VUnius 
Maskva, Vilnius 
Maskva, VUnius, Ryga 

S1051.M 
$780.0fl 
$677.00 
SSTTOfl 
$876.90 

R U G P I Ū C I O 23 iki R U G S Ė J O 7 D . 
S P A L I O 18 iki SPALIO 28 D. 
L A P K R I Č I O 1 iki L A P K R I Č I O 9 D. 
G R U O D 2 I O V fld G R U O D 2 I O 15 D. 
G R U O D Ž I O 20 iki SAUSIO 4 D. 
KAINOS PADUOTOS NUO N E W YORKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 

SI 11.06 

V I S A S G R U P E S L Y D Ė S P A T Y R Ę VADOVAI. VISOS G R U P E S BUS 1 DIENĄ VE2AMOS I KAUNA, 
T A I P P A T IR I T R A K U S Vi DIENOS. 
1977 M E T Ų E K S K U R S I J O S Į LIETUVĄ PRASIDĖS G E G U Ž Ė S M Ė N E S Į . PRAŠOME REGISTRUOTIS 
!S ANKSTO. 

KITUS KRAŠTUS 
LAPKRIČIO 20 D. 
GRUODŽIO 4 D. 
LAPKRIČIO 13 D. 
VASARIO MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESĮ 
BALANDŽIO MĖNESĮ 

f7 dienos) 
(7 dianos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(14 dienų) 

S352.« 
BJMI 
1433.00 

i BAHAMAS/NASSAU 
| MEKSIKA 
1 BAWAJUS 
f HAWAJUS ) 
1 HAWAJUS ) Kainos bus paskelbtos vėliau. 
i ISPANIJĄ ) 

I 
1 

VISOSE E K S K U R S U O S E VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
S K U B Ė K I T E R E G I S T R U O T I S ! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South Wesiwn Avemie 

Chioago, Illinois 60643 Tei. (312) 236-9787 
Air fajes subject to changes and/or goverament approval 

Taip pat daroma iškvietimui giminių pasisvečiavimai Amerikoje. 
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JURGIS GIJAUDA 

Madingos dabar plačios konti- tilpusiu Algirdo 
nentinės -temos. Naujos spalvos straipsniu, kuri 
pradeda dengti planetos pusru- J tariau "Draugo" 

Landsbergio 
neseniai ap-

kukūriniam 
tūlių žemėlapi. Rausva ir raudo
na. Senų Jaltos ir Potsdamo niek 

priede. E. Stein pristato estų tau
tą nevalios periode, laisvės metų 

Šybių sužalotas, kadaise išdidus! užgrūdintą ir nūdienės vergijos 
Europos kontinentas — balsvai—Į nepalaužtą. Nuo'tabus yra estų 
raudonas. Juodasis Afrikos konti- Į ryšys su savo tautiniu epu "Ka-
nentas pradeda raudonuoti nuo! levopoegu", jėga ir ištvermės 
Angolos ir Mozambiko. Kinta į 
raudoną geltonoji Azijos spalva. 
Atentatų kraujais dažosi Pietų 
Amerika. Dar baltuoja savo snie
gais ir ledų laukais šeštasis 
Antarktikos kontinentas, kur u-
topijos kurstymų vis neklauso 
ruoniai ir baltosios meškos. 
Ir tvirtai laiko laisvės spalvos vė
liavą septintasis "Kontinentas". 

Kalbu apie žurnalo "Konti
nentas" septintąjį tomą, kurio 
viršelyje įrašytas žurnalo pava 

versme. 
E. Morgovič atskleidžia šiur

pią tiesą apie mažai žinomą pa
sauliui Lenkijos kalinimo sistemą. 

Pasikalbėjimas su žinomu dra
maturgu E. Ionesco (jis žurnalo 
redakcinės kolegijos narys) pil
nas svarių aforizmų, kurių bazė 
lairvojo pasaulio dvigubos mora
lės demaskavimas. Kas yra "de-
tentė"? Dramaturgas nusakė: 
''Detente? Europa plačiai atvo
žė duris komunistinei proragan-

dinimas ir lietuvių kalba.Konti- dai,. o Sovietai tebestovi už šar-
ne.ntas! Tarptautinis laisvės judė- vuotos sienos''. Kas silpnina lais-
jimo apaštalų, kankinių ir adep- vės frontą? "Buržuazija, apsėsta 
tų leidinys. Tarptautinis kvieslys 
burtis laisvės siekių vardu, tverti 
idtalisitinę laisvės armiją kovai 
su blogiu ir melais. 

Sis žurnalas savotiškas uniku
mas tarptautinėje disidentizmo a-
renoje. Jis apjungia daugiatautę 

susinaikinimo instinkto". Ka- yra 
kūrėjas disidentas jo tėvynėje? 
"Rašyti Rusijoje — tai herojiz-
mas. Tai beveik artėjimas į šven
tumą*'. 

Rūpestingai išieškotais faktais 
Igoris Golomštok remia savo stu-

V'ytautas Kaiuba Paskutinė vakarienė (Nuotrauka Vytauto Maželio, 

visuomenę - J leidžiamas' pen-|diW "Meno kalba totalitarizmo 
sąlygomis". Tai meno sampratų 
paralelės politiniame nacių ir so
vietų leksikone. Tada ir dabar — 
ab:oiiuti meno utilitarizacija ir 
pajungimas režimo poreikiams. 
Kūrėjas yra valdininkas! 

Recenzuodamas A. Sacharovo 
veikalą, lenkų autorius L. Kola-

pen 
kiomis kalbomis: rusų, vokiečių, 
prancūzų, italų, anglų. Tas tarp
tautinis momentas nustato žur
nalo informacini ir intelektuali
nį turinį. Redakcinėje kolegijoje 
pasauliui žinomų 'publicistų, ra
šytojų ir mokslininkų vardai. Tau 
tinė proprocija: 10 rusų tautybės 
ir 13 nerusų. Taip byloja infor
macinė viršelių aritmetika. Vy
riausias redaktorius — rašytojas 
V.E. Makrimov. Žurnalo forma
tas: bemaž kišeninio didumo to
meliai tarp 450 ir 500 puslapių. 
2umalas nuolat garsina kitus di
sidentinius reidinius. Deja, dar 
nebuvo skelbimų apie mūsų "Li-
tuanus", apie "Violations of Hu-
man Rights" leidinius. 

"Draugo" kultūrinio priedo re 
daktoriaus pasiūlymas aptarti 
"Kontinento" laidas neužtiko 
manęs netikėtai. Lietuvis negali 
nesidomėti stipriomis, net aist
ringomis pasaulinio disidentiz
mo aspiracijomis, kur nostal
gija ir laisvės meilė persipi
na su giliu humanizmu, kur 
smerkiama bet kurios formos 
prievarta, kur ir mūsų tėvynės 
kazusas neatidalinama nuo bend
ros pasaulinės padėties. "Konti
nento" temos yra pasaulinei vi
suomenei pažintinos temos. Dau 
geliui tos temos yra arba bus po
litinių bei intelektualianių pozi
cijų kak/e. 

* 
Žurnalo bendradarbis, Pary

žiaus universiteto profesorius, va
karykštis disidentas E. Etkind 
tikslai nusakė reikalą: '"išgelbėti 
mūsų visuomenę gali tik pergalė 
prieš baimę". Sau taikant tą fra
zę, galime tarti: "išgelbėti mūsų 
visuomenę ir jos egzistenciją į-
prasminti, gali tik besąlyginis pa
voju laisvei pažinimas". 

"Kontinentas" yra tvirta, su-
tarptautinta ir nuostabiai vientisa 
bazė, kur pažinties šaltiniais yra 
publicistika, memuarai, filosofi-
r.ės studijos ir beletristika. Ši 
amplitudė yra savotiška herojinė 
simfonija ir partitūros dalyviai 
labai kvalifikuoti žinovai.Čia, me
muarų dalyje, mūsų garsiųjų mo
terų atsiminimai apie tremtį ir 
kalinimus. Šiurpios jų odisėjos, 
suskambėtų vertingai su to žan
ro temų akordais. 

Septintame tome sutilpo dvi
dešimt penkių autorių darbai. 
Neįmanoma visa tai nagrinėti 
"Draugo" skiltyse. Imti tenka 
tai, kas, visų pirma, įsirėžia dė
mesin, labiau pažintina mūsų 
žmogui. Štai simpatingas Edu
ardo * Šteino rašinys apie estų 
tautą tėvynėje ir egzilyje. Cia 
daug faktų ir daug polėkiŠkumo. 
Savo erudicija ir įžvalga šis susi-

rodis nukrito ant stoties budėto
jo galvos. Jį gabena į ligoninę. 
Čia pat sukeisti neštuvai, ant ku
rių sovietinio pulkininko draugė. 
Pulkininką sutinka su Mao Kini
jos maršu. Ligoninėje, tikruosius 
gydytojus paskyrus valyti sniegą, 
tik žulikai ir kvailiai, besislapstą 
nuo policijos. Kitą dieną prasi
deda tardymai, liečiant nakties į-
vykiu:. Sabotažas Kontrrevoliu-

* • • — • • 
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kovsky paliečia Helsinkio deklara j dja? Apsileidimas? Romano tu-
Apibūdinimas: "Popierinis į ciją. Apibudinimas: "Popierinis' 

tai papuošalas, raminąs vakarie
čių detentės šalininkų sąžinę". 
Taip pat E. Etkind, liesdamas 
Helsinkį, <ako: "Šis dokumentas 
pasidarys tokiu pat skutu popie
riaus, kokiu pasidarė kita ehar-
ta — "Žmogaus asmens teisių de
klaracija' ". 

LONDONO NATIONAL 
THEATRE 

į Prieš 12 metų Britanijos teat-
a" | ralai sukūrė Nacionalinio teatro 

-kompaniją, kuriai iki šiol vado-
. va uja aktorius 

,-er. 
lordas Laurence 

rinį sudaro tardomųjų asmenų 
parodymai, kur tardomieji dėsto, į 
prisimindami ir savo praeitį. 
galiau tardytojai dar labiau vis- u 
ką sumaišo ir daugybę žmonių 
patraukia atsakomybėn: tai Mao QĮ" J . 
kiniečiai, susidėję su vietos kontr- į 
revoliucionieriais ir italų fašis- Kompanija buvo -aktoriai I 
tai, rengę atentatą prieš sovietų v a ,

1
d i n o ' ^ nau-fus veikalus, bet 

Skaitytoją sužavėtų dailioji šio! pulkininką' ' j nebuvo teatrui reprezentacinio 
numerio proza. Tai .Anatolijaus! * G a l i m a u ž t i k r i n t { ) k a d "Cekiš- $££*£**%. ^ ~ Ž ^ f ^ 
Gladilmo ruso disidento rašyto-Į k a s i s h a p ? e n i n g a s » y r a a u t 0 _ d l d ž l U 0 t I - Nacionalinio tea.ro 
jo, kuris drįsta rašyti užsieniui, S 
gyvendamas Sovietų valstybėje, '• 
apysaką "Tigras pereina gatvę": 
ir čekų rašytojo Irži Hochman .. ,,„. . . . . .... . „ . , 
romanas (pradžia buvo nr. 6 > a f c i a i . Šiaip Kootaaite v a a d | g d a f i e s w jfa&toįvatim 
laidoj) "Čekiškasis happenin- ; ?ps ' :u I r n e r u 5 . ų ? ° e t ų P ^ ^ į b u s pastatytas Nacionalinis teat 
gas". Gal mums tiktų versti " S e - Į t a r i w J e r ^ l i J 2 ^ S f c * E , | « * Toks juk buvo pradėtas 1949 
kiškasis atsitikimas", nors auto
rius įvedė kažin kodėl angliškąjį, , . „ . . . .v 

1 V Grossmano memuanneje is 
karpoje (romano forma) "Gyve
nimas ir likimas" įsidėmėtina fra
zė: "jūsų tankais sutriuškintos 
Latvija, Estija ir Lietuva" (psl 
100). 

Teko pastebėti Eduardo Šteino 
citatą (psl. 227): "tautinio estų 

statybos pradžiai pinigų. Nuo 
anų metų Temze, prie kurios tas 
teatras pastatytas, banaliai šne
kant, daug vandens prabėgo. 
Tai pinigų valstybės ižde tam 
reikalui pritrūkdavo, tai vėl kito
kios bėdos užklupdavo. Kai 1951 
m. karalienė motina padėjo kerti-

fnį akmenį teatro pamatams, tai. 
kai kurie tokio pastato išsiilgę te
atralai spėjo, kad per porą metų 

: viskas bus padaryta. 

dienomis", Ben Traverso "Plėši
mu" ir Osborno "Žiūrėk; kaip 
jis krinta"). Ten jau žiūrovą, 
mato vaidinančius tokias garse
nybes, kaip Ralph Richardson. 
Peggy Ashcroft, Albert Finney. 
Jill Bennett. 

Kitas, Olivier, teatras (pava
dintas pagal Nacionalinio teatro 
vadovą garsųjį aktorių lordą 
Laurence Olievier) pradės darbą 
kažkada vėliau (tas turės 1.160 
vietų). Trečiasis, Cottesloe, turės 
iki 400 vietų ir bus eksperimen
tinis. 

Pastatas gražus ir iš lauko ir 
vidui, tikrai vertas sostinės. Ta
čiau spėjama, kad jis visada tu
rės piniginių sunkumų. Teatrui 
aptarnauti reikės apie 500 žmo
nių, jame dirbs apie 100 aktorių. 

BECKETTO SEZONAS 
LONDONE 

. . . v . , kompanija savo teatrinį darbą i Pastatas kainavo aoie 32 mil. 
naus panrmkto žanro šedevras. ^ p r i s i g ! a u d u s i O I d V i c v a r j 0 ; dolerių, ir jame yra trys teatrai. 

Poezijai atstovauja Iosifo. teatro patalpose. Pirmajame, kuris pavadintas 
Brodskio elegija ir I. Elagino ei-Į ^ a kompanija ir buvo sukurta ;Lyttelton vardu, jau vaidinama 

' (tas turi 890 vietų). Sezonas 
pradėtas penkiais veikalais (Seks-

| kurios vertimai rūpestingi geri, ^ T ^ u ^ t a r o prtSSas 1949 ?vro "Hamletu", Ibseno "Bork-
1 nors eilėraščius versti begali tik- ^ _ t a d a riausybė p a 5 k y r ė mAnu»t B e c k e t t 0 "Laimingomis 
tai poetai ' 

labiau intriguodamas žodį, tuo 
skaitytoją. 

Abu šie kūriniai novatoriški, 
abu pagrįsti absurdeska. tai fan
tastiška realybė. Skrupulingai 
detaliai vaizduojama tikrovė, įrė
minta į siužetinę fantastiką. Ru
sų rašytojas, užtikrintai artėda-

savo krašto žydais. Jeigu pasirem
ti militantiška 'Encyclopedia 
Judaica' 1971 metų laida, ten pa
sakyta, kad lenkai, ukrainiečiai, 
.'atviai ir lietuviai Antrojo pa-

. x.l ., . , ,., tautos paKantumo pavyzdžru vi mas pne šifruotmos simbolikos, 7\Z . . . «» . . j . . , . , . .J sad buvo jų santykiavimas su vaizduoja tigrą, kuns, pabėgęs is' J 

savo narvo zoologojos sode, atvi
rai arba bailiai slėpdamasis, 
vaikšto Maskvos gatvėmis. Ly-
giagreta eina su tigru susitinkan
čių žmonių išgyvenimai. Daug 
kur tigras kilnesnis, humanfš- j 
kesnis ir bailesnis už žmones. 
Dominuoja komitragizmas. Dės
tymas toks gyvas, kad ši fantas- Į 
magorija pergalingai įtraukia 
skaitytoją į savo vaiduoklišką sū
kurį. 

"Čekiškasis happeningas" 
skamba aštria satyra. Visi asme
nys suabsurdinti, nuvairuoti 
niekšu-kretinų, arba šventuo
lėlių - kretinų roles. Aplinka: so
vietų okupuota Čekoslova-
Dėstymas, situacijų brėžiai, saki
niai — viskas atremta į nelogiš
kumą, į retorikos nepaisymą, į 
klounadišką bufonadą. Sovietų 
pulkininko meilužė vyksta gim 
dyti. Tenka išlipti mažytėje gele
žinkelio stotyje per pat Kalėdų 
išvakares. Lauke siautėja p" 
Stoties personažui įsakyta su visa 
įmanoma pompa sutikti okupa
cinį galiūną, kuris vyksta kartu 
su savo drauge — gimdyve. Vis
kas susimaišo į neįmanomo ab
surdo scenas. Markso ir Lenino 

saulinio karo metu žudę žydus. 
To nepasakyta apie estus". 
Savo laiku buvo rastos propa

gandinės nesąmonės 'Tncyclope-
dia Britanica" tekstuose, paskelb
tuose apie Lietuvą. Ar kas nors 
pastebėjo, kad "Encyclopedia 
Judaica" 1971 metų laidoje skam
ba faktais neparemti kaltjiimai 
lietuviams, kaipo tautai? Tai pa
stebėjo "Kontinento" bendradar-
bis. 

Šis numeris užbaigtas SSSR 
Aukščiausios tarybos nutarimu 
nr. 44, 1975 metų: "Atimti so
vietinę pilietybę "Kontinento" 
redaktoriui V.E. Maksimovui už 
veiksmus, kurie žaloja SSSR pres
tižą". Nutarimą pasirašė I. Pod-
gomy. 

Kuo paremtas tos valstybės 
prestižas, jeigu buvusioms tos 
valstybės režimo aukoms negali-

j ma pasakoti, kaip su jais elgėsi 
i ten kasdienybėje ir kalėjimuose? 

derina su anksčiau "Kontinente" [ paveikslais padengtas stoties laik- atottig pokalbi* Jonas J uratas (kairčje) Mateuo 

Kažkada Beckettas buvo dar ne
vertinamas dramaturgas. O Vai fis 
dar toks buvo, Londono -Royai 
Court teatre George Devine jau 
statė jo dramas. 

Dabar S. Beckettas yra Nobe
lio premijos laureatas. Apie jo 
dramas prirašyta nemaža veika
lų. Be to, šiam Prancūzijoje gy
venančiam garsiajam airiui 70 
m. amžiaus. Tos sukakties pro
ga tas pats kadaise vienas pir
mųjų įvertinęs jo kaip dramatur
go talentą Royal Court teatras 
gegužės mėn. pradėjo S. Becketto 
sezoną. 

S. Beckettas neužmiršo, kad 
tas britų teatras jį dar nepripa
žintą įvertino, dėl to dabar pats 
lankėsi į jo statomųjų veikalų re
peticijas ir davinėjo aktoriams 
patarimų, kaip reikėtų šį ar tą 
sakinį tarti scenoje. 

Sezonas pradėtas vokišku, iš 
Berlyno atgabentu "Laukiant 
Godoto" pastatymu. Šalia kelių 
jau žinomų jo veikalų pastatyta 
taip pat ir naujai parašytų. 

* TRIUKŠMAS DĖL 
FASSBINDERIO DRAMOS 

Ne taip seniai viena po kitos 
dvi vokiečio Rolfo Hochhutho 
dramos buvo sukėlusios triukš
mą, kuris nuaidėjo ir už Vokieti
jos sienų teismais ir baudomis. 

Dabar kitas vokietis, Raineris 
Werheris Fassbinderis sujudino 
ir teatro kritikus ir politikuojan
čią publiką. 

Gerą vardą turinti Suhrkamp 
leidykla išleido jo dramą "Siukš-

! lynas, miestas ir mirtis", bet jau 
kovo mėn., kai tik pradėjo rody
tis pirmieji pasipiktinimo balsai, 

į leidykla atsiėmė ją iš knygynų 
ir nebeleidžia apyvarton. Pagal 
tą dramą Paryžiuje buvo susuk-

Į tas filmas, pavadintas "Angelų 
šešėlis", ir jį žadama rodyti Ka
nų filmų festivalyje. 

Dramos autorius yra gimęs po-

1 ra metų po Hitlerio mirties, bet 
I jis kaltinamas antisemitizmu — 
į drama esanti antiizraeliška ir 
antisemitiška, panaši į sovietinę 

| propagandą žydų klausimu. 
Joje vaizduojamas pokarinis 

Frankfurtas, kuriame griaunami 
'štisi kvartalai ir statomi įstai
goms įsikurti dangora'ž.'r>i. Vy-
-iausiasis veikėjas — iš Rytų Vo- -
detijos ai. ikė'-.'S kerštingas žydas 
Gerhardas Zvverenzas, kuris vie
name monologe šitaip pasisako: 

"Aš supirkinėju mieste senus 
namus, nugriaunu juos, statau 
naujus ir už gerą kainą parda
vinėju juos. Miestas globoja ma
ne, jis privalo. Juk, be kita ko, 
aŠ esu žydas. Policijos viršinin
kas yra mano draugas, tokiu ga
lima jį vad:'nti, burmistras Lai-
ningas jaučiasi, kai gali mane 
pasikviesti, ir aš galiu taip pat 
oasitikėti miesto tarybos nariais. 
Man nusispiauti, jei vaikai ver-
;ia, jei senai ar paliegėliai nu
kenčia... Aš nekreipi-,: dėmesio i 
šilusių žmonių šūkavimus... Ar 
tano siela turi 2tkentėti už ki-

-j sprendimas, kuriuos aš tiktai 
kdau už pelną, reikalingą man 

apmokėti už tai, ko aš noriu * 
Turtingas .vokieti: biznierius, 

uris taip pat yra ir nacis, į to
jus Zvverenzo išvedžiojimus ši
taip atsišaukia: 

"'Jis iščiulpia mus iki paskuti
nio lašo, tas žydas. Jis geria mū
sų kraują ir verčia mus nusi
žengti, nes jis yra žydas ir mes 
urime prisiimti kaltę. Mane vis 

graužia ir graužia rūpertis, ir ma
no nervai jau pertempti, ir iš 
tikro aš jau esu baigtas. Nubun
du naktį ir prieš save matau mir
tį ir apie mano kelią vis labiau 
užveržiamą kilpą. Ir už visa ką 
reikia kaltinti žydą, nes jis kal
tina mus. kadangi jis yra*. Jeigu 
jis būtų pasilikęs ten, iŠ kur jis 
atėjo, arba jeigu jie būtų dujo
mis jį numarinę, tai šiandien ga
lėčiau geriau miegoti. Jie užmir
šo dujomis nunuodyti ji. -Čia ne 
koks nors juokas, man taip at
rodo. Aš trinu rankas, kai pa
galvoju, kaip jis būtų užtroškęs 
dujų kameroje". 

Tie du monologai dar ne vis
ką pasako. Ne tik tasai žydų 
troškimas iš statybų praturtėti 
dramoje vaizduojamas, bet ir tai, 

1 kad jie esą kerš'o ap-ėsti. Kaip 
"Frankfurter Allgememė Zei-
tung" kritikas Joachimas Festas 
sako, žydas dramoje vaizduoja
mas kaip "kraują siurbiąs, speku
liantas, sukčius ir žmogžudys, o 
tuo pačiu metu pilnas pagiežos ir 
lytiškai pakrikęs". 

Fassbinderis neprisiima kalti
nimų. Jis kaip tik tiesiog pirštu 
rodąs į antisemitizmą ir kraštu
tinės dešinės puldinėjimus, ir jo 
argumentai esą nukreipti prieš 
tuos naciškai nusiteikusius. Jei 
miesto valdžia pavedanti žydams 
vykdyti visokias statybos operaci
jas, tai tik žinodama, kad Vokie
tijoje negalima niekaip paliesti 
žydų. 

Fassbinderis turi ir užtarėjų. 
Britanijos dramaturgas žydas Ar
noldas V/eskeris sako, kad Fass-
binderiui turi būti teisiog nepa
kenčiama net pagalvoti, jog jis 
negali ko nors pasakyti. 

— 

SAVANORIO ATSIMINIMAI 
Lietuvos kariuomenės kūrėjo 

savanorio Jono Demereckio, dir
busio taip pat ir kontržvalgybo
je, atsiminimų knyga "Savanorio 
ir kontržvalgybininko atsimini
mai" šį mėnesį išeina iš spaudos. 
Knygoje gausu intriguojančių 
faktų iš savanorių organizavi
mosi, pirmųjų dienų kariuome
nėje, aprašomi lenkų ir kitokių 
šnipų gaudymai, susidūrimai su 
desantininkais, vykdymas slaptų 
žygių už demarkacijos linijos, 
šiurpi karo eiga Lietuvoje ir daug 
kkų intriguojančių faktų.. Lei
dinį redagavo ir spaudą prižiūrė
jo kun. J. Prunskis. Aplanką su
kūrė dail. P. Aleksa. Knyga turės 
200 psl. 

Sio mėnesio 
"Akademinės prošvaistės' 

bos liepos 31 d. t 


