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Lietuvis ambasadoriaus privilegijoj
Dr. V. Vyganto laimėjimas Pax Romanoje

Prieš keletą dienų JAV sos
tinėje baigėsi tarptautinės ka
talikų studentų federacijos Pax 
Romana visuotinis suvažiavimas
— Interfederal Assembly. Ši 
tarptautinė federacija, apiman
ti keletą milijonų narių iš visų 
pasaulio kontinentų, rasių ir 
kultūrų, mums, lietuviams, gal 
mažiau žinoma. Ne visiems ži
nomas faktas, kad šiai judriai 
ir dinamiškai federacijai vado
vavo net tris kadencijas mūsiš
kis dr. Vytautas Vygantas. Pa
sirengimai Washingtono suva
žiavimui didele dalimi gulė ant 
jo pečių. Po trijų kadencijų į- 
tempto darbo Pax Romanoj Dr. 
Vygantas buvo laukiamas grįž
tant tik į lietuviškojo darbo ba
rus. Bet vašingtoninis suvažia
vimas pasilaikė jį ketvirtajai 
kadencijai.

Šis įvykis vertas dėmesio. 
Pax Romana istorijoj dar ne
buvo atsitikimo, kad pirminin
kai būtų ilgiau nei vieną, dau
giausia dvi kadencijas. Rekordą 
laimėjo mūsiškis, dargi egzilas
— be savos laisvos tėvynės. Ki
tados, kai Lietuva buvo laisva, 
vieną kadenciją turėjom vice
pirmininku dr. Pr. Dielininkai- 
tį. Kad šiai federacijai vado
vautų lietuvis, dargi egzilas, 
taip pat dar nebuvo Pax Roma
na istorijoj.

Dr. Vyganto įvertinimas tarp
tautinėje šio sąjūdžio plotmė 
je yra kartu jo ir mūsų laimė
jimas. Mums malonu, kad jis, 
išaugęs mūsų tautinėje bendruo
menėje ir ligi šiol likęs akty-. 
viu jos nariu, pasidarė taipgi 
nepakeičiamu vadovu Pax Ro- 
manos tarptautiniame bare. Ma
lonu lietuviams studentams, o 
ypač ateitininkų sąjūdžiui, iš ku 
rio tiesiogine prasme dr. Vy
gantas išaugo, jame išbandė sa
vo jėgas ir sukaupė savin tą di
delį idėjinį ir organizacinį ka
pitalą, kokį ateitininkija turi.

Pažiūrėkime į dr. Vyganto ke
lią šios tarptautinės veiklos 
aukštumosna. Jis prasideda su 
“Lituanus” žurnalu, kuris dau
geliu atžvilgiu yra dr. Vyganto 
kūrinys. Štai 1957 m. Vygantas 
atstovauja studentus ateitinin
kus Pax Romana suvažiavime 
San Salvadore. Nusiveža ten 
glėbį “Lituanus” žurnalų; tai 
buvo lyg jo vizitinė kortelė. Grį
žęs namo, Vygantas suburia eg 
žilų katalikų studentų organi
zacijas. Pax Romana suvažia
vime Eichstaette ši Egzilų ko
misija buvo pripažinta pilnatei
siu nariu ir Vygantas buvo iš
rinktas jos atstovu į Pax Ro

mana vyriausią valdybą — Di- 
recting Committee. Čia jis savo 
darbu taip užsirekomenduoja, 
kad sekančių metų suvažiavime
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ARŪNAS LIU LEVICKIS

Maniloje išrenkamas visos Pax 
Romana pirmininku. Tai buvo 
tikrai didelis įvykis, ir tai ne 
vien mums, lietuviams. Prieš 
metus egzilų sąjungos atstovui 
dar teko sunkiai kovoti dėl eg
zilų sąjungų pripažinimo, šių 
nuotaikų pasikeitimas buvo dr. 
Vytauto Vyganto darbo, orga
nizacinės patirties ir vado orien
tacijos pripažinimas bei įverti
nimas.

Su naujuoju pirmininku kei
čiasi ir Pax Romana organiza

Dr. Vytautas Vygantas

cijos orientacija. Prieš tai Pax 
Romanos dėmesys buvo kreipia
mas į organizacinę mechaniką. 
Vygantas pradeda naują Pax 
Romana sąjūdžio laikotarpį; jis 
kreipia šį sąjūdį idėjinio su
brendimo kryptimi. Ypač jis rū
pinasi naujų Afrikos ir Azijos 
valstybių studentijos idėjiniu 
brandinimu. Vyganto darbas pa
sirodė taip svarbus, kad jis per
renkamas antrajai kadencijai 
1960 m. Lisabonoje ir trečiajai 
1962 m. Montevideo suvažiavi
me. Pagaliau ir šią vasarą vy
kęs Pax Romana suvažiavimas 
Washingtone randa, kad dar ne
galima apsieiti be Vyganto — 
jis išrenkamas ketvirtajam ter
minui.

Vygantas yra kuklus žmogus, 
todėl šie sakiniai jam bus ne
laukti. Savo asmeniui jis neski
ria didesnio dėmesio. Kaip tik 
dėl to jo pasisekimas turi giles
nes šaknis. Jis patraukia jau
nesnius savo draugus kaip tik 
tuo, kad turi plačių akiračių, 
aukšto idealo suvokimo ir taik
lių, tikrovei tinkamų sprendi
mų. Jis tiesiog jaučia, kas da
ryti ir kaip. Tiems, kurie jį ii 
gėliau pažįsta, jis nėra tik vei
kėjas, nes jo darbas remiasi gi
liu tikėjimu, aštriu protu ir pla
ningu, patvariu darbu. Tiesiog 
neaišku, iš kur Vygantas su
griebia laiko plėsti savo idėji
niams akiračiams, sekti litera
tūrą, daug galvoti ir planuoti, 
o svarbiausia visur spėti laiku. 
Tas “visur”, mūsų akimis, per
nelyg šakotas. Juk pagrindinė 
jo tarnyba pakankamai mobili
zuoja jėgas. (Jis yra American 
Airlines vyriausias ir vieninte
lis komercinis psichologas). A- 
teitininkų Federacijoj dr. Vy
gantas yra generalinis sekreto
rius. Be to, jis dalyvauja Alte, 
kaip tarybos narys. Ilgą laiką 
— nuo pradžios buvo Lituanus 
leidėjas ir eilės kitų valdybų 'bei 
darbų dalyvis.

Dr. Vygantas retas ta pras
me, kad darbe suderina aukš
tas profesines pareigas ir vi 
suomenines, lietuviškąjį darbą, 
amerikietinį ir tarptautinį. Kaip 
kalbėtojas, jis gal labiau žino
mas Pax Romanos įvairių kraš
tų studentams ir amerikiečių 
visuomenei, negu pas mus pa
čius, nors ir čia keliauja po 
kolonijas bei stovyklas, visad 
palikdamas stiprų įspūdį. (Be 
kitko, jis laisvai vartoja ne tik 
savą ir anglų kalbą, bet ir vo
kiečių).

Sveikiname naująjį dr. Vy
ganto laimėjimą tarptautinėje 
plotmėje. Linkime jam sėkmės 
ir ištvermės, tęsiant šį atsa
kingą darbą. Kaip lig šiol, taip 
ir toliau jo vadovaujamoji Pax 
Romana, tikėkime, pasisavins 
ne vieną lietuviškoj mokykloj 
išaugusį patyrimą, idėjinį su
brendimą, organizacinės meto
dikos laimėjimą. Dr. Vygantui 
tenka retos ambasadorystės 
privilegija ir kartu didelė naš
ta bei asmeninė auka. Juo mes 
didžiuojamės ir jis jau nūn yra 
pavyzdys jaunesniesiems, ką ga
li padaryti vienas žmogus, tu
rėdamas didelį idealą, gerą pa
siruošimo mokyklą ir asmeninio 
darbo sistemą.

11 Vilniaus varpai", kurie skambins 
žuvusiųjų atminimui

Pasikalbėjimas su kompozitoriumi kun. Bruno Markaičiu, S.J.

Spaudoje neretai skaitome 
apie dabartinio lietuvių jėzuitų 
provinciolo kun. Bruno Markai- 
čio, S.J. kūrybinius darbus.

Kompozitoriaus Markaičio 
vardas vėl ryškiai iškyla lietu
vių visuomenėje ryšium su Lie
tuvių Operos Chicagoje rengia
mu monumentaliu Žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę paminėjimu, ku
ris įvyks ateinančių metų ge
gužės 23 dieną, McCormack 
Place, Chicagoje. Minėjimo pa
grinde bus koncertas, kurio me
tu jungtinis 200 asmenų cho
ras, susidedąs iš Lietuvių Ope
ros Chicagoje, Alice Stephens 
ansamblio, Toronto “Varpo”, 
Lietuvos Vyčių ir “Tėviškės“ 
parapijos chorų, su solistais, 
Aleksandrui Kučiūnui diriguo

Kompozitorius Bruno Markaitis, S. J.

Nunokusi v ašara Nuotrauka Vytauto Maželio

jant, išpildys garsųjį Verdi kū
rinį “Reųuiem ir naują Mar
kaičio kantatą “Vilniaus var
pai”, kuriai žodžius parašė poe
tas Kazys Bradūnas. Solistus 
ir jungtinį chorą palydės pilnos 
sudėties simfoninis orkestras.

Šiltą sekmadienio dieną susi
tikome su kompozitoriumi Tė
vų Jėzuitų vienuolyne, Chica
goje, kukliame jo kambaryje, 
kurio langas atveria žalią Gage 
parką. Kambaryje tik lova, ra
šomasis stalas, klaupka maldai, 
keletas religinių paveikslų ir 
lentyna, nudėta gaidomis. Kai 
kurios dar visai šviežios, tik 
lengvi pieštuko brūkšniai bėga 
per linijas. Tai paskutinių die
nų darbas, tai nebaigti kūriniai. 
Čia pat matau ir atverstą Čai

kovskio dienoraštį, išleistą ang
lų kalba. Kai kurios vietos pa
brauktos pieštuku. Daugumoje 
tos, kur Čaikovskis prisimena 
kūrybinę kančią, reiškia nepa
sitenkinimą, kad per mažai dar 
sukūręs, kad nieko vertingo dar 
nepalikęs.

— Ar šiame kambaryje ir 
kuriate? — paklausiau kun. 
Markaitį, nustebęs, kad nema
tau nei pianino, nei kitokio ins
trumento ?

— Taip. Dažniausiai kaip tik 
toje kėdėje, kurioje tamsta da
bar sėdit. Rašau be instrumen
to ir tai man labai palengvina 
kompoziciją, nes galiu rašyti 
bet kur.

(Nukelta į 5 psl.)

KO MES LABIAUSIAI 
PASIGENDAMA
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Ne savos žemės reikia žmo

gui po kojų, nes žemė savaime 
mus laiko, nesvarbu kokia — 
svetima ar sava. Atramos 
klausimas yra žmogiškas gi
liausia prasme, sakytume, eg 
zistencinis. Fizinė egzistencija, 
nors ir kaip ją laikytume svar
bia, vis dėlto yra antrinė. Pir- 
mon eilėn mums reikia žmo
nių.

Būti su žmonėm rodos tiek 
pat natūralu, kaip ir vaikščio
ti savom kojom ant žemės. 
Kas kita būti tarp žmonių — 
suprastam, įvertintam, gerbia
mam ir mylimam. Ši žmogiško
ji atrama neišsisprendžia be 
tam tikrų centrų ir koncent- 
rų. Gamtos dėsniai galėtų 
mums labiau paaiškinti šį psi
chologinį principą. Kaip pro
tonai ir elektronai turi įcent
rinę jėgą, kaip planetos kon
centruojasi apie saulę, taip ir 
atskiri žmonės, augdami, skrie
ja savo dvasinėm gravitacijom 
apie kuriuos nors centrinius 
asmenis. Kūdikiui tokie as
menys yra tėvai, vaikui jau ir 
mokytojai, paaugliui jau ir 
draugai, jaunuoliui mylimieji, 
žavimieji asmenys, subrendu- 
siajam — visuomenės prana
šai, reformatoriai, mokslų he
rojai.

Žmogaus atramos centrai 
nėra tokie vientisi, kaip gam
tos kūnų. Žmogaus skalė ta 
prasme yra platesnė ir kom- 
plikuotesnė. Žmogaus pasauly
je susipina visa eilė koncentrų 
ir jie vienas kito nenaikina, 
tik papildo ir praplečia. Psi
chologiškai būtų netgi grės
minga atsiremt į vieną kurį 
žmogiškąjį centrą. Jei tėvai 
perdaug ilgai yra vieninteliu 
vaiko ar jaunuolio centru, pa- 
raližuoja normalų jo įsijungi
mą į kitus centrus. Tada iš
auga vadinamas tėvų kom
pleksas. Vaikas, augęs užda
roj šeimoj, darosi nebe vaikas, 
o senis. Jis nebetinka kitų vai
kų draugystei. Toks šeimai 
koncentruotas vaikas greit pa
sijus vienišas, izoliuotas, ne
pritapęs tarp žmonių.

Žmogiškos atramos klausi
mas turi ir savo moralines ri 
bas. Kartais tėvai pernelyg 
viską suveda į savo valią: 
"Taip sakau — taip turi bū
ti!” Betgi tėvų valia nėra aukš 
čiausias moralės matas. Vai
kas, kol mažas, gali sutapa
tinti savo pasąmonyje tėvą su 
Dievu, bet vėliau, paaugęs, iš
skirs šią tapatybę. Ir nežinia, 
kas iš to liks tėvui ir kas Die
vui. Greičiausia vaiko atramoj 
neliks nei vieno, nei antro. Kas 
kita, kai tėvai kreipia vaiko 
dėmesį į aukštesnį moralinės 
atramos centrą. Tada ir jie pa
tys lieka vaikui ilgam pagar
bos verti tarpininkai — ref
lektoriai, šalia kitų, vėliau iš
kylančių, tarpinių veiksnių.

Tarpiškieji ugdymo veiks
niai išlygina ir išbalansuoja 
vienpusiškai į save koncent
ruotas jauno žmogaus įtakas. 
Tokių tarpininkų vaidmuo vi
sada yra kuklus. Tai ženklina 
esmiškai skirtinga jų laikyse
na. Tokie tėvai, mokytojai, ku
nigai, veikėjai, politikai nekal

ba kaip dievai iš savo sosto. 
Jie anaiptol nesijaučia esą su 
dievintieji autoritetai. Gal dėl 
to kartais jie atrodo jaunes
niems nepakankamai įtaigūs 
ir imponuojantys. Tik vėliau 
jie prisimenami vis labiau ir 
gerbiami vis giliau.

Tas “vėliau” daug ką at
skleidžia ne tik atskirų žmo
nių gyvenime, bet ir istorijoj. 
Negreit žmonės suvokia tą 
komplikuotą ir kartu balan
suotą bręsmo sistemą. Grei
čiau žmonės pagaunami nepa- 
prastybių. Greičiau sužavimi 
žmonių, kurie dedasi esą die
vais. Dėlto Hamurabi - illu 
(dieviškasis) arba Augustus 
divus, arba tokie “dievai”, kaip 
Stalinas ir Hitleris, labiau ma
gino ir tarukė savęsp minias, 
negu savu laiku Kristus. Trau
kia jaunus žmones sporto die
vukai arba scenos herojai, nes 
jie tam tikra prasme laimi sau 
aukščiausią žavesį, koks turė
tų priklausyti tik Dievui.

Jaunas žmogus nori šuolių, 
magiškų atmainų, užuot priė
męs paprastą, patvarų, kantrų 
darbą bei pastangas, šuoliai 
kaip tik ir išmeta iš tikslingos 
atramos bėgių. Gerai, jei iš
meta tik laikinai. Bet kiek ne
be jaunų žmonių dievina ką 
kita, užuot išpažinę vieną Die 
vą. Dėl to vėlokai ateinąs pra
regėjimas visad neša nemažų 
nuostolių tiek atskiram žmo
gui, tiek istorijai. Ar ne iš to 
kyla žmogaus ir žmonijos 
klaidžiojimai, o vėliau daromi 
kaltės ir persisprendimo išpa
žinimai?

Šių dienų ateistinis egzisten
cializmas ir ateistinis komu
nizmas yra tipiški heroikos pa- 
sinešimai, giminingi paauglys
tės psichologijai. Panašiai bu
vo ir seniau su humanizmu ir 
renesansu. Žmonijos istorijoj 
dar bus ne vieną kartą pana
šių išsprogimų, kurie daug ką 
magins, žavės, nes atrodys 
kažkas panašu į naują spren
dimą, kurį daro žmonija, siek
dama tapti Dievu. Taip kai kas 
bando koncentruotis į žmogų 
dievą, valstybę dievą, tautą 
dievą, rasę, masę ar klasę die
vą, užuot artinus Dievop ar 
derinus su Juo žmogų, tautą, 
rasę, klasę, valstybę. Aukščiau 
šia atrama vis tiek yra die
viška, tik klausimas — tikslin 
gai ar iškreiptai.

*
Sunku bet kam jaustis vie

nu, apleistu — be kitų dėme
sio. Bet vienatvė tikriausiai 
nėra fizinis vienišumas ar vien
tulystė. Fiziškai mes visuomet 
esame vieni, uždari, individua
lūs. Vienatvė greičiau dvasinis 
išsiskyrimas ar nesutapimas 
su kitais, o gal neatitikimas 
kitiem, neatliepimas į kitus, 
ar kitų į mus.

Nors fiziškai esi vienas ir 
šiaip vienišas, tačiau kartais 
jauti, jog esi lydimas kitų pa
lankumo, dėmesio, rūpesčio, 
maldos. Jauti, jog tave lydi se
na buvusi asmeninė draugys
tė arba neasmeninis ryšys, ku
rį jauti turįs net tarp nepa
žįstamųjų. Kiekvienas žmogus

(Nukelta į 2 psl.)



Tiesiant kelią Lietuvos nepriklausomybei
Prof. Stepono Kairio antrasis atsiminimų tomas

Steponas Kairys, TAU, LIETU
VĄ. Išleista Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų Sąjungos Litera
tūros Fondo rūpesčiu ir Jono Jan
kausko palikimo lėšomis. Spaudė 
Lietuvių Encikloped'jos spau 
v4. 1964. Tiražas 12,000 egz. 4S0 
psl. Kaina nepažymėta.

Tau, Lietuva, skyriau visą 
gyveninių,

Šių metų balandžio mėnesį 
iš spaudos išėjo prof. Stepono 
Kairio atsiminimų antrasis to
mas, įvardintas “Tau, Lietuva“. 
Knygos autorius inžinierius 
technologas, buvęs Vytauto D. 
universiteto profesorius, pub
licistas, politikas, aktyviai da
lyvavęs lietuvių pplitiniame gy
venime nuo gimnazijos suolo 
iki pastarųjų laikų, 1905 metų 
revoliucijos dalyvis ir Vilniaus 
D. Seimo prezidiumo narys, 
1917 metų Vilniaus konferen
cijos kvietimo komiteto ir kon
ferencijos prezidiumo narys, 
Lietuvos Tarybos narys ir Va
sario 16-sios akto signataras, 
kurių šiandien taip maža beli
kę, Steigiamojo Seimo ir visų 
trijų seimų atstovas, pirmasis 
VLIKo pirmininkas, vienas iš 
žymiausių lietuvių socialdemo
kratų vadų, 1901—1940 nuola
tos buvęs socialdemokratų cent
ro komiteto narys. Prof. S. 
Kairio politinė bei visuomeninė 
veikla yra plati ir šakota, to
dėl jis savo knygos įvado pra
džioje drąsiai ir sako: “Tau, 
Lietiiva, kad būtum laisva ir 
demokratinė, skyriau visą gy
venimą, Šiuo savo rašiniu lyg 
atlieku bent dali savo veiklos 
Lietuvai apyskaitą’’ (5 psl.). 
Tad autorius gali daug ką pa
sakyti, kas turi nemažos reikš
mės*,mūsų tautos praeičiai pa
žinti. '

Knyga “Tau, Lietuva” liečia 
veikliausią ir vieną iš reikšmin
giausių lietuvių tautos laisvės 
kovų laikotarpių nuo 1905 me
tų iki 1919 metų (5—328 psl), 
knygos gale pridėti 22 priedai 
— dokumentai, liečią kai ku
riuos knygoje aprašomus įvy
kius (331—452 psl.) ir geogra
finių vardų bei pavardžių ro
dyklės (453- 477 p.). Neaišku, 
kodėl autorius nė žodeliu neuž
simena turėjusio didelės ne tik 
lietuvių šalpai, bet ir politinei 
veiklai reikšmės Centralinio ko
miteto nukentėjusiems dėl karo 
šelpti, kurio nariu yra ir jis 
pats buvęs.

Prof. S. Kairys, be jau žino
mų dalykų, savo knygoje pa
duoda ir būdingų žinių apie Ru
sijos socialdemokratų (RSDDP) 
griežtą nusistatymą prieš Ru-

K0 MES LABIAUSIAI 
PASIGENDAM?

(Atkelta iš 1 psl.)
kuo nors truputį spinduliuoja, 
žavi, traukia. Toks jutimas 
kartais daugiau reiškia už ma
tomą ar girdimą palankumą.

Mos laimingu būdu esame iš- 
sprendę žmogiškos atramos 
koncentrų klausimą savomis 
organizacijomis, jaunimo sto
vyklomis ir tokiu vienkartiniu 
bandymu, kaip Jaunimo Cent
ras <?hicagoje. Bet ko mums 
dar teikia, tai akivaizdesnio 
dėnfėfllo įbrandesniems asme
nim, kurie išaugo ar gražiai 
auga mūsų tarpe. Nereikia 
jiems masinio dėmesio, juo la
biau kažkokio išskyrimo. Ta
čiau nereikia taip jau slėpti 
to turimo jiem palankumo ir 
jų gražių pastangų įvertinimo 
nors progomis. Truputį reikė
tų prasilaužti pro tradicinį lie
tuvio uždarumą savajam tau
tiečiui, kuris mumyse išaugo 
ar auga kaip mažas švyturėlis. 
O tokių, nors ir nelengvomis 
sąlygomis, mes vis daugiau ir 
daugiau galėtume savo tarpe 
patys atrasti ir savo jaunimui 
parodyti St. Y.

PRANAS PAULIUK0N1S

sijos caro pavergtų tautų se
paratistinius pasikėsinimus, dėl 
ko ir Lietuvos socialdemokra
tai nebuvo priimti į Rusijos so
cialdemokratų partiją. 1907 m. 
Londone vykusioje Rusijos so
cialdemokratų konferencijoje S. 
Kairys dalyvavęs tik stebėtoju, 
ir į jo pareikštus pageidavimus 
sveikinimo kalboje suvažiavi
mas nekreipęs dėmesio. Be to, 
daugelyje vietų atremia klai
dingus šių dienų Maskvos dik
tatorių tarnų J. Jurginio, R. 
Šarmaičio, P. Girdzijauskienės 
bei anksčiau rašiusio V. Kap

net Tumą - Vaižgantą’’ (158 
nsl.), o “1905 metų įvykiai 
ypač Vilniaus seimas juos nu
gąsdino ” (t. p.). Nors kunigi
jos veikla lietuvių kultūros ba
re “buvo realiai bei su užsimo
jimu ir dar geriau vykdoma, 
nesigailint jėgų ir net pinigo” 
(165 psl.), tačiau veikla auto
riaus supratimu buvusi ne visai 
tvarkoje, nes ji buvo lojali ca
ro valdžiai ir išnaudojo laimė
tas laisves (166 psl.); o “inves
tuotas kapitalas patikrino aukš
tus dividendus jau nepriklau
somoje Lietuvoje” (167 psl.). 

Kas pirmieji atėjo 
“ant gatavo”?

Kaltinami kunigai, kad jie 
bodėjosi išsigimusia revoliucija,

Nuotrauka V. MaželioProf. St. Kairys

suko klaidingus aiškinimus 
apie Lietuvos socialdemokratų 
veiklą, Rusijos socialdemokra
tų ir darbininkų judėjimo įtaką 
revoliuciniam sąjūdžiui Lietuvo
je ir Lietuvos darbininkų są
jūdžiui.

Atgyvenęs marksistinis 
požiūris

Autorius aprašo 1905 metų 
bei vėlesnius Lietuvos įvykius 
daugiau atgyvenusiu, marksis
tiniu klasių kovos ir revoliucio- 
nieraus požūru. Todėl su dau
gėtu jo tvirtinimų negalima su
tikti. Keletą būdingesnių pa
minėsime. Daugiausia kalbama 
apie Lietuvos socialdemokratų 
veiklą ir jos svarbą. Demokra
tai kaltinami neryžtingumu, o 
kunigai priešinimosi socialde
mokratų veiklai (46 psl.). Jei 
kur ir užtinka kitų srovių ką 
nqrs vertingo padaryta, tai vis 
tiek randa reikalo' pridėti pa
šiepiančius komentarus. Kalbė
damas apie Lietuvių krikščio
nių demokratų susivienijimo 
programos projektą, nurodo, 
kad “krikščionių demokratų par 
tijos iniciatoriai buvo pralenkę 
demokratus” (147 psl.), bet' 
čia pat lyg nusistebi, kad po 
Vilniaus Seimo susirinkusių ku
nigų daugumos nebaidęs “kiek 
nesavas projekto autorių de
mokratiškumas”, nes reikėję 
atitaisyti “pašlijusią padėtį... ei
nant į liaudį”. Ir prieš Pirmą 
pasaulinį karą Lietuvos kunigi
ja parodžiusi “nepalyginamai 
daugiau ekspansijos” dėl to, 
kad socialdemokratų ir demo
kratų veikla “mūsų kunigus er
zino, išvesdama iš pusiausvyros

norėjo, pasinaudodami revoliu
cijos laimėtomis laisvėmis, 
“dirbti ramų kultūrinį darbą” ir 
buvo užmiršę, kad už įgytą 
laisvę “reikėjo mokėti žmonių 
gyvybėmis, krauju, kalėjimais 
ir Sibiru” (164 psl.). Kunigai 
“už tas visas pasikeitusias są
lygas... nieko nemokėjo, galė
jo ateiti “ant gatavo” (159 
psl.). Tai pasenęs, lietuvių libe
ralų ir socialistų sufabrikuotas 
galvojimas, visai neatitinkąs 
tikriesiems praeities įvykiams. 
Buvo apsileidusių kunigų, buvo 
ir caro pataikūnų karjeristų, 
bet jų kaltės negalima apibend
rinti visai Lietuvos kunigijai. 
Buvo ir pasauliečių tarpe sava
naudžių bei caro valdžios gar
bintojų. Ir ar kunigų ar pasau
liečių tarpe tokių buvo dau
giau, sunku būtų pasakyti. Tik 
apie tokius iškrypėlius pasau
liečius labai maža arba visai 
nieko nekalbama, o apie kuni
gus visur ir visada triūbijama.

Lietuvos kunigija kovoje su 
caro valdžia yra sudėjusi dau
giau aukų, negu kas kitas. Len
kų vyskupo P. Kubickio surink
tomis dokumentuotomis iš įvai
rių archyvų žiniomis Žemaičių 
ir Vilniaus vyskupijose nuo 
1863 metų iki 1914 metų už 
nesilaikymą caro valdžios pot
varkių giynai tik bažnytiniuo
se reikaluose piniginėmis baus
mėmis ir kalinimu vienuolynuo
se nubausta per 1,000 kunigų, 
už politinius ir tautinius reika
lus — 1,500 kunigų, kurių 365 
ištremti į Sibirą (39 ištrėmime 
mirę), 750 kalinti, 380 konfis
kuotas turtas ar nubausti ma
žesnėmis bausmėmis. 1863 me-

Bendras dailės parodos vaizdas ateitininkų sendrau gių stovykloje Dainavoje Nuotr. A. B.

tų sukilimą malšinant, keli ku
nigai buvo sušaudyti ar pakarti.

Lietuvių visuomenę organi
zuoti, šviesti ir skatinti kovoti 
prieš caro valdžią pirmieji pra
dėjo kunigai, pradedant vysk. 
M. Valančiui. Jie suorganizavo 
knygnešių kadrus, nurodė kelią 
į Tilžę, jie ragino motinas prie 
ratelio išmokyti skaityti savo 
vaikus. “Apžvalga” pirmoji pra 
dėjo karingai kovoti prieš caro 
valdžią. Iki Job nė vienas lie
tuviškas laikraštis nebuvo taip 
griežtai pasisakęs prieš Lietu
vos okupantus ir rusifikatorius. 
Jei 1905 metais į revoliucijos 
įvykius Lietuva sąmoningiau 
reagavo, negu Rusijos didieji 
miestai, nekalbant jau apie kai
mą (Tau, Lietuva, 41 psl.), tai 
buvo ne vien socialdemokratų 
veiklos vaisius bet, ir kunigų 
leistų laikraščių “Šviesos”, “Ap
žvalgos”, “Tėvynės Sargo” bei 
varpininkų “Ūkininko", “Var
po” ir tautiškai nusistačiusios 
kunigijos veiklos nuopelnas. 
Per vieną, antrą revoliucinę, 
agitacinę, dažniauiai atmintinai 
išmoktą ir visur tą pačią kar
tojamą kalbą dar nepadaryti vi
suomenės sąmoningos, ją gali 
tik sukiršinti, padaryti gaivališ
ką, viską, griaunančią, naikinan
čią, kaip kad Rusijoje sufana
tizuota minia ir elgėsi.

šiandien Lietuvos socialde- 
kratai visada ir visur mėgsta 
pasigirti, kad'Jie jau 1896 me
tais savo programoje reikalavo 
Lietuvai laisvės federaliniais 
pagrindais, bet užmiršta pasa
kyti, kad tada iš tų socialdemo
kratų dar nė vienas nemokėjo 
tiek lietuviškai, kad būtų galė
jęs suredaguoti lietuvišką laik
raštį ir nežinojo Tilžės spaus
tuvių, kur jau nuo 1867 m. bu
vo spausdinamos lietuviškos 
knygos, nes prof. V. Biržiškos 
tvirtinimu, jie “visiškai nedaly
vavo kovoje už lietuvių spaudą 
ir dėl to nebuvo susirišę su ke
liais lietuvių literatūrai gabenti 
iš Prūsų į Lietuvą” (Bibl. Ži
nios, 1932 m., 6 nr. 30 p.). Pir
mas "Lietuvos Darbininko” nu
meris pasirodė tik 1896 m., o 
antras po dviejų metų. Tuo tar
pu “Apžvalga” per šešerius me
tus (1890—1895 m.) išeidavo 
reguliariai du kartu per mėnesį, 
o “Tėvynės Sargas” reguliariai 
kas mėnuo ir dar su priedais.

Kunigai Irgi dalyvavo 
revoliucijoje

Atsiminimų autorius neteisin
gai prikiša kunigams, kad jie 
nedalyvavę 1905 metų revoliu
cijoje, nes “nebuvo nė vienos 
politinės bylos kunigui” (146 
psl.). Vien Kauno gubernato
rius 1906 m. lapkričio 4 d. raš
te Nr. 17402 Vilniaus general
gubernatoriui išvardina 35 ku
nigus, dalyvavusius 1905 m. 
revoliucijos sąjūdyje prieš caro 
valdžią. Tokių revoliucionierių 
kunigų buvo ir Suvalkų guber
nijoje. Gelgaudiškio apylinkėse 
veikė kun. Vyšniauskas, kuris 
buvo pragarsėjęs streikų orga
nizavimu. Kurtuvėnų klebonas 
J. Vizbaras iš grafo Plioterio 
išreikalavo ūkininkams servi
tutus. Kun. šnapštys už revo
liucinę veiklą buvęs areštuotas 
ir teisiamas. Kųn. J. Švagadys 
už patarimą darbininkams 
streikuoti susilaukė kratos ir

neteko savo bibliotekos. Kun. 
J. Tumas išvengė arešto tik dėl 
to, kad laiku buvo parapiečių 
paslėptas. Revoliucijoje dalyva
vę kunigai buvo nubausti švel
nesnėmis bausmėmis, buvo per
kelti į kitą parapiją ar paže-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Proto/.lstas 

Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Areh Supports) ir t t.
OBTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9-1 
2850 W. 63rd St., Ghicago 29, IU. 

Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
pritaiko akintus

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229.
----- SSt- telef. AVAlbrook 5-307(1

Res. HE 9-1070
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

8449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medinai Buildlng) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001
Ofisas 3148 Wwt 68rd Street 

Tel.: PRospect 8-1717 
Resid.: 3241 Wwt eot.li Plaee 

Tel.: REpublie 7-7808
DR. S BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais ąuo T iki 8. ___________

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir Callfornla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šešt. 2—4 vai.

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

Rez. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir Slapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso RE 4-5849, rez, 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71»t Street
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
atitr., penkt. 1-B, treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tet ofiso HE 4-5758; Res. HI 6-3225
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika Ir Alergija 

2751 VVest 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vai. penktad. 10 v. r. Iki 9 v. v., 
Seštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 785-4477; Rez. PR 8-6980
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
gPEOIAIjVBft — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRA5VEOD MEDICAL BLDO. 

8449 So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

8182 So. Kedzie Avė.. VVA 5-2670 
Valandos pagal guBitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-000]

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-8887
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
Sešt. 12—8 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel. PR 8-2220 

Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKSEVI6IUS
JOKŠA

gydytoja ir chirurge
VAIKŲ LIGOS

2656 West 83rd Street 
Plrmad., antrad., ketvlrt ir penkt

nuo 11 Iki 1 v. Ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
Seštad. nuo 1 iki 4 vai.

minti, nea jie ir revoliuciją kėlė 
kultūringiau, negu kiti; jie ne
plėšė valsčiaus kasų, nedaužė

Tel. ofiso PO 7-8000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso PR 6-1795. Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2300 VVest 51st Street

Oaklcy Metikai Arte
Pirm., antr., ketvlrt. ir penkt. nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.
Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4,7, Treč, Ir šeš- 
tad., tik susitarus.

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(įdėtuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59th Street
Vai.: Plrmad.,.* antrad.. ketvlrtad ir 
penktad. nuo (2-4 p.p., 6:39-8:30
vai. vak. Seštad. 12-4 vai., trečiad. 
Uždaryta.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet
Atostogose ligi rugpliičlo 20 d. 

Reikalui esant kreiptis pas dr. P. 
Kauną.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue, 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad, nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11
vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Rez. tel. 289-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmiock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.; plrmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ilgos

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, Iii. 

Telef. ofiso: PUlIman 5-6768 
Namų: BEverly 8-3018

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 p. p. ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600

DR. C. K. PAULIS
DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS 

Monroe Building, Saite 709
104 South Michigan Avenue 
VA.Inndon miMtaru* Mlefonv

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

gydytoja ir chirurgė 
Ofisas 2659 VV. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais

uždaryta.

monopolių, nešaudė policijos ir " 
prievarta jų nenuginklavo. Ir 
pasauliečiai, kurie santūresniu 
būdu dalyvavo revoliucijos įvy
kiuose, net nebuvo areštuoti. 
Kaip pavyzdį galima paimti ir . 
Veliuonos vargonininką J. Ku
metį, kuris suorganizavo lietu
višką valsčiaus savivaldybę, 
pats buvo išrinktas valsčiaus 
raštininku, bet neleido daužyti 
monopolio, nuginkluoti urėdnin- 
ko (Plg. Knygnešys I, 176 p.).

Be to, po 1905 metų revoliu
cijos laimėta laisvė buvo ne 
vien Lietuvos socialdemokratų 
veiklos nuopelnas, bet visos 
Rusijos revoliucijos įvykių iš
dava. Tuo nenorima nuvertinti 
Lietuvos socialdemokratų ko
vos už Lietuvos teises, bet pri
menama turėti tam tikro res- 
pekto ir kitų” darbams.

oi;
Nepraustaburniškai demago

giški leidiniai
Kunigai ‘ kaltinami, kad jų ■ 

prieš socialdemokratus išleisti
Nukelta j 4 psl

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJĄ^ IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien’nub 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTROPEDINfiS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.; Pirmatl.',. antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 nrJryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublie 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. Californla Avė., YA 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. 
uždaryta; šešt. nuo 10 
piet r

kasdien: treč. 
v. r. iki 1 po-

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 IVest 
7tst St. (71-o« Ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 778-2880; 30 N. Michl- 
gan avė. Sulte 808, tel. CE 8-7764. 

Valandos Jiagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehUl 6-0817 

Valandos: 1-8 p. p. ir 6-8 p. p 
Penkt.’tik 1-3 p. p.

Trečiad. Ir Seštad. pagal sutart}.

Ofriso teląf.. CMffside 4-2896 
Resid. tefef. VVAlbrook 5-31)99

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2_ 4 ir
6—8 vai. vak,. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 v

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect' 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. Sešt. 2—1 v, popiet ir kitu lai
ku— pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
C H LIMj r g A s 
2454 W<?'t 71st Street 

PrltminSja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
 Treč. Ir šešt. uždaryta

„ . JUi, ---------------Telefonas — 'GRovehill 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street
Specialybe: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

ATOSTOGOSE IKI AUGUST 31. 
PAVADUOJA:: DR. V. TAURAS.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8. 

Seštad. nuo 2 iki 4 v. Treč. ir sekm.
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tet ofiso PR 6-6440. rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 Wėst 71st Street
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Vasariškoji meno paroda Dainavoj
JUOZAS PAUT1ENIUS, Dainava, Michigan

Mūsuose dailės parodos jau 
virto nedalomąja dalimi įvairių 
parengimų, kongresų ir litera
tūrinių vakarų. Plastinis me
nas, ypač tapyba, susilaukia 
vis daugiau dėmesio, o suruoš
tųjų meno parodų skaičius sa- 

- ko, kad kultūrinių interesų ska
lėje tapyba užima išskirtinę vie
tą.

Jei poetai ir rašytojai lyg ir 
pasigenda prieauglio, kada, 
praėjus beveik dvidešimtmečiui, 
laisvajame pasauly iš jauniau
sios kartos bręsta tik viena ki
ta, dėmesio verta mūsų rašto 
plunksna, tai dailės mylėtojams 
šia prasme nėra ko nuogąstau
ti.

. Janunųjų dailininkų spiečius, 
išlėkęs iš Europos ir Naujojo 
Pasaulio meno akademijų, savo 
skaičiumi ir kūrybine jėga ve
jasi mūsų viduriniosios ir se
nesniosios kartos menininkų 
šeimą.

Žinoma, jau dabar teigti, kad 
jaunieji užtemdė senųjų meno 
žvaigždžių švitėjimą, būtų dar 
kiek per anksti.

Ateitininkų sendraugių su
rengtąja dailės paroda Daina
voje reikia tik pasidžiaugti: ren
gėjų prasminga iniciatyva ir ten 
rodomų dailininkų (daugumoje 
jauniausios kartos) kūryba. Pa
roda ten vyksta ateitininkų sen
draugių stovyklos ir bendrosios 
studijų savaitės proga iki rug- 
piūčio 16 d. Parodoje jaunieji 
pademonstravo savo kūrybą, 
kurioje taip ryškiai akcentuo
jamas jų veržlumas, originalu
mas ir jaunatviška dvasia.

Net ir kūrinių pavadinimuo
se, kaip “Saulės takas”, "Sau
lės šalis” ar "Žydinčios gėlės”,

' jie originaliai pavaizduoja pa
vasario pagaunantį grožį, įkū
nydami savo drobėse naujus pa
sisakymus, naujus mėginimus.

Septyni parodos autoriai (V. 
Krištolaitytė, A. Trinkūnas, S. 
Smalinskienė, sesuo Mercedes, 
G. Žumbakienė, Z. Sodeikienė ir 
P. Aleksa) davė parodai didžia 
dalimi naujus, niekur kitur ne
matytus kūrinius, kuriuos ste
bėdami, galime nesunkiai pri
eiti išvados, jog kiekvienas, pa
rodoje dalyvaująs, sprendžia ir 
turimas tei keliamas menines 
problemas.

Nors parodos lankytojų dau
guma pasisakė balsavimo keliu 
už sesers Mercedes kūrinį "Ma
dona su kūdikiu”, tačiau, jei 
geriausią kūrinį būtų atrinkusi 
kompetentinga jury komisija,

tai galėjo sprendimas būti ir 
kitoks.

Sesers Mercedes išstatytuose 
darbuose dvelkia kiek migdan
ti ramybė, pereinanti į pilkšvą 
koloritą, Bet negalima nuneig
ti jos tapybinių Užmojų ir mo
kėjimo kūriniuB suvesti į visu
mą.

Tapyboje Vida Krištolaitytė 
su savo penkiomis, didelėmis 
drobėmis parodoje dominuoja. 
Ji davė vieną peisažą ir net 4 
figūrines kompozicijas. Jos pa-
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Parodos plakatas Dainavoje

sirlnkimas nelengvų kompozici
jų, mokėjimas kiekvienoje dro
bėje suvesti spalvinius sprendi
mus liudija, kad dailininkė ei
na tikruoju kūrybos keliu. Kriš- 
tolaitytės “Kompozicija” laiky
tina ne tik jos, bet greičiausia 
ir šios meno parodos įspūdin
giausiu kūriniu. Lyg ir sudva
sinto pasaulio horizonte iškyla 
dangaus atšvaistės, persunktos 
stipraus ultramarino, į kurio 
ansamblį įjungtos permatomos 
kitos mėlynos spalvos gamos 
To viso ansamblio tonacija pui
ki, patraukli ir įtikinanti, šiam 
kūriniui ir techniškojo atlikimo 
prasme sunku būtų rasti kokį 
priekaištą.

Neblogos V. Krištolaitytės ir 
figūrinės kompozicijos, atliktos 
labai drąsiu mostu.

Dali. S. Smalinskienė repre
zentuojama čia 5 darbais, ta
čiau toli gražu nevienodo me
ninio lygio. Jei jos “Saulės ta
kas” laikytinas gerai užbaigtu 
ir spalviniai išbalansuotu dar
bu, tai kiti dar primena akade
minius varžtus. Vis dėlto tapy
toja, kad ir pamažu, daro ryš
kią pažangą.

Skulpt. P. Aleksa, išstatęs 
parodoje 4 darbus, žiūrovui da
ro neblogą įspūdį. Vienuose jų 
skulptorius vos besuvokiamai

kalba abstrakto balsu, kituose 
saikingai nuo abstrakto nutols
ta. Tai akivaizdu skulptūroje 
“Mergaitė”. Ji dinamiška, gra
cinga ir bylojanti žiūrovui, kad 
jaunasis skulptorius žingsnis 
žingsnin žygiuoja moderniuoju 
meno keliu.

Iš Z. Sotleiliienės darbų ge
riausiu tenka laikyti "Šventą
ją šeimą”. Nors darbas sukur
tas dekoratyviai, bet spalvos Ir 
techninis atlikimas bei kompo
zicija gerai išbalansuota. Kiti 
jos darbai gal kiek silpnesni, 
nors ir juose žymu naujų ieš
kojimų.

Iš visų menininkų bene viena 
G. Žumbakienė savo kūriniu 
“Saulės šalis" priartėja prie pu
siau abstrakto. Kitus parodos 
dalyvius (su mažais nukrypi
mais) galima priskirti prie nuo
saikiųjų modernistų.

G. Žumbakienė* "Saulės ša
lis", kad ir primena naujausias 
meno sroves, betgi tame darbe 
matyti noras būti visai savaran
kiška. Šiltas spalvinis spren
dimas maloniai nuteikia paro
dos lankytoją. Lauktina iš dai
lininkės daugiau panašių kūri
nių.

Ir pagaliau septintasis paro
dos dalyvis tapytojas A. Trin
kūnas mūsų dailės parodos žiū

Vida Krikštolaitytė Sėdinti moteris
Iš dailės parodos Dainavoje

rovams pateikė pora pusėtinų 
darbų. Jo “Miestas”, sukurtas 
labai konstruktyviai, daro gero 
įspūdžio. Iš dviejų tapybos dar
bų matyti, kad dailininkas tu
ri gabumų, tik gaila, kad kū
rybai skiria per mažai laiko.

Kaip ir kitose mūsų dailės 
parodose, taip ir šioje, greta 
gerai nusisekusių teko matyti 
tik vidutinių ar net ir silpnų 
darbų. Tačiau tai nė kiek ne

MEDALIONAS

Pirm,
nei tave pabučiavau,
aš jau žinojau,
kad tu ne man buvai skirta,
o aš — ne tau,
lies |M*r anksti tos mano vyšnių rausvos lūpos 
pažino purvą.
<Tu pašKrėjai į mane tokiom akim, 
kokiom nnmirėliai apžiūri medaljoną 
ant savo kaklo).
šiandieną sėdžiu ir galvoju:
ar galėjau
pakeisti nuosavą likimą?
ar galėjo
nebūti tai, kas buvo buvę
arba būti
tik visa tai,
ko niekados nebuvo buvę?
Aš nežinau.
Aš tik žinau, kad taip ir liko
mano širdis kaip sulankstytas medaljonas.

P. Aleksa Mergaitė
Iš dailės parodos Dainavoje

mažina parodos pasisekimo, ku
rioje taip ryškiai apčiuopiamas 
mūsų jaunųjų dailininkų pradė
tasis kelias.

Tiek parodos salė, tiek pats 
parodos apipavidalinimas buvo 
labai skoningai atliktas arch. 
A. Barzduko. Nemanau, kad ir 
senieji dailininkai būtų esamose 
sąlygose ką geriau padarę ir 
parodę.

Vladas Šlaitas

VYČIŲ SEIMO KONCERTAS 
CHICAGOJE

O, Viešpatie, duok, kad lietuvių tauta 
Gyventi gaištų laiminga, laisva.

Koncerto programos motto

IZA MOTE KAITIENft

Amerikos lietuvių gyvenimo 
tempe vyčių meninė veikla iš
plaukia iš jų subtilių patrio
tinių jausmų ir pasireiškia mū
sų liaudies dainų ir muzikos 
puoselėjimu. Tokį reiškinį vi
suomenei tenka priminti mylin
čia širdimi, o klausant jų cho
ro koncerto, dainuoti su jais 
kartu savo sielos gelmėse.

Rugpiūčio 7 d. Vyčių choro 
koncerto programos minėtas 
motto akivaizdžiai nusakė, kas 
bus akcentuojama scenoj ir ką 
vyčiai ryžtingai įvykdė. Apie 
pusė šimto tautiniais rūbais pa
sipuošusių choristų, vyčių jau
nučių — tautinių šokių šokėjų 
ir pora svečių solistų išpildė 
lietuvišką liaudies ir meno dai
nų bei šokių didžiąja dalimi in
scenizuotą pynę. Deja, solistai 
lietuviškajam stiliui įnešė kiek 
nereikalingo kontrasto. Svečiai 
solistai — Bičkienė ir Vaznelis
— padainavo po vieną ariją iš 
pasaulinių operų — Pajacų ir 
Sevilijos Kirpėjo. Programos 
vientisumui buvo galima parink
ti arijas iš lietuviškų operų, nes 
anos buvo svetimos programai 
ir savo dvasia.

Trisdešimties numerių prog
ramoj Vyčių choras padainavo 
dvidešimt naujų lietuviškų liau
dies ir meno dainų (kitos buvo 
anksčiau girdėtos), keletą jų su 
tautiniais šokiais, scenos efek
tais, vaidyba. Energingas, jau
nas, entuziastiškas Vyčių cho
ro dirigentas F. Strolia, suma
niai įvairindamas liaudies bei 
meno dainų išpildymą, diriguo
damas bei, reikalui esant, pri
tardamas akordeonu, leisdamas 
chorui judėti, vaidinti su sce
niškais efektais, pavertė ypač 
liaudies dainas įdomiomis ir 
labai mielai skambančiomis. Jei 
pirmoj choro programos statiš
koje daly, kurioj buvo pildomos 
daugumoj lietuvių kompozito
rių originalinės choro dainos, 
trūko kiek susidainavimo, ar 
>buvo jaučiama balsų diapazonų 
sunkumai, ar kiek detonavimo, 
tai antroj daly, kur buvo re
prezentuojama inscenizuota mū
soji liaudies daina ir muzika
— pildoma choro, jaunųjų vy
čių šokėjų ir talkininkaujama 
solisto Vaznelio — buvo pasi
gėrėtinai žavinga ir tikra, kaip

kad anais gerais laisvės laikais 
Lietuvoj. Nors sceniškoji buta
forija — mergelių rūtos atro
dė daugiau “šermukšninės”, vy
no puodžiukai popieriniai ir ąso
čiai ne moliniai, bet šios prie
monės teikė graudžiai lietuviš
kai dainai išorinio spalvingumo, 
iliustruojamos gyvybės ir padė
jo dainininkams sukurti ryškų 
ir mielą lietuviškųjų papročių 
vaizdą, kurių režisūrai sveikin
tinai talkininkavo Ulevičius, 
Giedraitytė, Verbickaitė, Tenc- 
lingeris ir Bereckes (programos 
apipavidalinimas).

Choro viešnia solistė Bičkie
nė talkininkavo chorui J. Stro- 
lios giesmėje Marijai ir padai
navo solo Na, tai kas — Ka- 
vecko, Mano Sieloj — Tallat- 
KelpšoB ir Neddos Ariją iš Pa
jacų. Įspūdingas solistės sce- 
niškumas konkuravo jos voka
linį pajėgumą, kuriame buvo 
jaučiama balso technikos sun
kumų.

Solistas Vaznelis talkininka
vo chorui Ūdrio dainoj iš Klo
vos operos Pilėnai (kurią turė
jo pakartoti), Tallat-Kelpšos 
Žaliojoj lankelė j (su choro de
koracija), Brazinskio Naktigo
nės dainoj (su vyrų choru) ir 
pats padainavo solo — Tamsio
joj Naktelėj — Šimkaus, Jojau 
dieną Petrausko ir ariją iš 
Rossini Sevilijos Kirpėjas. Vaz
nelis skambiu bosu, aiškia tar
timi, švaria intonacija sėkmin
gai išpildė savo programą, re
gimai siekdamas duoti kiekvie
nam dalykui paskiros draminės 
išraiškos. Jis buvo šiltai ir pel
nytai publikos priimtas, kaip 
mūsiškių pripažintas ir pirmau
jantis solistas. Kone visas pro
gramos dainas jautriai palydėjo 
pianistas-kompozitorius J. By- 
anskis.

Visą šią 30 numerių progra
mą sujungė talentinga jaunutė 
pranešėja Milda Pakalniškytė. 
Jei kada šalia spausdintos pro
gramos publika bodisi pranešėjų 
komentarais, tai šiuo atveju 
pranešėjos Mildos vaidmuo pro
gramoj buvo dramatiškai intri
guojantis ir svarbus. Jos ko
mentaro minties gelmė ir lako
niškumas, dainininkiškai skam
bus balsas, ryški ir jausminga

(Nukelta į 5 psl )

SALOMĖJA NĖRIS 
-BAČ1NSKAITĖ
Žodis jos tragedijos klausimu

imam

M. KRUPAVIČIUS

Caro okupacijos metu prieš Pirmą didį
jį karą Marijampolės Žiburio mergaičių pro
gimnazijai vadovavo mūsų žinoma rašytoja 
ir pedagogė Šatrijos Ragana - Marija Peč- 
kauskaitė. Ne kartą man teko su ja kalbė
tis. Ir kiekvienu kartu ji nusiskųsdavo Su
valkijos lygumomis. Tose lygumose jai buvę 
trošku, neturėjusi kur akį atremti. Ji ilgė
josi žemaičių kalneliais vilnijančių laukų. 
Tos lygumos negalėsiančios, jos manymu, 
pagimdyti Suvalkijai nei poetų, nei rašyto
jų. Ji klydo. Poetus gimdo kita jėga, ne že- 
mėvaizdis, ne gerovė, ne poetiški vaizdai ir 
krašto praeitis. Liudas Gira mokėjo gražiai 
apdainuoti vieną skurdžiausių kraštų — lie
tuvišką sacharą Dzūkijoj. "Oi žinau aš vienų 
kraštų mūs šalalėn Lietuvon. Didžių var
gų, sunkių naštų tysia jis dziena dzienon”. 
Ir ta Sachara davė poetų. Ir nuobodžios Su
valkijos lygumos gimdė ir poetus ir rašyto
jus. Vilkaviškio gimnazijos ir miesto sukak
tis davė progos sudaryti tų poetų ir rašyto
jų katalogą gal iš lygiausios Suvalkijos da
lies — tarp Vilkaviškio ir Virbalio. Tos ly
gumos pagimdė ir poetę Salomėją Bačins-

kaitę - Nėrį, gal to krašto žinomiausią ir 
mėgiamiausią dainę - kūrėją. Ji, deja, pa
čiame savo kūrybingumo amžiuje pasuko į 
socializmo - bolševizmo klystkelius. Maž
daug tuo pačiu metu į tuos pačius klystke
lius įsuko ir kitas mūsų poetas, kritikas ir 
visuomenės veikėjas Liudas Gira.

Gira senesnis savo raštais ir veikla už 
Nėrį. Jo ir kūrybos pasiliko daugiau. Iš mū
sų literatūros istorijos nieks neišbrauks nei 
jo, nei Nėries. Juodu joje savo vardus jau 
įsiamžino. L. Gira buvo ir veikėjas kovoto
jas iš pat savo jaunystės laikų. Liudwik Hi- 
ro vilniškės lenkų spaudos buvo be pasigai
lėjimo puolamas ir akėjamas, kaip litvoma- 
nas, fanatikas lietuvis, parsidavėlis rusams 
ir kitais epitetais, kuriais lenkų žodynas 
gana turtingas, ypač kai reikėdavo lietuvius 
“pašlovinti”. O tačiau, ištikus juodu tai tra
gedijai, apie L. Girą mažai kas sielojosi ir 
rašė. Gal dėl to, kad lietuviškoji visuomenė 
jau buvo pripratusi prie jo kilnojimosi iš 
partijos į partiją ir kitokių staigmenų. Gira 
pradžioje demokratų partijos narys. Jai su
skilus, atsiduria pas krikščionis demokratus. 
Čia, kaip ir kitur, jis pasirodo gyvu ir na
šiu veikėju ir rašytoju. Vėliau peržygiuoja 
į tautininkus. Iš jų atsiduria pas bolševikus. 
Ir čia jis baigia savo nepastovų ir neramų 
gyvenimą.

Kitaip buvo sutikta Nėries nelaimė. Apie 
ją daug kas rašė. Buvo prirašyta ir trum
pesnių straipsnių ir ilgų studijų, ir piktų, ir 
objektyvių, ir smerkiančių, ir tokių, kurių 
autoriai jos klaidą leido per jos psichikos 
sietą ir dėl to buvo atlaidesni jos padary
tai klaidai. Miuėtoj vilkaviškiečių sukaktyje 
vieni prelegentai labai trumpai Nėrį pami
nėjo, kiti visai ją apleido. A. Vaičiulaitis ją 
savo straipsnyj (Draugas, 1962 m. rūgs. 8

d.), rašytam ta pačia proga, paminėjo kiek 
ilgėliau. Ilgiau prie kiekvieno vilkaviškiečio 
kūrėjo ir negalėjo apsistoti. Prelegentams 
ir rašytojams rūpėjo tik tiksliai ir pilnai su- 
katalaguoti vilkaviškinių kūrėjų derlių, o 
ne platesnes apie juos studijas klausytojams 
ir visuomenei pateikti.

Apie S. Nėrį prirašyta ir prikalbėta 
daug. Dažnai prirašyta per kietai ir netei
singai. Mes turim ją imti tokią, kokia ji bu
vo iš tikrųjų, kad ateities kartos turėtų jos 
tikrą vaizdą. Rašydamas šį straipsnį, pir
miausia panaudosiu savo turimus apie ją 
atsiminimus ir žinias, paskui gautas žinias 
iš jos gyvenančių JAV motinos, sesers Onu
tės Kizlauskienės, pažįstamų, jos buv. Al
vito klebono kun. A. Vilkaičio ir kitų. Be to 
panaudosiu šiuos raštus: Lozoraitienės, til
pusi 1960 m. nr. 2/19 Moteryje, dr. Van
dos Daugirdaitės - Sruogienės rašytą man 
1964.VI.15 laišką S. Nėries klausimu ir dr. 
Jono Griniaus studiją, tilpusią Aidų 1961 
m. nr. 4, 5 ir 6. Griniaus studija apie S. 
Nėrį, kiek man yra žinoma, yra plačiausia, 
turtingiausia žiniomis ir, bendrai imant, ob
jektyvi, bent čia išeivijoj. Jis stengėsi ją pa
žinti ir teisingai vertinti. Deja ne visur jam 
tai pavyko. Joje yra griniškai kietų teigi
mų, per griežtų reikalavimų ir taisytinų iš
vadų bei teiginių. Aš savo šiame straipsny
je stengsiuosi turimomis tikromis žiniomis 
kreivas, per kietas ir neteisingas kitų pa
teiktas apie Nėrį žinias ištiesinti ir atitai
syti.

Salomėja Nėris mano akimis
S. Nėrį pažinau tik Kaune, kaip studentę. 

Kada ir kokia proga neprisimenu. Su stu
dentais ateitininkais gyvenau artimuose 
santykiuose. Visai artimai gyvenau su atei

tininkų lyderiais — korporacijų pirminin
kais ir kitais‘prasimušusiais visuomeninia
me ir politikos darbe. Nėris prie tokių ne
priklausė. Jos nematęs, pažinojau tik kaip 
poetę. Poezija daug nesidomėjau. Bet Nėries 
poezija man patiko, ir noriai ją skaityda
vau, kaip noriai skaitydavau Maironio, o da
bar Brazdžionio ir kitų panašių. Kažkurio 
ateitininkų pobūvio metu teko su ja sėdėti 
prie vieno stalo ir plačiau su ja išsikalbėti. 
Ji mokėjo palaikyti kalbą, nešokinėjo vir
šūnėlėmis ir neslidinėjo nuvalkiotomis kas
dienybėmis. Ji mane apibėrė įvairiais klau
simais - klausimėliais. Daugiausia kalba su
kosi apie socialinius ir darbininkų reikalus. 
Prie stalo su ja nebuvo kada nuobodžiauti. 
Matydamas, kad jos problemos neišsisėmė 
šiame mūsų pasikalbėjime, atsisveikinda
mas jai pasiūliau, kai tik turės kokių išsi- 
aiškintinų problemų, atsilankyti pas mane. 
Šiuo mano pasiūlymu ji pasinaudojo. Pir
mas su ja pasikalbėjimas man padarė tei
giamo įspūdžio. Susidariau apie ją nuomonę, 
kaip apie nelėkštą mergaitę.

Ji pas mane atsilankė 10-15 kartų. Atei
davo vis kitos mergaitės — studentės lydi
ma. Kelis kartus buvo su H. Vilčinskaite, 
kuri Griniaus teigimu buvo jos artimiausia 
draugė. Jai išvykus į Uragvajų, Salė (taip 
Nėrį vadinsiu ir toliau, nes taip aš ją va
dinau ir mūsų pasikalbėjimuose) sunkiai iš
gyveno. Salei, jos pačios teigimu, Vilčinskai- 
tė buvusi protu. Grinius tą jos teigimą va
dina perdėtu, bet jis prileidžia ją buvus Sa
lei inkaru. Vilčinskaitės nepažinojau. Ją ma
čiau tik tuos kelis kartus, kai pas mane bu
vo su Sale atsilankiusi. Ji mari paliko ki
tokio įspūdžio — Vilčinskaite negalėjusi bū
ti Salės nei protas, nei inkaras. Ji daugiau
sia pas mane tylėjo. Jos statomi klausimai

tik iš religijos srities buvo banalūs, seni, 
suformoluoti kaimo “teologų” ir kataliky
bės priešų. Salė gi savo suformuluotais klau
simais ją visa galva viršijo. Ateitininkuose 
sukosi kalbos, būk Vilčinskaite negalėjusi 
Salę teigiamai veikti. Kodėl, nesiteiravau 
ir nežinau.

Po tų kelių kartų Salė pas mane ateidavo 
su kitomis savo draugėmis. Jų pavardžių 
neprisimenu. Įdomu, Salė interesavosi be
veik lygiomis ir religiniais ir socialiniais 
klausimais. Jos kelti religiniai klausimai bu
vo rimti ir gerai formuluojami. Ar juos 
ėmė iš knygų ar jie buvo iš kitų nugirsti, 
nežinau. Jei būtų iš kitų nugirsti, tai jų iš
laikymas geroj, tikslioj formoj rodė, kad 
jos galvoj religija turėjo stipraus pagrin
do, nes be jo galėjo tuos nugirstus formula
vimus sukarikatūrinti ir jų mintis ligi ne
pažinimo iškraipyti. Turėdamas prieš akis 
tokią pašnekovę, stengiausi į jos klausimus 
atsakyti visai rimtai, nesigailėdamas laiko 
platesniam jai rūpimo klausimo išaiškini
mui. Keliais atvejais paprašiau tą klausimą 
atidėti kitam kartui, nes man pačiam rei
kėjo pasiteirauti atitinkamos knygos. Jos 
papildomai statomi klausimai logiškai plau
kė iš pagrindinio.

Salę religijos neegzaminavau. Kiek gi
liai jos religijos pažinimas siekė, pasakyti 
negalėčiau. Bet vis dėlto su jos kai kuriais 
biografų teigimais, būk “9. Nėries religija 
buvusi jausminė ir tradicinė, kad katalikiš
ko auklėjimo ir katalikų moralės reikšmė 
Salomėjai buvusi minimali, kad ji iš jau
nystės neturėjusi krikščioniškai suprastos 
religijos, kad jos religija atrodžiusi gamtinė, 
jausminė, negili, nepatvari, tik tradicijų pa
laikoma” sutikti negalėčiau. Jų argumentai

(Nukelta į 4 psl.)
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TIESIANT KELIA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBEI

(Atkelta iš 2 psl.) 
kai kurie leidiniai buvę “ne- 
proustaburniškai demagogiški” 
(165 psl.). Bet jei paskaityti 
“Naujosids Gadynės” straips
nius, nukreiptus prieš kunigus, 
tai ten rasime žymiai daugiau 
“nepraustaburniškos demagogi
jos”, kurįos šio straipsnio apim
tis neleidžia plačiau pacituoti. 
Tai buvo idėjinių kovų įkarščio 
metas, bet tas įkarštis pas kai- 
kuriuos asmenis ir po 60 metų 
dar nėra atslūgęs. Prof. M. Bir
žiška savo knygoje “Lietuvių 
tautos keilas” II t. (137—138 
psl.) yra išaiškinęs, kad kun. 
K. Olšauskis neteisingai social
demokratų buvo kaltinamas ca
ro žandarmerijos agentu ir so
cialistų įdavinėtoju, o “Aiduo
se” 1963 m. 1 nr. buvo atrem
tas K. Bielinio tas pats kaltini
mas, nežiūrint to, tie patys 
šmeižtai kartojami ir “Tau .Lie
tuva” knygoje (166 psl.). Taip 
pat kartojamos "Tėvynės Sar
go” ir kun. A. Dambrausko 
“nuodėmės”, kurios Amerikos 
lietuvių spaudoje buvo gana 
plačiai išaiškintos ir jos tiek 
bendro turėjo su caro valdžios 
liaupsinimu, kiek šių dienų Lie
tuvos kunigų pataikavimas da
bartiniams okupantams. Ir po
sakis, kad “Varpas” bei “Ūki
ninkas” savo skiltyse “sutaną 
pakėlę galėjo parodyti žmo
nėms nešvarias apatines” (158 
psl.) ir panašūs išsireiškimai 
šiandien vargiai besiderina su 
rimto profesoriaus atsiminimų 
tomu.

Atsiminimuose labai sudra
matinta Tautos Tarybos priim
ta 1917 m. gruodžio 11 d. rezo
liucija ir ypač Uracho išrinki
mas Lietuvos karaliumi. Pasta
rasis klausimas įvardytas ant
rašte “Pirmasis sąmokslas 
prieš Lietuvą” (278 psl.). Kai 
kurių Tarybos narių kaltinimas 
sąmoningu siekiu įgyvendinti 
Lietuvoje monarchiją, nepa
grįstas jokiais įrodymais, jo
kiais argumentais, yra garbin
gų Lietuvos Tarybos narių juo
dinimas ir pylimas vandens ant 
dabartinių Lietuvos okupantų 
propagandos malūno. Tuo klau
simu praeitų metų pabaigoje

šio laikraščio skiltyse buvo ga
na plačiai pasisakyta, tad ne
verta to vėl kartoti.

Parlamentinė diktatūra
Knygos autoriaus nusiskun

dimas, kad anais laikais, kovo
damas už tautos laisvę, nesiti
kėjęs, jog "jau pirmaisiais ne
priklausomo gyvenimo metais 
demokratines mūsų laisves val
dys karo komendantas, kad per 
šešis demokratinių seimų me
tus tikrumoje, turėsime parla
mentinę krikščionių demokratų 
diktatūrą”... (68 psl.), atrodo, 
ne visai vietoje. Čia prof. S. 
Kairys pamiršo Rusijos Kerens
kio duotą nepažabotą, demokra
tinę laisvę, kuri per septynius 
mėnesius Rusiją atidavė komu
nistų diktatūrai. Pradžioje ir 
Lietuvoje buvo įvairių mėgini
mų sukilti prieš teisėtą valdžią. 
Kai šiandien iš perspektyvos 
pažiūri į anuos laikus, neatro
do, kad tai buvusi krikščionių 
demokratų diktatūra. Steigia
masis Seimas išrinktas pagal 
išleistus įstatymus, seimai bu
vo renkami pagal priimtą de
mokratinę konstituciją. Jei 
jie ir valdė. Jų laikais kai ku- 
krikščionys demokratai turėjo 
seime absoliutinę daugumų, tai 
rios grupės turėjo dar per 
daug, sakyčiau, laisvės, nes jos 
per savo parengimus giedodavo 
ne Tautos Himną, bet Interna
cionalą, kuris šiandien Lietuvą 
kaip tik laiko pavergęs. Taip 
pat reiktų nepamiršti, kad 1926 
m. III-jo seimo laikais, nors 
nebuvo tos vadinamos “dikta
tūros”, bet komunistiniai de
monstrantai praeiviams kari
ninkams daužė kepures. Vidaus 
reikalų ministerio socialdemo
krato V. Požėlos policija lazdo
mis pliekė studentus Kauno 
gatvėse, o švietimo ministeris 
socialdemokratas V. Čepinskis 
leido steigti lenkų Pochodnės 
organizacijai pafrontėje visą 
eilę lenkiškų mokyklų vėl len
kinti jau atlietuvintus vaikus.

Prieštaravimai
Vietomis atsiminimų autorius 

prieštarauja pats sau. Numal
šinus gruodžio mėnesio Maskvo
je darbininkų sukilimą, auto-

G. Žumbakienė
Iš dailės parodos Dainavoje

Saulėta šalis

VIETOVARDŽIŲ LOGIKA

Įdomi vietovardžių logikos 
smulkmena: visomis kalbomis Ne
muno vardas — gudiškai Nioman, 
rusiškai Neman, lenkiškai Niemen, 
suvokietintas der Njeimen —• yra 
vyriškos giminės: tik vokiečių die 
Memel — moteriškos. Visi Nemu
no intakai, išskyrus smulkučius 
upelius, kaip Girstupis ar Švent
upis, turi moteriškos giminės var
dus. Neris, aukštupyje Vilija, 
kilm. Neries, yra aiškiai moteriš
kas vardas. Lyg išimtį sudaro Ne
vėžis ir Merkys. Nevėžio vardas 
dar neseniai buvo laikomas mo
teriškos giminės: K. Jaunius 1898 
metais nurodo kilmininką Nevė- 
žies. Tą geriausiai patvirtina Pane
vėžio miesto vardas: kaip žinome, 
paupių ir paežerių vietovardžiai 
keičia giminę, pvz., Nemunas — 
Panemunė, Neris — Paneriai, Du
bysa — Padubysys, Jūra — Pa
jūris, Baltija — Pabaltijys.

S, Kolupaila (iš “Nemuno”)
rius pripažįsta, jog “įdėmiam 
stebėtojui darėsi aišku, kad re
voliucija Rusijoje pasileido pa
kalnėn” (149 psl.). Didžiųjų 
miestų darbininkai buvo jau 
pavargę kelti streikus. Atsi
griebusi caro valdžia žiauriai 
siautėjo, baudžiamieji būriai tę- 
rorizavo gyventojus, kalėjimai, 
perpildyti politiniais kaliniais, 
todėl beginkliams žmonėms kel
ti toliau revoliuciją buvo savi
žudybė. Tačiau kunigams pri
kišama, kad prasidėjus repre
sijoms, jie atlyžę nuo revoliu
cinio sąjūdžio (148 psl.), arba 
kad “bodėjosi revoliucija, no
rėjo ramiai gyventi” (164 psl.). 
Buvo ir kitų priežasčių, kodėl 
kunigai ir sveikai galvojanti 
lietuvių visuomenė “atlyžo” nuo 
išsigimusios revoliucijos. Bet 
tai yra platesnis klausimas, 
teks kita proga aiškintis.

Prof. S. Kairio atsiminimų 
! knyga parašyta sklandžiai, pla
ningai, tik vietomis, aprašant 
lietuvių liaudies sąmonėjimą 
bei jos politinį brendimą ir ko
vas už savo teises, jaučiamas 
daugiau agitacinis revoliucionie
riaus tonas, negu ramus pasa
kojimas. Knygos redakcinį pa
ruošimą atliko autoriaus pus
brolis prof. J. Puzinas, vardy
ną sudaręs Pr. Čepėnas. Kny
ga išleista švariai, gražiai įriš
ta ir traukia skaitytoją. Nežiū
rint autoriaus marksistinio re
voliucionieriaus požiūrio į kai 
kuriuos lietuvių laisvės kovos 
būdus ir kelius, knyga “Tau 
Lietuva” yra gana vertingas 
įnašas į Lietuvos istorijos me
džiagą. Reikia tik palinkėti 
prof. S. Kairiui sveikatos ir jė- 
jų toliau tęsti savo atsiminimų 
Pynę.

Nesisieloju tuo, kad žmonės 
manęs nepažįsta. Tesisieloju tuo, 
kad aš žmonių nepažįstu.

— Konfucijus

VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI
4818 S. VVestern, Chlcago 9, m. 
Hat. ST. SCKRBA l.A *-17*0
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai ryto. šettadle 
tilals Ir sekmadieniais nuo 8:110 Iki 
»:80 vai. ryto. Vakarais plrmad 
’ vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HĖmlock 4-2418

715» 80. Maplenood Ava. 
Oblcaco 2», 111.
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Standard Federal
S4T/JVGS AND LOAN ASSOC1 AT 1ON

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef.: VIrginia 7-1141

TURTAS — #87,000,000 REZERVAI — #8,500,000 

Už taupmenas mokame dividendus kas 3 mėnesiai 

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v. 
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad. 

9 iki 4 v. v. Seštad. 9 iki 12 v.

IUSTIN MACKIEWICH, Jr„ 

Prezidentas

Naujiena! Naujiena!

Cosmos Parcels Express 
Corporation

Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti daugelio 
metų patyrimą leidžiamiems siuntiniams siųsti į SSSR 
PRANEŠA:

Eilėje užsakymų sovietinės gamybos prekėms, kaip tai 
AUTOMOBILIAMS, ŠALDYTUVAMS, TELEVIZIJOS APA
RATAMS ir kt. Jūs galite užsakyti savo giminėms ir drau
gams DOVANŲ UŽ BET KOKIO DYDŽIO SUMA konkre
čios prekės nenurodydami ir palikdami ją PASIRINKTI 
PAČIAM GAVĖJUI..

PRISTATYMAS GARANTUOTAS.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Kreipkitės į Vyriausią įstaigą:
45 West 45th Street
New York 36, N. Y. Kambarys 1101
Tel.: CI 5-7905

SKIP’Si 
Liquor Store
5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST — RUGPIŪČIO 13, 14, 15 D. D.

E LF 
SERVICE

ROYAL CANADIAN IMPOItTED 6 Year Old 86 Pf. 
CANADIAN WHISKY Fifth

DUJARDIN V.S.O.P. 84 Proof 
GERMAN BRANDY Fifth $5-29

ST. ANNE FIVE STAR FINE CAL1FORNIA 80 Proof 
BRANDY Fifth $2-98

GRA1N ALCOHOL 190 Proof D. S. P. Fifth $4.89
CINZANO VERMOUTH, Dry or Svveet Fifth $ “| .39
COEUR DE FRANCE IMPORTED 

Blackberry, Cherry, or Apricot Liqueur Fifth $2-79

MOSCOWVITE IMPORTED 
RUSSIAN VODKA

SOUTHERN COMFORT 
100 Proof LIUUEUR

Fifth

Fifth

$5-19

$3.89
BLATZ BEER Case of 24—12 oz. Botties 

Pins Deposit • Case $2-89

MILLER HIGHLIFE BEER 
Case of 24—12 oz. Botties Pins Deposit Case $3-19

Salomėja Nėris 
-BaČinskaitė

(Atkelta iš 3 psl.).
tam įrodyti per silpni ir neįtikiną. Ji buvo 
auklėjama paprastoj kaimiečio ūkininko šei
moj, kaip mūsų didžiuma. Jos tėvas buvo 
kietas tautininkas, religines praktikas, ta
čiau, atlikinėjo, į išpažintį vaikščiojo bent 
“vieną kartą į metus prieš Velykas”, baž
nyčią šventadieniais lankydavo. Tėvas tad 
galėjo savo vaikų religiniu auklėjimu nesi
rūpinti. Bet jos motina buvo giliai tikinti, 
pamaldi ir pareiginga moteris. Jos vaikai ir 
aukštus mokslus išėję, ir jų nėję buvo ir 
pasiliko gerais katalikais. Tad Nėris iš na
mų išėjo neblogesnio religinio išauklėjimo, 
kaip jos broliai ir seserys. Gimnazijoj išėjo 
tokį religinio mokslo kursą, kokį išėjo vi
si, gavę brandos atestatą. Ar universitete 
ji knygomis plėtė savo religines žinias, ne
teko patirti. Aš linkęs manyti, kad taip. To
kią išvadą pasidariau iš pasikalbėjimo su 
ja. Pagaliau, jei ir būtų teisybė, kad jos re
ligija buvo negili, tradicinė, tai šiuo trūku
mu ji nesiskyrė nuo ateitininkų didžiumos. 
Tai buvo bendra ateitininkų yda ir silpnybė. 
Nebe reikalo jų vadas prof. Stasys Šalkaus
kis raginte ragino šioj srityj ateitininkus 
eiti gilyn. Platėti jau pakako. Jis primyg
tinai propagavo “gyvąją dvasią”. Net iš 
jos vadų tik vienas Pranas Dovydaitis bu
vo pakankamai įsigilinęs į moralinę ir dog
minę teologiją, religijų istoriją, šv. Raštą 
ir net liturgiją. Lenkų vyskupas, kuris su 
Dovydaičiu buvo vienoj darbo stovykloj, pa
tyręs tai, nesvyruodamas jį įšventino į ku
nigus. Apie tai pranešė viename savo laiš
ke Sabaliauskui dr. K. Ambrazaitis, kuris

dirbo Sibire kaimyninėj stovykloj ir su Do
vydaičiu susisiekdavo. Tą laišką teko man 
pačiam skaityti. Net Stasys Šalkauskis, 
kaip jis man pats pasakojosi, daugiau stu
dijavo tik teologijų problematiką, ir tik tas 
problemas, kurios iškildavo gyvenime ir da
rėsi aktualiomis. Bet jis, kaip geras ir gilus 
katalikiškos filosofijos žinovas, ja užpildy
davo tą spragą. Nebe tos spragos ir Salės 
biografai ar kritikai.

Antras dalykas, kuriuo Salė rūpinosi ir, 
atsilankydama pas mane, kėlė, buvo socia
linis klausimas. Iš jos statomų man šios 
srities klausimų buvo aišku, kad tas klau
simas, nors jai ir buvo aktualus ir rūpimas, 
jį ir savo kūriniuose vienur kitur prabėgo
mis palietė, bet jo išsiaiškinimo knygose 
neieškojo. Nežinojo ir Bažnyčios socialinės 
doktrinos, nei mūsų lietuviškos praeities. 
Bet statomi klausimai nebuvo banalūs ir ne
turį reikšmės Lietuvai ir lietuvių tautai, ati
traukti ir teoriniai. Atvirkščiai, jai rūpė
jo tai, kas rūpėjo nuo seno kiekvienam tau
riam lietuviui. Mano atsakymai buvo trum
pos paskaitėlės. Jomis apėmiau ne tik Baž
nyčios doktriną, 'bet ir jos praktiką jos tū
rėtoj valstybėj. Ilgėliau atpasakojau ir mū
sų kovas su caro režimu dėl mūsų darbi
ninkijos būklės pagerinimo, kovas prieš mū
sų dvarų žemių kolonizavimą rusais ir t.t. 
Jai klausyti kantrybės netrūko, klausė at
sidėjusi, kai ką pasižymėdavo savo užrašų 
knygelėj. Tai mudviem užėmė kelis vakarus. 
Mačiau, kad tie pasikalbėjimai jai padarė 
gero įspūdžio. Vėliau jau pasiunčiau savo 
knygą “Kova už žemę ir ūkininką”, kurią 
1928 m. išleido Kaune “Visuomenininko Bib
lioteka”. Ji joje rado visa plačiai, kas mu
dviejų buvo kalbėta trumpai. Ji man už ją 
padėkojo labai šiltu laišku, pažymėdama, 
kad ją neatitrūkusi perskaitė per du vaka
rus, ir jai buvę neaiškūs klausimai dabar 
visai paaiškėję.

Tad daromas Salei priekaištas, kad ji 
socialinėje srityje buvusi ignorantė, nesi

stengusi su ja susipažinti iš knygų, teisin
gas. Bet ir vėl turiu pakartoti taipgi, ką 
esu sakęs ir prie jos religijos mokslo žinoji
mo. Tai buvo bendra ateitininkijos yda. Ji 
čia nebuvo išimtis. Šia yda buvo susirūpinę 
ateitininkų vadai ir ieškojo įvairių priemo
nių jai pašalinti, šį klausimą kėliau ir aš 
pirmiau minėtoj knygoj “Kova už žemę ir 
ūkininką” įžangoj, “šita visuomeninė Baž
nyčios darbo sritis (socialinis mokslas ir 
praktika) pas mus nedaug kam yra žinoma, 
— rašiau ten. Ją mažai žino ne tik kaimo 
žmonės, bet ir inteligentai, net nemaža dva
sininkų yra nepakankamai susipažinusių su 
Bažnyčios visuomeniniu darbu, jo kryptimi 
ir tendencijomis. Ta stambi ignorancija mū
sų laikais, kada socialinis klausimas stojo 
prieš žmonijos akis visu savo aštrumu, ka
da nuo socialinio klausimo žymiai pareina 
politika ir net kultūra, duoda labai skau
džių vaisių. Juos reikia pašalinti. Pašalinti 
pavyks tik tada, kai bus pašalinta jų pir
mutinė priežastis — Bažnyčios visuomeninio 
mokslo ir praktikos nežinojimas...”

Paskutiniu kartu Salę visai netikėtai su
tikau, užėjęs kažkokiu reikalu pas Putiną - 
Mykolaitį. Ji jau buvo įsukusi į naujus ke
lius. Salė buvo nebe ta — juodas debesys. 
Vos pasisveikinusi, tuoj iš kambario išėjo. 
Salės išvaizda mane ir nustebino ir prislė
gė. Paklaustas Putinas, kas ją taip pakeitė, 
atsakė trumpai: sunkiai pakelia naujojo gy
venimo naštą. Išeidamas neiškentęs užsukau 
pas Salę. Ją radau kitame Putino kambary 
apsikniaubusią ant stalo. Ilgokai ją kalbi
nau pasisakyti, kas jai yra ir kas ją taip 
slegia. Priminiau jai du atvejus, kai buvo 
pas mane užėjusi pasitarti savo slaptais jau
nos širdies reikalais. Ji tik viena kartojo, 
vis apsikniaubusi, kokią ją radau įėjęs; ne, 
ne, negaliu. Pagaliau pakėlė galvą ir labai 
liūdnomis akimis, žiūrėdama į mane pasakė: 
šitą ligą aš galiu tik pati viena išsirgti. Toks 
su Sale pasimatymas ir pasikalbėjimas bu
vo paskutinis.

Nėris kitų akimis

Kiečiausiai ir pikčiausiai apie S. Nerį ra
šė V. Lozoraitienė, lyg ji pati būtų toks 
idealas ir į jos darželį nebūtų pagrindo mes
ti akmenėlio. Jos visas straipsnis iki kok
tumo piktas. Todėl tik kai ką čia pacituosiu 
iš jo. “Ji į kaimą pas tėvus retai nuvažiuo
davo. Ją ten laiko išdidžia, — rašo Lozo
raitienė. Kada jos motina sunkiai sužeista 
guli Kaune ligoninėje, Salomėja, gyvendama 
Kaune, jos neaplanko... Pirmiau tyli ir ne
drąsi, darosi kovinga bolševike, kuri tuo 
metu, kada tėvynė kraujuoja ir ašaroja bol
ševikų terore, Nėris jiems altorius stato, o 
savo tėvynę niekina ir teršia... Kur buvo 
Nėries akys ir jautri širdis, kai bolševikai... 
beveik vienmarškinius kartu su ligoniais, se
nukais, vaikais, net kūdikiais išvarė iš na
mų, kad paskui gyvulių vagonais alkanus 
gabentų į Sibirą. Gal ta jautri poetė nesi
jaudino todėl, kad vaikų tarpe nebuvo jos 
sūnaus Balandžiuko...”

Kad Salė įsuko į bolševikų šuntakį, de
ja, neginčijama tiesa. Kad ji parašė Stali
nui poemą, kad tame ir kitame eilėrašty 
bolševikus ir jų režimą išliaupsino, taip pat 
tiesa. Joks argumentas to fakto nenuneigs. 
Neketinu ir aš jo neigti. Savo šiame raši- 
nyj nesivaduoju sena romėnų sentencija 
“de mortuis aut bene,aut nihil”. Man rūpi 
tik tiesa išvesti į dienos šviesą.

Lozoraitienės straipsny Salė atvaizduota 
žiauria, beširdžia žmogysta, atsisakiusia net 
savo ligonę motiną lankyti ligoninėj. Tam 
klausimui išsiaiškinti specialiai nuvykau pas 
jos motiną dabar jau 82 m. senutę pabėgė
lę. Iš tolo ėjau prie to klausimo. Paklausus, 
ar Salė ją lankydavo Kauno ligoninėj, sene
lė įbedė savo akis į mane, tarsi norėdama 
išskaityti mano galvoj, kaip aš galiu tokį 
klausimą statyti ir lėtai pareiškė' “Aš Sale- 
mutę labai mylėjau ir ji mane taip pat. Li
goninėj ji mane dažnai lankydavo. Ateida

ma vis atnešdavo kokią dovanėlę. Ilgai pas 
mane sėdėti negalėjo, nes savo darbų tu
rėjo pakankamai”. -----

Kalbėjausi kelis kartus ir su Salės jau
niausia seserimi Onute, dabar Kizlauskiene. 
Salė su ja artimiausia buvo susigyvenusi. 
Viena kitai savo rūpesčius ir vargelius at
virai išpasakodavo, nesislėpdamos savo mer
gaitiškas, intymiausias godas išgododavo. 
Iš pašnekesių su Onute patyriau, kad ji taip
gi Salės jautrumo ir širdies gerumo mote
ris. Ramiai apie Salę negalėjo šnekėti. Tuoj 
susijaudindavo ir pradėdavo kalbėti dreban
čiu balsu. Apie Salę ji man daug pasakojo. 
Čia atpasakosiu tik tai, kas jos buvo pasa
kyta dėl padarytų priekaištų. Salė lankyda
vosi į savo tėviškę ne tik atostogomis, bet 
ir didesnėmis šventėmis. Atvykdavo su ma
žomis dovanėlėmis visiems namiškiams. Su 
visais namiškiais ji sugyveno gražiai. Sun
kiau jai buvo su tėvu. Tėvas jai buvo kietas 
ir ji tokia pat tėvui. Ją mažai pinigais rė
mė. Už tai jai teko Kaune studentaujant 
gana skurdžiai gyventi. Dažnai neturėjo už 
ką pietus suvalgyti. Ji gražiai sugyveno ne 
tik su savo namiškiais, bet ir su samdiniais. 
Jie jos laukė atvažiuojant. Salė nemėgdavo 
svečiuotis, bet savo artimus kaimynus ap
lankydavo. Parvykusi aplankydavo ir savo 
drauges iš pradžios mokyklos ir gimnazijos. 
Kai Salė parvykdavo į namus, kaimynai 
ateidavo ją pasveikinti ir pasikalbėti. Ją lai
kė savu žmogum. Su jais ji buvo kalbi ir 
nuoširdi. Niekas jos išdidumo nepastebėjo, 
nes ji tokia nebuvo.

Salė nepasikeitė ir pasukusi į bolševiz
mą. Skyrėsi nuo Salės ateitininkės tik tuo, 
kad nevykdavo į bažnyčią šventadieniais ir 
nesimelsdavo. Pirmiau ji buvo labai pamal
di. Vasaros metu jos namiškiai eidavo gul
ti, o ii dar ilgai, prieangy klūpodama, mel
dėsi.

(Bus daugiau)



„Vilniaus varpai", kurie skambins 
žuvusiųjų atminimui

(Atkelta iš 1 pal.)
— Kiek Jūsų dabartinės pa

reigos, kurios, be abejo, nėra 
lengvos, palieka Jums laiko 
kompozicijai ?

— Labai mažai. Bet iš kitos 
pusės, pasirodo, kad galima ne
maža nuveikti, jei dirbama kas
dien, nors ir nedaug.

— Nežiūrint riboto laiko, į- 
domu, kiek dalykų esate sukū
ręs, sakykime, paskutinių 7-8 
metų bėgyje?

— Visa sudėjus, susidarytų 
nemažas pluoštas. Religinės mu
zikos srityje: Liturginės mi
šios, keliolika giesmių šventinė
mis progomis, “Sveika Marija” 
balsui, smuikui ir pianinui, “Ei
si kentėt” mišriam chorui, lai
mėjusi II-ją premiją dainos ir 
giesmės konkurse. Be to, reli
ginė kantata “Kančios naktis”, 
kurią pirmą kartą atliko Dai
navos ansamblis Chicagoje. 
“Kančios nakties’.’ finalas bu
vo taip pat išpildytas PLB sei
mo koncerte, Carnegie Hali, 
New Yorke.

Pasaulietinės muzikos srity
je: keliolika dainų mišriam, vy
rų ir moterų chorams. Minėti
na “šilainė” vyrų chorui, lai
mėjusi I-ją premiją dainos ir 
giesmės konkurse. Minėtinos 
dainos moterų chorui, ypač “Ka 
raliaus šuo”, “Šventoje tyloje”, 
“Sing with Joy“, “Vėjų šven
tė”, “Eglės rauda” ir “Eisi ken
tėt”, specialiai aranžuota mo
terų chorui. Šios dainos yra 
sunkokos.-Jas tinkamai išpildy
ti pajėgė tik Alice Stephens dai
nininkės. Keturias dainas jos 
užrekordavo. Beje, dvi kalėdi
nes giesmes, Alice Stephens an
samblio užrekorduotas, išleido 
Carinia Company, Sydney, Aus
tralijoje.

Instrumentinės muzikos sri
tyje: “Largo religioso” ir “Lie
tuviški šokiai” smuikui, smuiko 
sonata in D major, piano so
nata in A Fiat major, “Mirage” 
pianinui, Kvintetas pučiamie
siems, Styginis kvartetas nr. 1, 
Piano koncertas nr. 1. Be to, 
neseniai baigiau konponuoti 
naujas liturgines mišias, vardu 
"Bendruomenės Auka”, kurioms 
žodžius parašė kun. Stasys Yla. 
Jos taikomos šiems laikams, kai 
j liturgiją įvedama gimtoji kal
ba.

— Kiek žinome, Tamstos kū
rinius į repertuarą įtraukia ir 
amerikiečiai. Kokiu būdu kūri
niai prasiskynė kelią į ameri
kiečių sales?

— Esu dviejų amerikiečių 
muzikų draugijų narys: Inter
national Society for Contempo- 
rary Music, Board of Judges, 
Chicago Chapter, ir Florida 
Composers League. Tos drau
gijos įtraukia mano kūrinius į 
savųjų koncertų repertuarą Chi
cagoje ir Floridoje. Per Inter
national Society for Contempo- 
rary Music kai kurie mano kū
riniai pateko į Canadian Broad- 
casting Corporation radiją, 
“Distinguished Artists” series. 
Mano smuiko sonata in D ma
jor, kurią užrekordavo tarptau
tiniai žinomas smuikininkas 
Francois D’Albert, buvo grota 
per Chicago, New York, Cleve- 
land, Toronto, Zuerich, Oslo, 
Tokyo, Montevideo, Sao Paulo 
ir kitus radiofonus. Ją taip pat 
išpildė smuikininkas Myron 
Kartman savo rečitalyje. Uni- 
versity of South Florida String 
Quartet išpildė mano Styginį 
kvartetą nr. 1 1963 m. koncer
te ir televizijoje (WEDU-TV, 
Tampa - St. Petersburgh). Ma
no kūrinį pianinui, vardu "Mi
rage”, rečitaliuose Tampa 
mieste ir Chicagoje grojo Sa- 
muel Viviano ir labai talentin
gas jėzuitas pianistas Leslie 
Schnierer. 1961-62 metų sezo
no pirmame koncerte su Donald 
Jenni laimėjau antrąją Inter
national Society for Contempo- 
rary Music premiją. Toji pat 
draugija 1964-65 metų sezone 
į savo koncertų repertuarą yra 
įtraukusi mano Styginį kvarte
tą nr. 1. Kvintetas pučiamie
siems yra pramatytas išpildyti 
Floridoje lapkričio mėnesį.

Šioje vietoje su maloniu kom
pozitoriumi padarėme pertrau
ką, pavalgėm pietus Jėzuitų 
vienuolyno valgykloje ir, už vie
nuolyno sienų karštai saulei 
siaučiant, toliau tęsėm pokalbį 
apie ryškiausiąjį objektą — 
“Vilniaus varpus”.

— Tad kaip su “Vilniaus var
pais”? Ar ši kantata sukurta 
pagal užsakymą, ar tai grynai 
kūrybinio polėkio vaisius? Kiek 
ji susieta su Vilniumi, tautine

dvasia ir kurią muzikinę kryptį 
atstovauja ?

— Kantata “Vilniaus varpai” 
buvo parašyta kantatos kon
kursui, kurį buvo paskelbęs 
Pirmosios dainų šventės komi
tetas. Tekstas, kurį parengė 
poetas Kazys Bradūnas, yra gi
liai patriotinis, vykusiai išven
gęs įprasto paviršutiniško sen
timentalumo, kurį neretai už
tinkame patriotinėse eilėse, ir 
patraukliai bei vaizdžiai išreiš
kęs subrendusią tautinę emo
ciją. Su tokiu stipriu ir įkve
piančiu tekstu rankose, buvo 
palyginti lengva rašyti kūrinį, 
savo esme bandantį nusakyti 
tai, ką kiekvienas žmogus yra 
išgyvenęs tremtyje, žvelgdamas 
tiek į savo, tiek į tautos pra
eitį. Nors kantata buvo taiko
ma dainų šventei, atseit, masi
nei progai, jos kompozicinės ir 
harmoninės priemonės yra ga
na paprastos. Turinyje nėra ti
pingos liaudinės tematikos, bet 
manau, kad bendra kūrinio at
mosfera yra gana lietuviška. 
Taip pat manau, kad klausyto
jas, girdėdamas šią kantatą, 
pastebės joje savotiško artimu
mo liaudies dainos dvasiai. Kan
tata buvo baigta rašyti 1960 
m. gruodžio mėnesį. Chicagos 
Lietuvių Opera pasirinko ją iš
pildymui 1963 m. Kadangi kon
certas bus simfoninis, tai ir 
kantata turėjo būti priderinta 
naujai situacijai: kompozitoriui 
teko naujas uždavinys ją perre
daguoti į simfoninę kantatą.

Nors tekstas kalba apie tė
vynę Lietuvą, bet apčiuopiamu 
simboliu pasirinkta Vilniaus 
varpai, kaip naujos ateities vil
tis ir aušra. Todėl IlI-je kanta

tos dalyje, kurioje 200 balsų 
pasidalina į 2 atskiru choru, 
nuolat skamba Vilniaus varpai. 
Jie skamba tiek choruose, tiek 
orkestre, sukurdami gana dra
matišką finalą.

— Kaip vertinate Lietuvių 
Operos pasiryžimą Žuvusius už 
Lietuvos laisvę per 25 okupa
cijos metus pagerbti Verdi “Ke- 
quiem” ir Tamstos kantata 
“Vilniaus varpai”, ir kiek to
ji muzikinė dalis tapatinga įvy
kio prasmei?

— Nėra abejonės, kad Verdi 
"Reųuiem” labai tinka tokiai 
progai, kadangi čia minima ne 
tik mirtis, bet mirties kilnumas 
ir mirties aukos prasmė Dievu- 
je. Muzikiniu ir kompoziciniu 
atžvilgiu kūrinys yra giliai nuo
taikingas, labai įdomus, įvairus, 
reikalaująs gerų išpildytojų, ge
ro paruošimo ir talentingos va
dovybės.

Asmeniškai man labai didelė 
garbė, kad mano kūrinys buvo 
parinktas tokiai specialiai pro
gai. Man apie jį kalbėti ne tik 
nedera, bet vargu įmanoma iš 
anksto pasakyti, kiek jis tinka 
šiai ypatingai progai ir kiek 
jam pavyko išreikšti tas nuo
taikas ir jausmus, kuriais lie
tuvis gyvena, prisimindamas 
gyvybės auką tų žmonių, kurie 
ją atidavė už savo brolių ir se
sių laisvę. Tą pasakyti galės 
sėkmingiau ir objektyviau iš
pildytojoj ir klausytojai.

Ir kai baigėm šį pasikalbėji
mą, nuėjome į Jėzuitų koplyčią 
prie vargonų, kur kompozito
rius pagrojo kelias šios kanta
tos ištraukas. Sušlamėjo “tė-

VYČIŲ KONCERTAS

Atkelta iš 3 pusi.

žodžio išraiška, gražus laiky
masis buvo ne vien programos 
“cementas”, bet dar daugiau 
— ji pati buvo tarsi programos 
dalies dramos artistė, talentin
gai pildanti savo uždavinį.

Publika su dėmesiu sekė jos 
pasirodymus, atidžiai klausyda
ma jos komentarų apie pildomų 
dainų paskirtį, Vyčių choro is
torijos ryškesnius momentus bei 
jų vadovų nuopelnus. Progra
mos staigmenai ir įvairumui ji 
pakvietė ekstra padiriguoti nuo
savus kūrinius publikoj esan
čius Vyčių muzikus: dr. L. Ši
mutį, jr. (Maldai už tėvynę) ir 
prof. Aleksį (Vyčių himnui). 
Pranešėja koncerto programai 
suteikė įdomaus mozaikiško vie
ningumo ir gausus koncertas 
neatrodė per ilgas.

Vyčių choro jautriai išpil
dytos liaudies dainos priartino 
porai valandėlių publikos šir
džiai toli, toli pasilikusią tėvy
nę su jos graudžiomis, ilgesin
gomis dainomis, gamtos ir 
paukščių garsais, šokiais, pa
pročiais, paskatindamos nauju 
ryžtu budėti jos išlaisvinimo ko
voj. Linkėtina, kad ir ateityje 
šis didelio pasiaukojimo, draus
mės ir darbštumo vienetas puo
selėtų tik liaudies dainas, ku
rių žavesys ir sentimentas tie
siai rezonuoja klausytojo širdin 
ir nestato didelių uždavinių dai
nos meniškam išpildymui.

viškės medžiai vėsioj begalinėje 
šiaurėj”. Mezzosopranas pradė
jo ariją: “Išėjai, kai soduos va
sara liepsnojo”. Suskambėjo 
chorai: “Mūs gyvenimas ten ir 
kapai; ir mes tikim — mus, 
Dieve, vedi”. Finale vargonų 
muzikoje ėmė lietis Vilniaus 
varpų skambėjimas. Nepaju
tau, kaip širdis ėmė virpėti, su
sikaupusi giliam ilgesy. Koks 
bus įspūdis, kai tą kantatą per
duos 200 balsų rinktinis cho
ras ir 90 instrumentų simfoni
nis orkestras. Tada mes atsaky
sim kompozitoriui kun. Bruno 
Markaičiui, S.J į tą klausimą, 
kurį jis paliko atsakyti išpildy- 
tojams ir klausytojams. Tikiu, 
kad atsakysime galingomis ova
cijomis ir ilgesio ašaromis aky
se. VI. Ramojus
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NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sių šukuotoju.

Artistic Beauty Salon
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS
Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 

kosmetikos priemones.
Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak. 
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident call) 

GR6-7777 24 hour towing Service
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 

smulkūs pataisymai.

PAINTING, MECHANICAL REPAIK
2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629

Savininkas — MIKAS CE8AS

BODY & FENDER WORK

Artesian Restaurant -
AND LOUNGE

2432 WEST 63rd STREET 
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia,

turi virš 300 sėdimų vietų.

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš- 

I lynas, vedybas, sukaktuves ir ki- 
' tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų restoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, ^klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt Ižtikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

AND L 0 A N 
ASSOCIATION

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namuB arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

HANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8;00 P.M.
Tuesday .............9:00 A.M.-4:00 P.M.
Wednesday .. Closed Ali Day 
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday .............  9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marųuelte Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehill 6-7575

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.
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Berželiai Nuotrauka Vytauto Maželio

Nuomonės ir pastabos

Ne, tai ne ta pati noveiė
Recenzento patikslinimas

kritika yra taip pat šioks toks 
mokslas ir recenzijų rašymas 
reikalauja daugiau precizišku
mo negu literatūriniai pokalbiai 
kur nors bepiknikaujant.

Al. Baronas

NAUJI LEIDINIAI

Rašyti dėl vienokių ar kito
kių recenzentų pasisakymų nie
kada neverta, nes viename la
pe nepasakysi to, ką pasakai 
knygoje. Knygą vertinti gali 
kaip kas išmano, nes tam ji ir 
išėjo iš spaudos, tačiau šį kar
tą turiu pasisakyti, atitaisyda
mas formalias recenzento klai
das. Dėkodamas Titui Algai už 
mano 'beveik visos kūrybos 
skerspiūvį, turiu patikslinti pra
ėjusio šeštadienio “Draugo” 
kultūros priede išspausdintą 
Algos recenziją apie mano no
velių rinkinį “Saulės grįžimą”.

Recenzentas rašo: “Tokių 
trumpų novelių keletą jau ras- 
tumėm ir pirmajame šio rašy
tojo rinkinyje “žvaigždės ir vė
jai”, gi ne viena “Saulės grįži
me” atspausdinta novelė yra 
“Drauge”, “Aiduose” ar kuria
me kitame periodiniame leidi
nyje spausdinta tarp 1950 ir 
1964 metų. Pavyzdžiui “Tikslus 
apskaičiavimas” (tada “Nulis”) 
“Draugo” novelės konkurse 
antrąją premiją laimėjo bene 
1960 metais”.

Tenka pasakyti, kad “Nulis” 
ir “Tikslus apskaičiavimas” yra 
visai skirtingos novelės, kurių 
pirmoji yra išspausdinta nove
lių rinkinyje “Antrasis kran
tas”, išėjusiame 1954 m., gi 
antroji “Saulės grįžime”. Tų 
novelių pavadinimai nepakeisti 
ir nežinia kodėl ir kam recen
zentas tokius sutapimus išrado, 
nes kažkaip nesinori tikėti, kad 
recenziją rašytų, neskaitęs kny
gos.

Kitoje recenzijos vietoje re
cenzentas, prisiminęs žodį “be
galinis”, pastebi:

“Beje, epitetas “begalinis”, 
buvo itin madingas poezijoje A. 
Nykos-Niliūno viešpatavimo lai
kais, prisegtas erdvei, platumai 
ar plotams, kartojamas dar 
bent keturiose novelėse — 43, 
81, 100, 104 ir 130 psl.)”

Visokių nuodėmių esu pada
ręs, bet, būdamas bailys, bijo
jau vogti, kad nepagautų, tai
gi ir to “begalinio” neįstengiau 
iš ko nors nudžiauti. Būtų ge
ra žinoti, kada ta poeto Niliū- 
no karaliavimo kadencija prasi, 
dėjo ir kada baigėsi, tada būtų 
jau galima tiksliau nustatyti, 
ar tas begalinis atsirado poeto 
viešpatavimo metu ar anksčiau.

Būtų galima ir daugiau kai 
ko pasakyti, tačiau nenorime 
plėstis, konstantuojam tik, kad

LIETUVOS MIESTŲ SĄJUNGA

1924 m. Kaune buvo įsteigta Lie
tuvos miestų ir miestelių sąjunga, 
kurios tikslas buvo rūpintis bend
raisiais miestų ūkio ir kultūros 
reikalais, teikti savo nariams nau
dingų žinių ir atstovauti miestų 
reikalus santykiaujant su valsty
bės ir kitomis įstaigomis, taip pat 
palaikyti ryšius su panašiomis už
sienių organizacijomis.

Priklausyti tai sąjungai galėjo 
visi miestai, kurie tur'jo apskri 
ties ir miestelių teises.

Nuo įsisteigimo iki 1932 m. jai 
pirmininkavo Kauno burmistras J 
Vileišis, paskui A. Graurogkas, c 
nuo 1934 tn. A. Merkys.

• Donelaičio pagerbimas Aus
tralįjaje. Rugpiūčio 2 d. įvyko 
akademija, kurioje paminėtas 
Kristijonas Donelaitis Melbour- 
ne. Į akademiją :;uvo pakviesti 
ir kitataučiai su oficialiais at
stovais ir laikraščių redakto
riais. Programa išpildyta įvai
riomis kalbomis. K. Donelaičiui 
ilgesnius straipsnius paskyrė 
Melboumo ir Sydnėjaus laikraš
čiai.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakiey Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

•Prof. dr. Zenonas Ivinskis,
LIETUVOS ISTORIJA NAUJŲ
ŠALTINIŲ IR POKARINIŲ
TYRINĖJIMŲ ŠVIESOJE. At
spaudas iš L.K.M. Akademijos 
“Suvažiavimo darbų” V tomo. 
Roma 1964 m. Atspaudo apim
tis 76 psl. Kai mūsų išeivijos 
sąlygose ir išeivijos nuotaiko
se periodinėje spaudoje retkar
čiais galime užtikti ir visai mė
gėjiškų istorinėmis temomis 
darbų, tai šitoji atspaudinė 
prof. Z. Ivinskio studija pra
džiugins kiekvieną, norintį, kad 
keliami mūsų tautos praeities 
klausimai išsilaikytų rimtame 
moksliniame lygyje, nevirsdami 
vien tik beletristika apie praei
tį. Prof. Z. Ivinskis šiame savo 
darbe duoda labai ryškų vaiz
dą, kas naujo yra įnešta į lie
tuvių tautos praeities tyrinėji
mus pastarajame dvidešimtme- 
tyje tiek svetimųjų autorių, 
tiek pačių lietuvių. Nenorin
čiam atsilikti nuo mūsų praei
ties tyrinėjimų raidos šitas prof. 
Z. Ivinskio darbas perskaityti 
yrr būtinas.

• MARGUTIS, 1964 m. lie
pos mėn. Bene aktualiausias ir 
įdomiausias, o gal ir diskusinis 
“Margučio” straipsnis yra Ka
rolio Drungos apie kokybę lie
tuvybės išlaikyme. Duodama 
pora fragmentų iš Antano Škė
mos rankraštinio palikimo ir žu
vusio autoriaus kadaise sura
šyti svarstymai apie išeivijos 
teatro slinktį. Tai lyg pomirti
nis autoriaus atsiliepimas į an
ketinius “Margučio” klausimus 
mūsų teatro reikalu. Minint 
“Santaros” dvidešimtmetį V. 
Kavolis pateikia lyg ir santa- 
rietiškų minčių montažėlį raštų 
iškarpomis iš periodinės spau
dos. L. Mockūnas kalba apie 
A. Robbe-Grillet romaną, kaip 
būdingą pavyzdį poegzistencia- 
listinės prancūzų literatūros. 
Spausdinamos dail. P. Augiaus 
monografijos proga žurnalas i- 
liustruotas šio grafiko darbais.
• MITTEILUNGEN AUS BAL 

TISUIIEN LEBEN, Nr. 2 (46), 
Juni 1964, 9. Jahrgang. Leidė
jas: Baltische Gesellschaft in 
Deutschland. Trimėnesinis lei
dinys. Prenumerata metams 
DM 6. Adresas: Adam Gruen- 
baum, Muenchen 15, Lessing- 
str, 5, W. Germany. Pirmaja
me leidinio puslapyje prisime
namas šių metų pradžioje mi
ręs dr. prof. Victor Georg Jung-

fer, savo knygose ir savo ver
timuose vokiečiams atskleidęs 
lietuvių tautos dvasią ir jos kū
rybinius lobius. Kituos pusla
piuos apstu gerai atrinktos, 
daugiausia informacinės me
džiagos, iliustruojančios lietu
vių, estų ir latvių kultūrinę veik 
lą laisvajame pasaulyje, šiame 
numeryje, te kita ko, plačiau 
rašoma apie latvių dainas ir 
jų dainų šventes, apie baltų 
kultūros dienas Vokietijoje bei 
Šveicarijoje, o taipgi bibliogra
finėse pastabose kritiškai ver
tinami tie vokiečių rašytojai, 
kurie savo pasakojimams ėmė 
medžiagą iš Lietuvos gyvenimo, 
paties krašto pakankamai ne
pažindami.

• Antanas Skirka, KUR BĖ
GA ŠEŠUPE. Pasakojimai ir 
legendos. Išleido ir spaudė 
“Minties” spaustuvė, 417 Bur- 
wood Rd., Belmore, N. S. W., 
Australia. Viršelį piešė auto
rius. Tiražas 700 egz. Leidinys 
132 psl., kaina nepažymėta. 
Knygoje telpa dvylika beletris
tinio užmojo pasakojimų, atsi
minimų bei istorinių legendų, 
vargu ar kuo nors praturtinan
čių mūsų šios rūšies literatūrą, 
tačiau pavartytinų lengvo pa
siskaitymo mėgėjui.

• GAJOS AIDAS, K! “Gaja” 
biuletenis. Nr. 2 1964 m. Lei
džia ateitininkų medikų K! “Ga
jos” centro valdyba. Redaguoja 
dr. K. Pemkus. Šis numeris 
skirtas pavasarį įvykusiam “Ga
jos” suvažiavimui, minint kor
poracijos 35 metų jubiliejų. 
Nuotraukomis iliustruotuos pus
lapiuos talpinama visa praėju
sį suvažiavimą liečianti medžia
ga. Reikšmingi ir platesnės 
apimties straipsniai yra; Atei
tininkų Federacijos Vado dr. 
Juozo Girniaus “Gajos” suva
žiavime skaitytoji paskaita “Gy
dytojo pašaukimas” ir dr. J. 
Meškausko “Gydytojas gyveni
mo plotmėje”.

• LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
BIULETENIS, 1964 m. liepos 
mėn. Nr. 3 (15) Leidžia Illi
nois Lietuvių gydytojų drau
gija. Vyr. red. dr. S. Biežis. 
Atsak. red. dr. S. Budrys. Biu
letenis išeina 4 kartus į metus. 
Šiame numeryje kondensuotu 
minčių puslapiu A. M. prisime
na mirusį gydytoją ir rašytoją 
Julių Kaupą. Biuletenyje pa 
teikiama keletą grynai grofesi-

nių temų, kurios tačiau yra į- 
domios ir nemedikams. Apstu 
lietuvių gydytojų organizacinės 
kronikos, pailiustruotos nuo
traukomis.

ŽIEMINIŲ 
LANGŲ 

IR DURŲ
• STAINLESS

• ALUMINUM

• NYLON-VINYI

• RAUDONMED.

• PUŠŲ

• SPALVOTO

GARANTUOTI 
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuoties

A-l MODĘRN HOME
4516 S. Wd(hlenaw five.

Nemok, apkainavimas tel.:

CL 4*4600

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo Ir na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimul.

Visas darbas yra garantuotus Ir 
apdraustas.

2040 YVest 52nd Street,
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGD, ILL., 60609

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITYVINAS, Prez. 

3039 S. Halsted St., VI 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
RaštlnS atdara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais Iki 8 vai. p. p.

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto Ikl8:00 

valandos vakaro.

idiDoino ELECTPODICS

1
TV-RAM JAI - JUOST. RCKC 

STCRCO FONOGRAFAI-PLOK ANTENOS - BATERIJOS - LL 
tUVIRT. PRIETAISAI-LAIKR_____

mitam tamlautln kalint Ir garantija
aoaiAJHalrt g <*, ėkr8” 4-5gg5iiimimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

TV — RADIJŲ TAISYMAS 
P. RUDENAS 

4448 S. YVestern Avė.
Tel. 847-4829 ir YA 7-1026 

Čia pat galite gauti Briedžio dažų 
iiiiiimiinniiniiiiįiiiiiiiminiiiniiiiHiiii

M O V I N G
tt. ŠERĖNAS perkrausto baldu* 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Siunčiami siuntiniai j
LIETUVĄ
ir kitus kraštus

Didelis pasirinkimas medžiagų ir 
kitų prekių.

EXPRESS GIFT PARCEL C0.
3320 S. HALSTED ST., LA 3-2021 

Liusė Kavaliauskienė

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
j?

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pinnad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois 

Tel. PR 6-8998

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine.
2451 S. Oakiey Avė., Chicago, III. 60608, YA T-3278
Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke
lionės dokumentus, parūpins bilietus lėktuvais, trau
kiniais, laivais ir autobusais keliauti Europoje, Azi
joje ar kituose kontinentuose, taipgi Pietų Ameri
koje, Kanadoje ir Įvairiose vietose Amerikoje. Įstai
ga atdara 6 dienas savaitėje.

VANDER WAGEN
Sinclair

HEATING 
OIL

SuperFIame

ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

Mieli Tautiečiai!
Pasaulinę Parodą New Yorkt ' 

daugelis jūsų, be abejo, lankys, j 
Tačiau laikas bus labai brangus, I 
nes kiekvienas norės dar pabūti 
New Yorke ir susipažinti su šio 
pasaulinio miesto įžymybėmis. Vis 
dėlto nepamirština, jog už New 
Yorko yra New Jersey valstybe, 
kuri gausi lietuviškomis kolonijo
mis.

Vieno yra tokių Keamy, apie 12 
mylių nuo New Yorko. Nors nedi
delė, bet turi kuo pasididžiuoti: 
nauja bažnyčia, baigiama įrengti 
parapinė mokykla, statomas nau
jas vienuolynas seselėms mokyto
joms, finansiškai pajėgus lietuviš
kas bankas ir du modemiški lietu
viški klubai — Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centras ir Lietuvių 
Politikos Klubas. Abiejų klubų 
puikūs pastatai ir modemiški j- 
rengimai.

Vykdami į New Jersey, sustoki
te Kearny, pamatysite šios kolo
nijos lietuvių darbštumą ir suge
bėjimus, o Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre (6 Davis Avė., 
Keamy, N. J.) ir Liet. Politikos 
Klube (134 Schuyler Avė., Kear
ny, N. J.), pajusit tikrą lietuvišką 
nuotaiką, rasite senų pažįstamų Ir 
iš čia išsivešite gražių atmintinų 
įspūdžių.

Laukiame atvykstant!
J. RELZA,

Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
Centro Pirmininkas

M. SLUZIS,
lietuvių Politikos Klubo 

Pirmininkas
(pr.)

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEYVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

4 1%
PLENTY OF FREE PARKING

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas

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

aurtAA ANTRAD. Ir PENKT......................... 9 v. r. iki 6 v. v.VALANDOS: PIRM. Ir KETV.............................. 9 v. r. Iki 8 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki lt v. d. Trečlad. uždaryta

SUTAUPYSITE MOŠŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME
Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną

Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno
nių, šilko, nylons, ta f f etą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

STEIN TEXTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago T, III.

TELEFONAS — HARRISON 7-S7S7 
Jefferson St., Chernin’g aikštėje.

Atdara kasdien įskaitant Ir sekmad. nuo 9:15 r. Iki 5:30 vak. 
Pirmad len tat b uždaryta.

Nemokamu vieta mašinoms už kampo t 4iaii

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausi pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. Ir ketvlr. 9—9 vai., antr., trefl., Ir šeštadieniais nuo 

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:80 po pietų

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu
Jei norite užsitikrinti nnojngnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO.

YVESTERN CASUALTY & 8URETY CO. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrite-s

O'MALLIY and McKAY. Int.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5200
J



Ankstybas vasaros rytmetis Nuotrauka Vytauto Maželio

FILMŲ ĮVAIRUMAI
DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpiūčio 15 d.

STASE SEMENIENE

DIDYSIS MALDYNAS PAKELIUI Į VIEŠUMU

“Draugo” spaustuvėje spar
čiu tempu laužomas didysis lie
tuvių maldynas “Tikiu Dievų”. 
Tuo reikalu specialiai Chicagon 
atvyko pats maldyno rengėjas 
kun. Stasys Yla, nes laužymas 
yra painus, norint išgauti gra
žesnį leidinio įpavidalinimą. 
Maldynas, galimas dalykas, 
spės išeiti dar prieš Kalėdas.

Kuo jis bus įdomus ir kiek 
patenkins maldinius lietuvių rei
kalavimus? Į šį klausimą, tiki
mės, vėlesniame interview mums 
atsakys pats šio maldyno ren
gėjas. šiuo tarpu mūsų infor
macijai gal bus įdomios žinios. 
Maldynas bus didesnio forma
to, kaip mišiolėliai. Jį puoš dail. 
Jono Tričio medžio graviūros. 
Leidinys bus plono popieriaus 
ir turės tarp 6-700 puslapių. 
Jame bus oficialių liturginių

• Lietuvių menininkų laimė
jimai Australijoje. Sydnėjuje 
liepos mėn. pabaigoje atidary
toje konkursinėje parodoje da
lyvavo lietuviai menininkai: 
Eva Kubbos, Henrikas Šalkaus
kas, Vaclovas Ratas ir Leonas 
Urbonas. Pirmoji premija pa
skirta Kubbos akvareliniam kū
riniui. Paniginėmis dovanomis 
atžymėti ir kitų lietuvių dar
bai.

Dail. Henriko Šalkausko in
dividuali dailės paroda rugpjū
čio 10 d. atidaryta Australijoje.

• Kaip Lietuvoje paminėjo 
V. Krėvę. Liepos 7 d. sukakus 
10 metų nuo V. Krėvės-Micke
vičiaus mirties, Lietuvos reži
minė spauda didžiojo klasiko 
mirties sukaktį paminėjo tik 
prabėgomis. Mokytojams skiria
mas žurnalas “Tarybinė Mokyk
la” (Nr. 6) V. Krėvės kūrybai 
apžvelgti tepaskyrė paskutinio 
puslapio dalį. Redakcijos straip
snyje dabar mokytojams aiški
nama, kad V. Krėvė buvo su
sižavėjęs “nepriklausomybės” 
(žurnalo svetimženkliai) idėjo
mis, bet greitai jomis nusivy
lęs. Jis redagavęs “antifašisti
nį žurnalą ‘Literatūrą’ ir pa
žangių rašytojų almanachą 
‘Prošvaistė”. Nurodyti Krėvės 
kūriniai, pabrėžiamas jo kūry
boje buvęs “idėjinis ribotumas” 
ir guodžiamasi, kad kai kuriuo
se apsakymuose, kaip “Gėlės”, 
“Migla”, “Draugai” prieš 10 
metų miręs Krėvė su sarkazmu 
ir satyra pavaizdavęs daugelį 
neigiamų buržuazinės santvar
kos reiškinių.

Pasak žurnalo, V. Krėvė su
kūrė tipiškus liaudies atstovų 
paveikslus, atskleidė jų dvasi
nę kultūrą ir grožį... parodė so
cialinius reiškinius, žalojančius 
žmones.

Iš savo pusės galėtume pri
dėti, kad pirmajame pokario 
dešimtmetyje Vinco Krėvės, 
kaip rašytojo, vardas nei pa
vergtos Lietuvos sukomunistin-

maldų būtini mišioliniai teks
tai, įvairūs pamaldumai ir mal
dos, asmeninės, šeimos, organi
zacijų, tėvynės ir t.t. Jame tilps 
visi oficialūs lietuvių tautos pa
siaukojimai Jėzaus Širdžiai ir 
Marijai, žymiųjų Lietuvos Ma
rijos šventovių maldos bei gies
mės (daugis naujai sukurtų), 
šešetas mišių giesmių grupių. 
Numatoma įdėt keturiom sveti
mom kalbom išpažinčių forma, 
taip pat kalendoriniai šventųjų 
ir tautiniai vardai, naujai pa
rengti ir papildyti.

Šis maldynas ilgai buv,. ruo
šiamas, tobulinamas, tikslina
mas pagal naujausius liturgijos 
reikalavimus. Jis, atrodo, bus 
panašus “Didžiajam Šaltiniui” 
savo dideliu užmojumi, bet vi
sai naujas savo pritaikymu.

toje spaudoje nei tokioje pat 
mokykloje visai nebuvo mini
mas. Jis ten tada buvo, galėtu
me sakyti, gyvas palaidotas. Tik 
rašytojui laisvajame pasaulyje 
(Philadelphijoje) mirus, buvo 
leista apie Krėvę puse lūpų pra
kalbėti ir tėvynėje. Buvo tada 
ten atspausdinta ir šis tas iš jo 
kūrybos. O tuo tarpu laisvųjų 
lietuvių Amerikoje suredaguoti 
ir Lietuvių Enciklopedijos lei
dyklos išleisti visi Vinco Krė
vės raštai šešiuose didžiuliuose 
tomuose.

• Speciali galerija Čiurlionio 
kūriniams. Kitais metais Kau
ne numatoma statyti M. K. 
Čiurlionio kūrinių galeriją — 
ji būsianti sujungta su Čiurlio
nio vardo muziejumi. Skelbia
ma, kad galerijoje būsiąs “kon- 
dencionuotas oras su pastovia 
temperatūrą”. Galerijos projek
to autorius J. Vitas.

• “Ribotumas“ ir A. Kriščiu
kaičio-Aišbės kūryboje. Liepos 
24 d. sukakus 100 m. nuo ra
šytojo A. Kriščiukaičio-Aišbės 
gimimo, jo kūrybą “Tiesoje” 
(Nr. 174, liepos 26) vertino 
Mokslų akademijos bendradar
bė D. Straukaitė. Nurodžiusi 
kai kuriuos gyvenimo, kūrybos 
bruožus, išvardinusi ir laikraš
čius, kuriuose buvo dedama 
Aišbės kūryba, autorė pažymė
jo, kad rašytojas kovojęs už 
kalbos grynumą, pirmasis pa
rašė apsakymus, kurie visiškai 
atitinka apsakymo žanro reika
lavimus. Vis dėlto ir Aišbei pri
kišamas vadinamas ribotumas 
— esą jis vengęs atskleisti an
tagonistinius klasių santykius, 
nekėlęs socialinių priežasčių, nu
lemiančių kaimo kultūrinio gy
venimo atsilikimą. Tačiau apla
mai jo apsakymai praturtinę 
19 amž. realistinę lietuvių lite
ratūrą. Sukakties proga mums 
čia dar tenka pabrėžtinai prisi
minti jo klasiškoji apysakaitė 
“Brička”, neprarandanti savo 
vertės ir šiais laikais. Be kita

ko, dar nepriklausomos Lietu
vos laikais grafikas Kučas šiai 
apysakai padarė puikias ilius
tracijas.

• Dail. A. Gudaičiui (JO m. 
amž. Lietuvoje gyvenančiam 
dailininkui Antanui Gudaičiui 
sukakus 60 m. amž. (gimęs 
1904 m. Šiauliuose), apie jo gy
venimo ir kūrybos bruožus pla
čiau rašė “Tiesoje” (Nr. 176) 
dail. Aug. Savickas. “Literatū
roje ir Mene” (Nr. 30) I. Že- 
benkienė. Savicko teigimu, Gu
daitis esąs vienas ryškiausių 
dailininkų, jo peizažai spalvin
gi ir optimistiniai. Primenama, 
kad 1940-41 m. Gudaitis su jau 
mirusiu dail. S. Žuku dirbęs 
“Agitrope”. Zebenkienė dau
giau iškėlė Gudaičio kūrybą 
nepr. Lietuvos laikotarpyje, nu
rodė, kad 1933 m. Gudaitis bu
vo susiformavęs dailininkas ir 
studijavo ne tik Kaune, bet ir 
Paryžiuje — Dės Arts et Me- 
tiers mokykloje. Dabar A. Gu
daitis yra Vilniuje veikiančio 
Valst. dailės instituto profeso
rius. Pagal JAV gyvenančio 
dail. V. Vizgirdos liudijimą, Gu
daitis, subrendęs Paryžiaus mo
derniškos mokyklos nuotaikose, 
“sukūrė savo individualų ir 
daug lietuviškos nuotaikos tu
rintį formos stilių ir koloritą”.

• Iš Vilniaus bibliotekos — 
į J. Tautas. Vilniaus universi
teto mokslinės bibliotekos di
rektorius doc. L. Vladimirovas, 
pasiūlius jo kandidatūrą Sovie
tų Sąjungos kultūros ministeri
jai, šią vasarą išvyko eiti direk
toriaus pareigų J. Tautų D. Ham 
marskjoldo vardo biblioteko
je New Yorke. šiai vietai užim
ti buvo paskelbtas konkursas. 
“Tiesa” informavo, kad Vladi
mirovas — pirmasis J. Tautų 
bibliotekos direktorius iš vad. 
socialistinių kraštų ir tai bib
liotekai New Yorke vadovau
siąs 3—4 metus.

— Švedijos daktarai patyrė, 
kad skrandžio žaizdas gauna 
greičiau tie asmenys, kurių tė-! 
vai tokias žaizdas turėję. Iš 
surinktų duomenų vaikų ligoni
nėje 47% vaikų su skrandžio 
žaizdomis buvo tų tėvų, kurie 
yra taip pat žaizdas turėję.

iiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiiiiiiin
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
baisau. Ui patarnavimą vietoje $3 
ui dirbtuvės darbą $10 Ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS
2549 W. 89th St. na. PR 6-106S 
UHHIIIIHIIIHHIIIIIIUmimilllHllliniHIII'

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

iiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas
5759 So. Western Avenue

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-95SS 

lllllllillllllililllillllllllllllllllilllllllllllilll

Berniuko ir doliino 
nuotykių tęsinys

Gudrus, talentingas dolfinas, 
pamėgtas mažų ir senų, vėl su
grįžta į ekraną naujausiame 
Metro - Goldwyn - Mayer fil
me “Flipper’s New Adventure” 
su įvairiausiais nuotykiais bei 
triukais. Tai populiariojo filmo 
"Flipper” tęsinys. Kartu pasi
rodo ir tie patys aktoriai, bet 
dolfinas Flipper moka susirasti 
ir naujų draugų. Filmas, kaip 
ir ankstyvesnis, suktas Florida 
Keys ir Bahamas salose. O spal
votos nuotraukos magiškai pa
trauklios giedrumu, mėlynų-ža- 
lių spalvų ramumu ir verdan
čio gyvenimo paplūdimy nuoty
kiais. Tačiau, kaip ir visi tęsi
niai, šis nepralenkia originalo.

Jaunieji aktoriai Luke Hal- 
pin (Sandy) ir jo draugė Pa
mela Franklin natūraliai suvai
dina “moderniuosius tarzanus” 
tropikinėje negyvenamoje salo
je.

Flipper, ištreniruotasis dolfi
nas (o faktinai tai yra mote
riškosios giminės Susie) “čiauš
kėdamas” rodo savo meilę, neš
damas gėlę nasruose, parūpin
damas maisto, gelbėdamas pa
vojuje, traukdamas be irklų lai
vą, kovodamas su piktadariais, 
šokinėdamas ir beveik mirda
mas nuo žaizdų.

Filmas tinka visai šeimai. 
Pastebėtina, kad pedagoginiu 
atžvilgiu filmo gamintojas Ivan 
Tors nesusitepė rankų. Tokiais 
momentais, kai berniukas dol
finas kovoja su pabėgusiais 
žmogžudžiais, jie jų nenužudo, 
o tik “nuginkluoja’ ’ir pritrenk
tus nutempia į “saugią vietą”.

Mažesnėse rolėse nemažiau 
svarbūs pasirodo Tom Helmo- 
re, Brian Kelly ir kiti.

Baltojo raganosio 
medžioklė

Kartu su aukščiau minėtu fil
mu, kaimyniniuose kino teat
ruose premjerą išvydo ir ant
ras filmas “Rhino!”, tinkąs vi
sai šeimai maloniai gaivinan
čiai pramogai. Pastatytas to pa
ties gamintojo Ivan Tors ir tos 
pačios rimtos bendrovės M-G- 
M, kaip ir “Flipper”.

Gerokai seniau HoUywoode 
visos dekoracijos — miestai, 
dangoraižiai, kalnai ir miškai

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 8. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDĄVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

& RADIO (LIETUVIAI) | 
Sav. DAN LIUTIKAS

TAISYMAS yra mttaų SPECIALYBE. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA a KREDITAS.

2412 MEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

CIRCUIT T.V.

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ. CICERO. ILL. Tel OLympic 2-1008

oorreat dlvldend on Investment bonus
444% DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Ui 1 metų Investavimo bonus mokame 4%% dividendų kas pusmeti ir

dar limokame po H% ai kiekvienas metas, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO SI, ILLINOIS 
Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. Ir Sefitad. * v. r. — 4:30 p. p. 

Trefilad. uždaryta: ketvlrtad. » v. r. — R v v

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
8424 W. 69th STREET Tel. REpnbllo 7-1218
2814 W. 23rt PLAUK TeL Vlrglnla 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
<848 S. CALIFORN1A AVĖ._________ Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8807 LITUANICA AVĖ. T»I. YArds 7-8401

POVILAS |. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEOHARDAS P. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. OOmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1189

a.I
a
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Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponj!

! LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

į BRIDGEPORTE, 3207 $. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėja* E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
: MARQUETTE PKM 6211 S. Westem, PRosp. 8-5875

Vedėjas i. LDEPONIS
• Pirtnad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30.- kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
S Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vąkaro. Sekmadieniais atdara 
j nuo 12 iki 5 valandos.
j Liepos ir rugp. mėnesiais abi krautuvės sekmadieniais uždarytos, 
luuasaauai aaaaaaaaaaaaaaa

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugi

buvo iš kartono. Dabar yra ten
dencija kaip galima daugiau 
filmuoti originaliuose kraštuo
se.

Šis filmas nufotografuotas 
Afrikoje — Umfolozi laukinia
me pasaulyje. Tai vieno ameri
kiečio mokslininko modernioji 
odisėja Afrikos džiunglėse, ko
vojant su žvėrių ligomis ir pa n. 
Veterinorius daktaras pasišven
čia apsaugoti Afrikos laukinius 
žvėris nuo išnykimo. Jis šaudo 
iš šautuvo ne kulkomis, bet 
svaiginančiais vaistais, kad ga
lėtų juos pagydyti ir panašiai. 
Yra baugiai jaudinančių mo
mentų — 18 tonų raguoto žvė
ries dūkimas. Kiek per stipri 
mažiesiems scena yra primity
vios apeigos lyg iš akmens am
žiaus laukinių gyvenimo. Tė
vui — juodam afrikiečiui abe-1 
jojant ar naujagimis yra jo, kū- , 
dikis padedamas vidury vartų, 
pro kuriuos varomi pulkai kar
vių. Jei jos kūdikio nesutryps 
ir jis liks gyvas, tai bus ženk
las, kad vaikas yra legalus jo 
sūnus.

Afrikos vaizdai, įvairių žvė
rių pulkai, šliužų ir paukščių 
ryškios, spalvotos nuotraukos 
pradžiugins ne vieną gamtos 
mėgėją. Vaidina Harry Guardi- 
no, Shirley Eaton ir Robert 
Culp.

ST. ŠARAUSKAS, dipl. automatinių trans
misijų ir motorų specialistas, prie trans
misijų išdirbęs 12 metų, PAŽANGOS ga

raže, SINCLAIR gazolino stotyje, atidarė 
transmisijų ir motorų taisymo skyrių. PAŽANGOS ga
raže atliekami ir kiti darbai: mašinų išlyginimas, (bo- 
dy) dažymas, automatinis plovimas ir daug kitų darbų.

2637 West 47th Street, Telef. LA 3-9663 
CHICAGO 32, ILLINOIS

Petkus
IEVAS IR SŪNUS wl

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOr-

2533 Weet 7tst St. Telef. GRov«m> «-O45-6 
1410 S. 5Qth Avė., Cicero, T0wnball 3-2108-09 

AIK6TB AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai
MAŽEIJMVANS

•845 80. WESTERN AVĖ.

TRIS MODERNIŠKO! 
AIM-CONDITIONID KOPLYČIOS

VWTA
BSpablIs T-8601

SIUNTINIUS J LIETUVĄ 
TAIP PAT IR MAISTĄ 

SIUNČIA
LlconzIJuota lietuvių jmong regis

truota U.S. Depart. of Justlce
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE
3212 S. Halsted, Chicago 8, III. 

Tel. CA 8-18(14
2430 W. <l» st. ir 2(108 W. 60 St., 

Chicago 20, 111.
Tel. — WA 8-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS me
džiagų Ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos masinos, 
skalbimo masinos, automobiliai, 
motociklai, pianinai iŠ Europos 
ir Sov. Sųjur tos sandelių.
VedBjai: Edv. Ir Vyt. Žukauskai

IVI O V I N G
Apdraustas perkranstymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanika Ava. 
Tai. FRonttnr 6-1882

5%

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South Callfornia Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir U 3-9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELINYČIA
Geriausios gilės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papnoiimų
vua wwr sm aram1

Telef. PR 8-9888 « 8-9884
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M-oterų

©yvenimas
Redaguoja St. SemSnienC, 3321 S. Halsted St., Chlcago 8, 111., Tel. CL 4-5665

Chicagos Lietuvių 
moterų klubas

Lietuviška širdis ir išradinga iniciatyva

JUZE DAUŽVARDIENĖ, Chicago, III.

1923 m. gegužės raėn. Chica
gos lietuvių visuomenininkių 
grupė nutarė suorganizuoti sa
vitą moterų draugiją. Pirmame 
posėdyje 1923 m. birželio 13 d. 
pasirinktas vardas “Chicagos 
Liet. Motery klubas“, nustatyta 
veiklos gairės: “savitarpinis la
vinimasis, draugiškumas, labda
ra, ir, svarbiausia, parama bei 
pagalba visokeriopiems Lietu
vos reikalams“. Pirmuoju dar
bo žingsniu nutarta rengti po
būvį ir visą jo pelną skirti Lie
tuvos našlaičiams. Vakaras bu
vo sėkmingas, visas jo pelnas 
— $369 pasiųstas trims nepri
klausomos Lietuvos našlaičių 
prieglaudoms.

Klubas buvo įregistruotas Il
linois valstybės riboto narių 
skaičiaus statutu. Tas glaudus, 
negausus sambūris pavyzdingai 
tęsia savo labdaringą - patrio
tinę veiklą be pertraukos, jau 
41 metus. Sekant jo veiklą, ja
me atspindi ir Lietuvos 
džiaugsmai ir skausmai, ir Chi
cagos lietuvių istorija. Klubo 
veiklą laiko tėkmėje galima pa
dalinti į tris skyrius.

Malonus laisvos Lietuvos 
periodas

Laikotarpį po Pirmojo pasau
linio karo galima pavadinti ma
loniuoju, džiaugsmo kupinu pe
riodu, kuomet Lietuva buvo lai
sva, kuomet buvo galima džiaug 
tis Lietuvos klestėjimu bei žy-

J. Giedraitienė, Chicagos Lie
tuvių moterų klubo pirmininkė

dėjimu. Chicagos Lietuvių mo
terų klubo veikla buvo nukreip
ta Lietuvos link: parengimai, 
aukos lietuviškiems reikalams, 
kultūriniai mainai 'buvo su lais
vos Lietuvos žmonėmis, institu
cijomis, prieglaudomis, draugi
jomis, spauda ir t.t. Klubas iš
ugdė tradiciją ruošti sutikimus 
bei priėmimus viešnioms ir sve
čiams, atvykstantiems iš Lietu
vos ir iš kitur. Klubo pagerb
tųjų sąraše randame rašytojas, 
operos dainininkes, artistes, šo
kėjas, labdaros veikėjas, diplo
matus, žurnalistus, muzikus, 
Lietuvos prezidentą ir jo šeimą, 
ir kai kuriuos kitataučius. Klu
bas dalyvavo komitetuose priė
mimui iš Lietuvos atvykstan
čių ypatingų svečių bei grupių.

Narė B. Pivoriūnienė atsto
vavo klubą Pasauliniame lietu
vių kongrese Kaune. Dalis klu
bo narių lankėsi Lietuvoje ir 
grįžusios su pasigėrėjimu atpa
sakojo Lietuvos gyvenimą bei 
jos daromą pažangą.

P. Daužvardienė, Chicagos Lie
tuvių 'moterų klubo garbės pir
mininkė.

Klubas aktyviai rėmė Dariaus 
-Girėno ir F. Vaitkaus trans
atlantinius skridimus.

Pagalba vargstantiems 
lietuviams depresijos metu

Užėjus žiauriems depresijos 
metams, klubas nukreipė dėme
sį į vietos vargus bei reikalus. 
Klubietės aukojo, rinko ir dali
no vargstančioms lietuvių šei
moms maistą, kurą, rūbus; ap
mokėjo nuomas ir kitas sąskai
tas. Didžiųjų švenčių: Kalėdų, 
Velykų ir Padėkos dienos pro
gomis narės parūpino ir išda
lino pintines maisto, rūbų ir 
žaislų šimtams neturtingų lietu
vių vaikų. Vienai vargo pri
spaustai šeimai nupirko ir na
meliuką.

Ypatingu būdu buvo sušelp
ta ir viena šeima, neseniai at
vykusi iš Lietuvos: narių ska
tinamas, šeimos galva suorga
nizavo lietuvių kalbos kursus, 
kuriuos klubietės lankė ir ragi
no kitus lankyti.

1928 m. klubas pirmas aplan
kė ir paguodė Oak Forest ir 
Cook County ligoninėse esan
čius senelius ir ligonius. Jiems 
nuvežtas lietuviškas maistas 
(kurio ten pasigendama), dova
nėlės ir moraliai gaivinanti do
vana — lietuviška programėlė. 
Oak Forest ligonių lankymą na
rės praktikuoja ir dabar (pas
kutinis vizitas — š. m. bal. 23 
d.). Iš klubo iždo prenumeruo-

narės naudojosi; išklausytas 
paskaitų ciklas apie Lietuvos 
literatūrą; globojo ar suruošė 
meno parodas, koncertus, paro
dėles; prisidėjo prie lietuvių da
lyvavimo didžiosiose Chicagos 
iškilmėse, k. t. Century of Prog
resą, Woman’s Worlds Fair ir 
k. Nemažomis aukomis parėmė 
lietuvišką spaudą ir lietuviškų 
knygų leidimą. Tais sunkiais 
laikais klubas sutelkė $400 ir 
įrengė vieną kambarį tuomet 
naujai statomoje šv. Kryžiaus 
ligoninėje.

Dideliam klubo pasididžiavi
mui dvi narės — M. Brenzaitė 
ir A. Nausėdienė buvo dekoruo
tos Didžiojo L. K. Gedimino 
ordenais už ypatingą pasišven
timą Lietuvos ir lietuvių labui. 
Šv. Tėvas Pius XII apdovanojo 
'Antaniną Nausėdienę aukso 
medaliumi už nuopelnus Bažny
čiai. Už lietuvių atstovavimą 
ir veiklą klubo garbės pirminin
kė buvo atžymėta viena dešim
ties Chicagos miesto iškiliausių 
moterų. Klubo sąstate randame 
daug žinomų vietos lietuvių mo
terų, pasižymėjusių profesijo
se, biznyje, viuomeninėje veik- 
lojes ir kitur.

Benamių šelpimas

Kylant karo pavojui, klu’bie- 
tės ir kiti patriotiškai nusitei
kę lietuviai-ės subruzdo rinkti 
aukas, siųsti moralinę bei mate
rialinę paramą Lietuvai: Vil
niaus fondui, Ginklų fondui, 
Aero klubui, šauliams ir t.t.

Lietuvos okupacija sukrėtė 
visą lietuvių tautą.

Atsirado pirmoji benamių lie
tuvių pora. Narės bėgiojo, rū
pestingai rankiojo baldus, rū
bus, negimusiam kūdikiui krai
telį, padėjo surasti ir įrengti 
šeimai butą.

Reikšdamos gilų sentimentą, 
klubietės pačios pasiuvo ir įtei-

F. Bulavv — finansų sekretorė

kė Lietuvos prezidentui A. Sme
tonai Lietuvos vėliavą.

Po Pearl Harbor užpuolimo 
mintys ir darbai nukrypo vėl į 
savus, vietos rūpesčius. Narės 
suorganizavo pirmąjį lietuvių 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
vienetą, rinkosi kas savaitę, ga
mino kare sužeistiem tvarsčius, 
mezgė, siuvo jiems įvairius reik

M. Krajicek — vicepirmininkė

li. Hofer — iždininkė

jami vietos lietuviški laikraš
čiai Oak Forest lietuviams įna
miams.

Kultūriniai siekini ir uždaviniai

Ekonomiškai tie depresijos 
metai buvo sunkūs ir slegian
tys. Tačiau klubas neapleido 
kultūrinių siekių ir uždavinių. 
Buvo įsteigtas .lietuviškų ir ang
liškų leidinių knygynėlis, kuriuo

menis. Narių sūnums — karei
viams siuntinėjo dovanėles. Pi
nigais ir darbu įsijungė į Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus, Uni
ted Service Organizations, Com- 
munity and War Fund, Karo 
ligoninių ir k. vajus. Karo gil
tinės ranka palietė ir klubą — 
kautynėse žuvo dviejų klubo na 
rių sūnūs.

Alto, Balfo atsiradymas ir 
stojimas jiems talkon

Šiurpios, širdį veriančios ži
nios pradėjo pasiekti klubietes 
iš Lietuvos, iš Sibiro, iš DP sto
vyklų. Atsirado ALTas ir BAL 
Fas. Klubas tuoj stojo jiems 
talkon: gausiai telkė ir kasmet 
tebetelkia lėšas, dalyvavo rūbų

Z. Sodeikienė Šventoji šeima
Iš dailės parodos Dainavoje

rinkimo vajuose, viešose rink
liavose ir visokeriopais būdais 
teikė pagalbą nelaimingiems 
broliams - seserims. Klubas į- 
dukrino dešimties Vargo mo
kyklas lankančių vaikų šeimas; 
priedo, pavienės narės pasirin
ko po kelias šeimas; visiems 
buvo siuntinėjami Care siunti
niai, rūbai, maistas, vaistai; 
kai kuriems parūpintos atvyki
mo į šį kraštą garantijos. Pra
dėjo plaukti virtinės laiškų iš 
Europos su įvairiausiais pagal
bos prašymais — visiems pra
šytojams buvo padėta.

Naujoji imigracijos banga at
plukdė tūkstančius naujų, mie
lų brolių - sesių, o su ja — nau
jų problemų bei rūpesčių. Klu
bas stengėsi padėti visiems, ku
rie tik į jį kreipėsi: dviem naš
laitėm apmokėjo mokslą Šv. 
Kazimiero akademijoje; chro
niškai sergančių šeimoms parū
pinta mediciniška pagalba; vai
kučiams, besiruošiantiems pir
mai šv. Komunijai, nupirkta 
tinkami rūbeliai bei apavas ir 
t.t.

Klubas pasikvietė žymias Lie
tuvos dainininkes, artistes, pa- 
skaitininkes į pobūvius, naudin
gus tolimesniam lietuviškų kul
tūrinių darbų plėtimui. Naujai 
atkurtoms organizacijoms — 
lietuvių skautams, LDK Biru
tės dr-jai, Vaikų teatrui ir dau
geliui kitų — klubas talkino, 
finansiniai parėmė, stiprino.

Dirba kovai dėl Lietuvos 
laisvės

Dabar klubas taipgi neatlai- 
džiai siekia užsibrėžtų (aukš
čiau išvardintų) tikslų. Klubas 
sielojasi, dirba ir aukoja ko
vai dėl Lietuvos laisvės, lietu
vių vardo garsinimui ir vietos 
reikalų rėmimui. Retas susirin
kimas praeina be lėšų skyrimo 
kuriems nors geriems tikslams. 
Pvz. metų bėgyje aukota “Li- 
tuanus” vajui, Chicagos Lietu
vių Tarybai, Lietuvos paviljo
nui Tarptautinėje parodoje, Bal- 
fui, Lietuviško koplytstulpio 
pastatymui New Yorko paro
doje, Oak Forest prieglaudos 
lietuvių ligonių vaišėm, dova
nėlėm bei prenumeratom; tė
vams marijonams, Naujienoms 
ir kitiems. Aukota ir nelietuviš
koms organizacijoms, visur pa
brėžiant ,jog aukoja lietuvės:

dr-joms kovai prieš vėžę, šir
dies ligas, aklumą etc.

Iš kokio aruodo semiami pi
nigai visoms aukoms? Dažniau
siai iš pačių narių: metinių 
duoklių, dovanų; susirinkimams 
vykstant narių namuose, kiek
viena narė laisvai aukoja ne
mažiau vieno dolerio labdaros 
reikalams; pavasarį rengiamas

Ch. Austin — sekretorė

IŠ MOTERŲ PASAULIO
• Begina Povyliūtė - šepe- 

tienė atvyko rugpiūčio 7 d. į 
Chicagą iš Red Deer, Albertos, 
Kanados, pasisvečiuoti pas sa
vo mokslo draugę, kurios ne
matė nuo universiteto laikų. 
Taipgi norėjo sutikti korporan- 
tį dr. Mildą Budrienę, Aldoną 
Šimaitienę, su kuria mokytoja
vo kartu Mariampolės gimnazi
joje ir kitas drauges bei pažįs
tamus. Šią savaitę išvyko į Cin- 
cinnati, 'Ohio, pas prof. dr. V. 
Bieliauską ir jo žmoną dr. Da
nutę (Širvydaitę — savo pus
seserę). Vėliau vyks į Wash- 
ingtoną, D.C., pas klasės drau
gę geologę Birutę Saldukienę. 
Taipgi mano aplankyti New 
Yorko parodą, savo sūnaus 
krikšto tėvą kun. J. Pakalniš
kį ir pabuvoti Lietuvių dieno
je. Rugpiūčio 28 d. grįžta namo.

Regina šepetienė yra šv. To
mo Akviniečio aukšt. mokyklos 
mokytoja ir vicedirektorė (vi- 
ceprincipal). Regina Povyliūtė 
lankė Kėdainių gimnaziją, bu
vo visad pirmoji mokinė ir gim
naziją baigė pirmąja — vienais 
penketukais. Regina studijavo 
VDU Kaune ir baigė humanita
rinį fakultetą Vilniaus univer
sitete. Pasirinkusi anglistiką, 
studijas gilino Anglijoje. Al
bertos universitetas jai pripaži
no bakalaureato laipsnį (B.A.),

kitą laipsnį ji gavo B. Ed. — 
pedagogikos bakalaureatą.

Reginos duktė Rita studijuo
ja Albertos universitete sociolo
giją antrus metus. Pereitais 
metais ji buvo išrinkta “Teen- 
Queen“ (nors ir šiemet ji yra 
dar “teenager”). Sūnus Rimtas, 
17 m. amž., baigė Šv. Tomo Ak
viniečio aukšt. mokyklą. Su Re
gina gyvena jos mama Anasta
zija. Reginos tėvas Pranas bu
vo nuo 1930 m. ligi tremties me
tų Kėdainių miesto burmistru. 
Jo pastangomis Kėdainių mies
tas iš antros eilės buvo pakel
tas I-os eilės. Pr. Povylius mi
rė 1954 m. Vokietijoje. Reginos 
brolis Valentinas su šeima gy
vena Ottavvoje, Kanadoje. Dail. 
Aleksandras šepetys turi savo 
studiją Edmontone, Albertoje.

Regina Povyliūtė kartu su 
Zubovaite atstovavo Lietuvą 
1938 m. Berlyne. Tremtyje ji 
buvo UNRRA’os vertėja.

' S. L.

• Juzė Daužvardienė, Chica
gos Lietuvių moterų klubo gar
bės pirmininkė, paruošė trum
pą minimo klubo istorinę apy
braižą, kuri spausdinama šia
me skyriuje.

• Elena šaulytė perrinkta 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
nacionalinio centro prezidente.

F. Kaukus — naujoji iždininkė

balius, rudenį kitoks pobūvis — 
kortų žaidimų vakaras, madų 
parodos ir kita.

Per tiek gyvavimo metų iš
ugdyta ir prigydyta daug gra
žių tradicijų. Kiekvienais me
tais Č.L.M. klubas iškilmingai 
mini Vasario 16-tą, akcentuo
jant Lietuvos istoriją, meną, 
papročius. Į minėjimus kviečia
ma kiek galima daugiau nelie
tuvių viešnių, supažindinant jas 
su Lietuva ir lietuviais.

Gegužės mėnesyje prisimena
ma mirusios narės auka Šv. 
Kryžiaus ligoninei. Kalėdų me
tu klubas tampa mecenatu lie
tuvių eglutės Mokslo ir pramo
nės muziejuje. Vaišingumo tra
dicija tęsiama priėmimais žy
mioms lietuvėms, pirmą sykį at
vykusioms į Chicagą. Pirmos 
dainų šventės metu klubas su
ruošė gražų priėmimą visiems 
šventės garbės svečiams.

Naujausia tradicija — žavin
gas Gintaro balius, vainikuotas 
lietuviškomis dainomis, šokiais, 
muzika ir gabiomis lietuvaitė
mis. Baliaus pelnas įteikiamas 
parinktai lietuvaitei, siekiančiai 
mokslo. 1963 m. stipendija te
ko Irenai Sabaliūnaitei. 1964 — 
Jovitai Konaukaitei.

Klubo veikla iššaukia didelį 
susidomėjimą kitataučiuose. Re
ta kuri kita lietuviška organi
zacija yra taip dažnai minima 
Chicagos didžiojoj spaudoj.

Kokia klubo ateitis? Atrodo 
— užtikrinta. Kuomet kitos or
ganizacijos skundžiasi negalin
čios privilioti savojo prieauglio, 
Chicagos Lietuvių moterų klu
bas didžiuojasi turįs 21 dukrą 
ir 1 dukraitę narių tarpe, ku
rios noriai dalyvauja klubo vei
kloje greta savo motinų ir mo
čiutės.

Norisi tikėti, kad Chicagos 
Lietuvių moterų klubas gyvuos

Baigusi karaliauti latvaitė

Marite Ozers, pereitų metų 
“Miss USA”, latvaitė, naujoji 
ateivė, uždėjo karališką vaini
ką šių metų gražuolei Bobbi 
Johnson liepos 29 Miami Beach, 
Fla. Tuo būdu ji baigė savo vie- 
nerių metų karaliavimą. Mari
te, atvežta iš gimtosios Latvi
jos, per Vokietiją, į šį kraštą, 
kai Ji buvo 6 m., yra šiemet 
jau vieneriais metais vyresnė, 
gražesnė ir daugiau “sofistikuo- 
ta”, nei prieš metus, kada ji 
laimėjo titulą, anot amerikie
čių spaudos. Ji taipgi pratur
tėjo $20,000 — tai priedas prie 
titulo. Dabar Marite pasiruošu
si studijuoti mažoje Monticello 
kolegijoje, Illinois. Ji lankė 
Monticello, kaip “Miss USA” ir 
“įsimylėjo” kolegiją. Marite 
taipgi išgarsino savo gimtąjį 
kraštą Latviją, apie kurį mažai 
kas čia ir girdėjo.

Vokietijoje gimusi dešrelė

Pirmąją dešrelę, vadinamą 
“frankfurter”, pagamino Jo- 
hann Georg Lahmer, gyvenęs 
Coburge, vidurinės Vokietijos 
mieste, 1600 metų pabaigoje.

Lahmer vėliau dar paįvairino 
savo receptą ir tada pamokė 
Vokietijos mėsininkus Frank
furte, kaip pagaminti dešreles

Suknelių madų kūrėjo Farao- 
ni Romoje suprojektuota vakari
nė suknelė, kurios viršutinės da
lies leitmotyvas yra “peek-a-boo” 
(pro pirštus žiūrint).

dar ilgus metus, inspiruotas 
mielu oficialiu žfen kielių — Lie
tuvos rūta ir kilniu šūkiu:

“Gyvenimo vertė įkainoja
ma ne savimeile, bet tuo, ką 
kitiems duodi!

Iškili moterų madų kūrėja Gab- 
rielle Chanel šiemet mini savo 
50 metų sukaktį. Čia matyti vie
nas jos paryžietiško rinkinio pal
tų pavyzdys.

su prieskoniais. Greitai visi ir 
visur pradėjo jomis domėtis ir 
reikalauti dešrelių iš Frankfur
to arba frankfurters.

Frankfurters taipgi dar žino
mi ir kitu vardu — “vvieners”. 
Vieniečiai pagamino dešreles, 
panašias kaip Frankfurte, pa^ 
vadindami jas “wienerwurst”. 
Wien — Viena, vvurst — deš
ra. Dėl tų dešrelių panašumo 
dabar vardai: vviener ir frank 
(ar frankfurter) dažnai yra 
vartojami be jokio skirtumo. 

Saugokitės 76-tojo bučkio!
Senovėje ir ne taip senais lai

kais Lietuvoje motinėlė perspė
davo savo dukrelę saugotis ne
rimtų ar kokių padaužų vyru
kų. Amerikoje, atrodo, motinos 
turi perspėti savo sūnelius: 
“Saugokitės 76-tojo bučkio!” «

Pagal neseniai pravestą su
rašinėjimą bei statistiką tarp* 
13-19 metų amžiaus jaunuolių, 
vad. "teen-agers”, vidutiniškai 
amerikietė mergaitė išbučiuoja 
75 berniukus prieš savo vedy
bas. Net ir suaugusieji ameri
kiečiai pripažįsta, kad jų jau
nystės dienomis to nebuvo...

Džentelmenas ir moteris
H. L. Mencken, amerikiečių 

rašytojas, redaktorius ir kriti
kas (1880—1956) yra pasakęs^ 
“Džentelmenas yra tas, kuris 
niekados nemuša moters be 

provokacijos!“
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