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TREČIAFRONTININKŲ PŪSLE
“Emigracijoje pasivadinęs J. 

Aisčiu, jis savo vėlesnėje litera
tūrinėje bei visuomeninėje veik
loje užėmė atvirai antitarybines 
pozicijas” (Lietuvių literatūros 
istorija, III—2, 611—612 p.). 
Man būtų labai įdomu, jei aka
demikas Kostas Korsakas pa
grįstų šį tvirtinimą ir pasakytų, 
kur, kaip ir kada esu užėmęs 
antitarybines pozicijas, kur, 
kaip ir ką esu pasakęs ar pa
rašęs prieš tarybas kaip tokias. 
Būčiau priėmęs kiekvieną natū
ralų ir legalų Lietuvos valdžios 
pasikeitimą, į jį įskaitant ir ko
munistinę santvarką. Tiesa, 
esu priešingas diktatūroms, te
rorui, o ypač okupacijai, nes 
paskutinioji visada yra drauge 
kolonialinė ir genocidinė siste
ma. Jei akademijos lūpose “ta
rybinis” reiškia “okupacinis”, 
tai prieš okupaciją visada bu
vau, esu ir iki paskutinio ato
dūsio būsiu nusistatęs. Tuo at
veju iš literatūros istorijos pa- 
sigesčiau truputį tikslesnių įvar- 
dų, juoba, kad rusai okupacijos 
atžvilgiu kitų akyse įmato kris
lą, o savoje akyje nesiteikia 
įžiūrėti rąsto.

LTSR akademijos vadinama 
Lietuvių literatūros istorija pa
rašyta tokia pigiai išpūsta pub
licistika, kur istorinė tiesa, fak
tai Ir dokumentacija jokios 
reikšmės neturi ir jokios rolės 
nevaidina. Jei ta stambokų to
mų istorija būtų pavadinta 
“Trečiafrontininkų kančios ir 
nuopelnai”, arba “Trečiafronti
ninkų literatūros istorija”, tai 
tada jie galėtų rašyti, ką tiktai 
nori ir kaip tiktai nori, bet sa
ve patį būbninti visų lietuvių 
vardu yra daugiau negu įžūlu.

Triukšmingų oportunistų stu
dentų redaguojamas ir leidžia
mas Trečias frontas buvo tik 
vienas iš daugelio nereguliariai 
ėjusių pusiau periodinių leidinė
lių. Būkime atviri, Trečio fron
to grupę sudarė efemeridai 
(trumpalaikiai), bandą savo 
plunksną pradedą rašytojai, 
antros - trečios eilės eiliakaliai 
ir grafomanai.

Kai kolektyvas pradėjo kiek 
krikti ir skirstytis, tai vadovai 
pasistengė, kad jų leidinys cen
zūros būtų uždarytas. Petras 
Cvirka, kuris į akis savo svai
nį Antaną Venclovą gerbė kaip 
tėvą ir globėją, o už akių mėg
davo iš jo pasišaipyti ir nepra
šomas svainio būtas ir nebūtas 
silpnybes ir ydas kavinėse ber
davo kaip iš gausybės rago, 
pats turėjo vieną didelę silpny
bę, nepajėgdavo ar negebėdavo 
laikyti liežuvio už dantų, jis 
man kelis kartus kalbėjęs: vis
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Rašo JONAS AISTIS

tiek būtų netesėta 3 frontą leis
ti, tai padarėme taip, kad cen
zūra jį uždarė. Savo laiku ir 
plačiau apie tai Kaune buvo kal
bama, tai “uždarymas” buvo 
beveik pusiau vieša paslaptis. 
Bet į 3 fronto paskutinį nume
rį aiškiai isterišku tonu įstojo 
pasižymėjusi poetė Salomėja 
Nėris ir po kelerių metų į pir
maeilius rašytojus išaugo Pet
ras Cvirka. Fronto “uždary
mas”, Neris ir Cvirka 3 fronto 
oportunistams, Antanui Venclo
vai ir Kostui Korsakui, buvo 
ir yra tasai arkliukas, kuriuo 
jie štai ketvirtas dešimtmetis 
raiti joja ir žemės gėrybes pil
nomis reškučiomis semia.

Antanas Venclova visada bu
vo antros - trečios eilės rašy
tojas net ir lietuvišku mastu: 
intelektualus, sausas, asmeniš
kas. Jo straipsniai, studijėlės 
kur kas aukštesnės vertės, ne
gu jo beletristika, o ypač eilia- 
kalyba. Būdingas vidutinio bur
žujaus tipas. Neypatingos drą
sos, šykštus. Viršesniesiems ge
bąs įsiteikti, o pavaldiesiems 
šiurkštus ir kietas. Apie 1930 
m. Kauko gatvėje labai keisto
mis aplinkybėmis nusižudė stu
dentas Antano Venclovos paval
dinys ir kaimynas: prapiovė 
riešo gyslas, bet tas nepadėjo, 
tai šoko iš trečio aukšto žemėn 
ir nusilaužė koją, paskui pri-

Sol. Aldona Stempužienė

Kompozitoriaus Dariaus La
pinsko kūrinių koncertų New 
Yorke ir Chicagoje sąvartoje 
pavyko užkalbinti tų koncertų 
vokalinės dalies pildytoją so
listę Aldoną Stempužienę. Ir 
štai keletas to pokalbio klausi
mų ir atsakymų.

«

— Šią vasarą, po Ateitinin
kų kongrese, Toronte, išpildytų 
Dariaus Lapinsko dainų, paskli
do nuomonė, kad šis jaunas 
kompozitorius mūsų muzikos ir 
ypač liaudies dainų harmoniza
cijoj ir jų pateikime atneša kaž
ką ypatingai naujo, lig šiol ki
tuose mūsų kompozitoriuose be
veik negirdėto. Žinodami pasta
rajame laike Jūsų tamprų ryšį 
su Dariaus Lapinsko kūryba, 
norime tad sužinoti, kas tie yra, 
Jūsų nuomone, per naujumai, 
ypač vokalinėje ir, jei taip gali
ma pasakyti, liaudinėje Lapins
ko kūryboje ? 

šliaužė kieme buvusį šulinį ir 
jame nusiskandino. Tai įvyko 
žemės ūkio parodos metu ir ta 
keista savižudybė praėjo spau
dos nepastebėta. Aišku, žudosi 
neurastenikai, bet tasai studen
tas paliko raštelį, kad “nepa
kentęs Antano Venclovos užsi- 
sėdimo”. Visą nepriklausomy
bės laikotarpį Venclova tarna
vo valdiškose įstaigose: pradžio
je Žemės ūkio ministerijoje, o 
vėliau valstybinėje gimnazijoje. 
Tiesa, 1939 m. rudenį sutikau 
jį prie Švietimo ministerijos du
rų ir jis man pasiskundė, kad 
esąs atleistas iš gimnazijos ir 
kad rašytojai turį dėl jo daryti 
skubių žygių. Tada rašytojų 
valdyboje nebuvau ir netrukus 
grįžau į užsienį, tai nežinau, 
kuo tas baigės. Bet ministeri
joje jis turėjo aukštą valdinin
ką savo uošvį ir kažkaip nema
nau, kad jis tuščiomis rankomis 
tą dieną ministerijos laiptais 
nulipo žemyn. A. Venclova yra 
toks žmogus, kuris nei idėjai, 
nei kam kitam nėra linkęs pa
aukoti nė krislelio savo pato
gumų.

Visai kitoks yra Kostas Kor
sakas. Jis taip pat nei dideliu 
proto buklumu, nei fantazijos 
ypatingu lakumu nepasižymėjo, 
o vartydamas šią istoriją nepa
stebėjau, kad jis būtų įgijęs 
kiek savarankiškesnį ir savites- 
nį literatūros skonį. Iš pažiū
ros švarus ir tvarkingas pone
lis. Sakyčiau, gimęs akademi
kas. Bet iš tų, kur gilią šaknį 
knisa: kantrus, kuklus, be nu-

KAI LIAUDIES DAINOS SKAMBA MODERNIAI
Soliste iA. Stempužienė apie Dariaus Lapinsko kūrybą

— Visokius naujumus aptar
ti ir išaiškinti nėra jau taip leng 
va. Darius Lapinskas yra vie
nas iš nedaugelio kompozitorių, 
kurio harmonizuotos liaudies 
dainos, mano nuomone, skamba 
moderniai, bet tuo pačiu gal net 
liaudiškiau ir lietuviškiau negu 
dainos harmonizuotos romanti
niame stiliuje, kurio didesnėje 
ar mažesnėje įtakoje kuria mū
sų vyresnięsios kartos kompo
zitoriai.

— Taipgi žingeidu būtų suži
noti, kas Jus Pačią asmeniškai 
palenkė prie Dariaus Lapinsko 
kūrybos ir dabartiniuos jo kon
certuose ir naujausioje Jūsų 
plokštelėje?

— Mūsų vokalinė literatūra 
gana negausi, tai ir buvo natū
ralu pasidairyti ko nors naujes
nio. Su Lapinsku seniai plana- į 
vom paruošti lietuviškų dainų' 
plokštelę ir pakankamai lietu
viškų dainų koncertams. Ir jau 
1956 metais, tik baigęs New 
England konservatoriją, jis man 
parašė pagal Jurgio Baltrušai
čio eilėraštį “Serenada”.

— Kodėl čionykščiuose Da
riaus Lapinsko koncertuose bu
vo pasirinkta išpildyti “Mer
gaitės dalia” ir O. V. Milašiaus 
“Les Sept Solitudes”, o ne kas 
kita, ir kuo šie kompozitoriaus 
vokaliniai kūriniai yra būdingi 
ir išskirtini?

— Šie kūriniai yra minėtojo 
mūsų planavimo rezultatai. Dai

Vytautas O. Virkau Mažasis peisažas su raudona ir žalia
(aliejus, 22”x28”, 1964)

Iš parodos Blackhawk restorane, 139 N. Wabash Avė., Chicagoje.

garkaulio, bet landus. Landus 
ypatingai. Jo niekad nemačiau 
universitetan įeinančio ar išei
nančio per didžiąsias duris, bet 
vis per kiemą, vis pro užpakali
nes duris. Tai žiūrėk kur nors 
kamputy ar kieme kalbina už
vijęs kurį nors liberalesnių pa- 

’žiūrų profesorių. Šioje istorijoje 
pažymėta, kad Kostas Korsa
kas 1931 m. pradėjo studijuoti 
universitete. Taip, bet jis, kaip 
nebaigęs vidurinės mokyklos, 
universitetan buvo priimtas lais
vu klausytoju, o tokie negalėjo 
gauti diplomo, jei studijų metu 
nebaigė vidurinės mokyklos.

nų ciklas “Mergaitės dalia” yra nys. Man rodos, kad mes savo 
vokalinėj literatūroj nieko pa
našaus neturim.

*
čikagiečiams yra reta proga 

Dariaus Lapinsko kūrinių kon
certą, ruošiamą “Margučio”, iš
girsti šį sekmadienį, spalio 24 
d., 3 vai. popiet Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje.. 
Koncertą diriguos pats kompo
zitorius, o jo programą pildys 
simfoninis orkestras, solistė 
Aldona Stempužienė ir pianistė 
Aldona Kepalajtė.

paruoštas mūsų išleidžiamai 
plokštelei.

Rečitatyvas ir arija pagal O. 
V. Milašiaus “Les sept solitu
des” parašyti šiems Dariaus La 
pinsko kūrinių koncertams.

Ciklas “Mergaitės dalia”, ma 
no manymu, būdingas ir išskir
tinas ritmo gyvumu ir sudėtin
gumu, ir aplamai, jei taip gali
ma pasakyti, modernizuotu lie
tuvišku charakteriu.

“Les sept solitudes” yra nau
jausias Dariaus Lapinsko kūri- k. pr.

Jei istorija apie tai tyli, tai 
greičiausiai jis tas kliūtis per
šoko ir pakliuvo stačiai į aka
demijos tikruosius narius be 
brandos atestato ir be univer
siteto diplomo. Venclova inte- 
lektuališkai už jį stipresnis tė
ra tik akademijos narys kores
pondentas! Gal dėl to, kad 
Venclova turi šiokią tokią savi
garbą, be to, daug tiesesnis ir 
atviresnis už Korsaką.

Anų laikų akimis žiūrint, pats 
simpatiškiausias gyvųjų fronti
ninkų branduolio narys bus bu
vęs Jonas Šimkus. Tiesa, jis 

(Nukelta į 3 psl.)
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RAŠYTOJŲ DRĄSUMAS IR 
IŠDAVYSTĖ

Nemanytume, kad kūrėjo 
kūryba išlaisvina iš jo pada
rytų išdavikiškų veiksmų. Ma
nytume, kad kūrėjas, būdamas 
jautresnės sielos žmogus, tu
rėtų būti labiau sujaudintas 
nelaimės ir labiau jautrus lais
vei, be kurios neįmanoma nei 
gėris, nei grožis, nei ta pati 
kūryba. Daugeliui lietuvių at
rodo, kad lietuviai rašytojai 
atidavė okupantui per didelę 
duoklę, kad iš viso rašytojai 
yra daugiau ar mažiau linkę 
prisitaikyti ir savo plunksną 
parduoti už patogesnį gyveni
mą. Mažiau gali būti pakaltin
tas iš Sibiro sugrąžintas po
etas A. Miškinis už “Tiesoje” 
išspausdintus, kad ir tokius 
posmus:

Mūsų vėliava — tik raudona!
(Nesuprasti to jums.

vagims) —
Ji kaip žemė, kaip oras ir 

duona;
Ir pasaulis po ja atgims.

Tačiau kaip pateisinti Salo
mėją Nėrį už tai, kad ji Mask
vą pavadino mūsų motina, kad 
rašė poemą apie bolševiko ke
lią, kada tremtinių į Sibirą 
vagonuose mirė kūdikiai. Jo
kios poezijos neišteisins ir Mie
želaičio, kuris sako:

Leisk, Maskva, leisk, taikos 
židiny,

Prie tavęs man krūtinei 
sušilti,

Tavo bokštų giesmės 
vedini, —

Mes artėjame į didelę viltį.
Tačiau jei jau mes nubusta

me, paskaitę mūsų poetų to
kius posmus, turime gerokai 
džiaugtis pačiais rusais rašy
tojais, kurie nebijo savo enka
vedistų ir stengiasi į Vakarus 
išmesti savo kūrinius arba pa
čioje Sovietų Sąjungoje at
skleisti komunistinį melą ir 
prievartą. Ne vienas jų nuken
tėjo, kiti išliko, susilaukę visų 
laisvės trokštančių, o ne par
tijos pagarbos. Tarp pasirin
kusių tiesą ir kalėjimą galima 
paminėti ir Jugoslavijos rašy
toją Dji'as, Mihailovą ir eilę 
lenkų. Sovietų Sąjungoj toks 
Solženicinas už savo “Viena 

Denisovičiaus diena” susilaukė 
didelės padėkos iš kankintųjų 
Sibire, gi toks Dudincevas, pa
rašęs knygą “Ne vien tik duo
na”, taip pat sulaukęs nuošir
daus Sovietinio kalėjimo gy
ventojų pritarimo. Dudince
vas sakosi, kad kartais kas 
nors tramvajuje ar gatvėje 
prieina ir paspaudžia jo ran
ką lyg už ką dėkodamas, nors 
jis tų žmonių niekada nėra 
matęs ir nepažįsta. Šįmet No
belio premiją laimėjo Šolocho- 
vas, tačiau anksčiau ją laimė
jęs Pasternakas nebijojo savo 
rankraščio is<’.sti į laisvąjį 
pasaulį, už ką šolochovas jį 
buvo pasmerkęs. Dabar lais
vajame pasaulyje išspausdin
ta anglų kalba Valerijaus Tar- 
sio knyga “Ward 7”. Tarsį 
Chruščiovas buvo uždaręs į 
psichiatrinę ligoninę, apie ku
rią jis dabar ir rašo. Savo kny
goje Tarsis pažymi, kad ko
munizmas ir nacizmas yra pa
našūs, dar daugiau, kad ko
munizmas yra fašizmo nauja 
rūšis. Tarsis šaukia: “Sovietų 
Sąjungos intelektualai privalo 
dabar kovoti dviejuose fron
tuose — prieš sovietinį fašiz
mą ir mongolizmą (kom. Ki
nija). Tam reikalui mes rei
kalingi Vakarų paramos, ypač 
Amerikos”. Tarsis nusiskun
džia ir taip, kad net amerikie
čiai rašytojai, kaip Caldwell 
ir Steinbeck, tiki į mitą, vadi
namą sovietine demokratija. 
Pastarajam Tarsis sako: 
“Steinbeckas išsitarė, kad So
vietų Sąjungos rašytojai yra 
laisvi rašyti, ką jie nori. Argi 
jis I neskaitė laikraščiuose apie 
likimą Boriso Pasternako ir 
Aleksandro Esenino?"

Vakarų laikraščiai sako ne
žiną, kas ištiks dabar vėl Tar- 
sį, gal jis vėl bus uždarytas, 
tačiau malonu, kad yra vis 
dėlto Sovietų Sąjungoj žmonių, 
mylinčių tiesą ir kovojančių 
už žmonių, tuo pačiu ir 
vių laisvę. ,

lietu-

rašy- 
pasa-

Todėl, kalbėdami apie 
tojo atsparumą, turime 
kyti, kad visame pasaulyje jų 
yra visokių, o maža saujelė iš
davikų neužstelbia tos visos 
eilės rašytojų, kurie pasirinko 
kalėjimus, o ne duoną, nes jie 
mano, kad tikroji laisvė yra 
brangiausia. Nepaisant, kad 
koks nors amerikietis Pily
pas Bonoskis giria vergiją, ar 
koks nors Sartre stengiasi pa
garbinti prievartą, iš pačio So
vietų kalėjimo išsprunka į lais
vąjį pasaulį autentiški vergi
jos liudytojai. Ir reikia džiaug
tis, kad tokie drąsuoliai nuva
lo dėmes, padarytas nedidelės 
gaujos išdavikų.

L. Augštys

Antanas Petrikonis
Pavasarėjant prie Nemuno (akv.)
Iš šiandien atidaromos 
parodos “69” galerijoj, Marųuette 
Pk., Chicagoje.



Naujuose muzikos vėjuose
Dariaus Lapinsko kūrinių koncertas New Yorke

VYTAUTAS STROLIA, New Yorkas
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vardo aukso medaliu. Tais pat 
metais išvyko į Europą tolimes
nėm studijoms. Atsiradus gali
mybėms, jisai įsijungė į Vokie
tijos muzikinį gyvenimą, kur 
daug laiko skiria muzikinei kū
rybai. šiame koncerte turėjome 
progos susipažinti tik su, deja, 
labai maža dalimi jo kūrybos. 
Reikia tikėtis, kad ateityje, au
gant visokiems fondams, pri
bręs palankios sąlygos išgirsti 
ir likusius šio talentingo kom- 
pozitoiaus kūrinius.

Koncertas įvyko š. m. spalio 
10 d. Brooklyne, Walt Whit- 
man vardo kolegijos salėje. Sa
lė šįkart paimta 10 kartų dides
nė (talpina 3,500), negu pava
sarį, taigi bilietų nepritrūkta... 
ir dar liko... Dalyvavo Aldona 
Stempužienė — mezzosopranas 
iš Clevelando, Aldona Kepalai- 
tė — pianistė iš New Yorko, ir 
30 asmenų “Philharmonia” or
kestras iš New Yorko, pastoviai 
vadovaujamas Edwardo Ger- 
ber’io. (Čia kai kas klaidingai 
tikėjosi didžiojo New Yorko Fil
harmonijos orkestro, vad. L. 
Bernstein’o). Visam koncertui 

I dirigavo pats kompozitorius Da
rius Lapinskas.

Programoje išpildyta “Mer
gaitės dalia” — dainų ciklas 
mezzosopranui ir orkestrui, for
tepijono koncertas su styginių 
ir mušamųjų orkestru, viena iš
trauka iš baleto “Daiva” suitos, 
ir “Les sept solitudes” — reči- 

ov’i-trt v— /-.r- — ~ —— —-

Kelerių pastarųjų metų bė
gyje lietuviškąją išeiviją paju
dino nauji muzikos vėjai. Gaide
lio “Demonas” ir Kantata apie 
Lietuvą, J. švedo “Maras”, 
Markaičio “Vilniaus varpai” 
gundo viltis, kad pagaliau mū
sų išeivija, po visokių jau se
niai pensijos užsitarnavusių 
“bakūžių” ir “sielos švenčių” 
pradeda busti iš gilaus miego 
ir po truputį domėtis viena iš 
labiausiai apleistų lietuvių kūry
binės gyvasties šakų — šiuolai
kinės (contemporary) muzikos 
individualine kūryba. Anksčiau, 
š. m. kovo mėn. New Yorko 
Carneigie Recital Hali įvykęs 
koncertas, skirtas vien V. K. 
Banaičio kūrybai, sukėlė New 
Yorko lietuvių visuomenę ant 
kojų. Įvyko iki šiol mūsuose 
dar negirdėtas dalykas, kad į 
koncertą, kuriame daugiau pu
sė programos buvo instrumen
tinė - kamerinė muzika, būtų 
pritrūkę, bilietų.

Paskatas, nukreiptas į 
Lapinską

Prie visų šių ir pan. reiškinių j 
■’ dar pridėjus gerą saują smulkių 

modernios muz. kūrinių, šiltai 
išklausytų š. m. ateitininkų kon
grese' Toronte, gausime maž- 

' daug tas sąlygas, paskatinusias 
New Yorko ateitininkus rengti 
New Yorke ■ kompozitorinį, šie
met jau antrįp koncertą. Pa
kviestas su savo kūryba talen- XX—-L.-- -Akr - a . ... 

modernu, Europoj buvo jau se
niai išbandyta, priimta, atmes
ta, ar jau net spėję pasenti. 
New Yorke dar gerai prisime
nama praėjusį sezoną Lincolno 
centre ir Judson salėje įvyku
sius ryškiausio kraštutiniai mo
dernaus muzikos atstovo K. 
Stockhausen’o (iš Vokietijos) 
koncertus ir piketus gatvėje.

Dėl to nuogąstauta, kad per 
8 metus elektroninės, serijinės, 
konkretinės ir visokeriopos eks
perimentinės “avant garde” 
muzikos aplinka Vokietijoj bus 
neišvengiamai paveikusi ir D. 
Lapinską, savo kūrybą pasu
kant kuria nors išvardinta kryp
timi.

Teko maloniai nustebti. D. 
Lapinsko kūrybai modernieji 
Europos vėjai neturėjo daug 
įtakos. Atrodo, kad jaunasis 
kompozitorius paliko ištikimas 
savo seniai, dar konservatorijoj 
pasirinktai krypčiai — nuosai
kiu atonalizmu atmieštam eks
presionizmui, nevengiant kai 
kur matematiškosios 12 tonų 
sistemos, su stipriai akcentuo
jama klasiška forma. Atemati- 
kos, kurią mūsuose atstovauja 
jo pirmas kompozicijos mokyto
jas J. Kačinskas, Darius La
pinskas, atrodo, vengia. Tik da
bar aiškiai jaučiama kūrybinis 
subrendimas, plačiai išvystyta 
rašymo technika. Orkestrinė 
kalba tapo daug turtingesnė, 
bet taipgi nepekrauta. Nors sti-

Antanas Petrikonis Liepsna (aliejus)
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tngomis orkestruotės spalvo
mis, temų visiškai kitonišku 
charakteriu, ir muzikinių prie
monių skirtingumu, lyg būtų 
iš dviejų kontrastiškų pasaulių.

Lyriška ir spalvinga 
“Mergaitės dalia”

Ciklas “Mergaitės dalia” su
sideda iš 12 įvairaus ilgio bei 
charakterio lietuvių liaudies dai
nų. Jas visas jungia vienas 
bendras turinio tipas — mer
gaitės gyvenimas, jos džiaugs
mai bei vargai. Dainų parinki
mas ir sugrupavimas yra toks 
įvairus, kad visos jos yra palik
tos daugmaž originalioje for
moje, kur-ne-kur atskirą pos
mą perkeliant į giminingą to
naciją. Tiktai orkestrinis akom
panimentas papildo ar prilaiko 
nevisai atonaliai, bet moderniš
koj harmonijoj atskirų dainų ir 
net posmų nuotaikas. Kai kur 
DAvipnini inetniTMonl-ai noVnUA 

liau, kai ta sutartinės tema pa
kartojama keturiais timpanais 
solo.) Visa koncerto harmoni
ja daug tirštesnė, sąskambiai 
aštresni, instrumentaciniai kon
trastai ypač pabrėžti. Čia ypač 
daug svarbos teikiama muša
miesiems. Pilnas orkestras yra 
lygus partneris fortepijono for- 
tisimui. Tik deja, čia taip no
rėjosi styginių bent tris kart 
daugiau, kad jie atsvertų visą 
apie 20-ties mušamųjų instru
mentų bateriją, aptarnaujamą 
net keturių “mušininkų”.

Šioj vietoj reiktų suminėti 
vieną šiaip gerą dalyką, kuris 
šiame koncerte, deja, daugiau 
bloga padarė. Gerose koncerti
nėse salėse scenos dugnas daž-
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ nt

EMOCINES LIGOS
CRAWFORI> MEDICAL BLDG. 
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6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

pe posmų. Visas šio ciklo or- 
kestracija yra labai spalvinga 
ir kartu tiek švelniai lyriška, 
jog nejučiomis norisi net žodį 
‘orkestrui’ prie antraštės pa
keisti į ‘lyriniam kameriniam 
ansambliui’.

Ritmų derinys akompanimen-I 
te yra nepaprastai žaismingas : 
ir, sakyčiau, originalus. Įdomu, I 
kad didžiuma to originalumo re- i 
miasi mūsų senųjų dainų bei su
tartinių “komplikuotais” rit-, 
mais.

Taigi, turime muzikinį veikalą 
— tikrą šedevrą, kuris savo 
liaudišku autentiškumu ir šiuo- 
jaikiu moderniu muzikiniu rūbu 
drąsiai gali lygintis su panašaus 
tipo pasauliniais kūriniais, kaip
C. 'Orff’o Carmina Burana, B. 
Bartok’o Rumunų šokiais, ar
D. Milhaud’o Saudades do Bra- 
sil...

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-0807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai: kasdien 1—3 Ir 6-8 vai. vak. 
Šešt. 12—3 v. p. p.

Trečiadieniais nždarvta 

nai akustiniais sumetimais bū
na išklotas medžiu ar kita, ge
rai rezonuojančia, medžiaga. 
Kur scenos vartojimos įvairiems 
tikslams, orkestro koncertams 
už orkestro būna nuleidžiama 
kilnojama medinė pertvara — 
rezonatorius. Šioje salėje toji 
medinė siena buvo tokia gera, 
kad priešais pat ją sėdėję pu
čiamieji ir mušamieji buvo 10 
kartų stipriau girdimi, negu ar
čiau prieky buvę styginiai. Dėl 
tos pat priežasties baisiai nu
kentėjo p. Stempužienės girdi
mumas. Ciklo kai kuriose vieto
se iš salės vidurio per fleitos ar 
fagoto vidurinio registro mf 

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVIAI CHICAGOS MENO PARODOSE
Vytauto 0. Virkau ir Janinos Marks naujieji darbai

Šio didmiesčio meno parodų 
sezono pradžia šį rudenį gana 
gyva ir įvairi. Galerijų ir var
dų gausoje tačiau nepradings
ta ir du ryškūs lietuviai daili
ninkai: Vytautas O. Virkau ir 
Janina Monkutė - Marks.

Vytauto O. Virkau tapyba vi
są spalio mėn. išstatyta Black- 
hawk restorane, 139 N. Wa- 
bash Avė. Skoningai išplanuo
toje restorano patalpoje išdėsty
ti ir puikiai apšviesti 7 mūsų 
dailininko darbai. Dail. V. O. 
Virkau ir mūsuose ir amerikie
čiuose jau kuris laikas turi įsi
gijęs ryškų savąjį vardą ir sa
vitą spalvų bei temų sprendi
mą. Ligšiolinis V. O. Virkau 
įpūsų akyse liko, kaip, sakytu
me, povandeninio žalsvo kolo- 
to ir vandens augmenijos daili
ninkas, kurio drobėje žolių stie
bai ir lapai ne vienu atveju pri
artėdavo prie abstrakto, kar
tais beveik įsiliedami į nebeat
pažįstamo objekto formas.. Tuo
se paveiksluose alsuodavo kaž
kokia niekieno nesudrumsta 
gamtos ramybė, kurioje, anot
H. Radausko, aprašančio Čiur
lionį, “Ir žiba fosforu vijokliai 
vandeniniai”. Tai buvo visais 
atžvilgiais puikūs darbai. Bet 
kai tas povandeninis pasaulis V. 
O. Virkau darbuos kelerius me
tus vis dominavo, keisdamasis 
tik variacijose, žiūrovą kartais 
imdavo bauginti dailininko su
stingimo pavojus. Ir štai pasta
roji V. 'O. Virkau paroda visus 
būkštavimus sklaido.

Naujuose darbuose Virkau, 
tiesa, nėra tapęs visai kitokiu, 
nėr virtęs nesavu. Pamatęs pa
veikslą. iš karto atspėsi, kad jis 
yra Virkaus. Tačiau visur regi
mas drauge ir visai šviežias 
Virkau. Augmenija paveiksluos 
jau beveik, kaip objektas, ne
beatpažįstama, ji virtusi tiesiog 
grynom spalvinėm dėmėm. Vie
toj ankstesnės ramybės paveiks
luose atsiradusi viską sprogdi
nanti dinamika. Ankstesnis, be
veik išskirtinai žalsvas kolori
tas uždegamas oranžinėmis - 
raudonomis liepsnomis. Geomet
rinėse kompozicijose ne vienu

Kastytis, lietuviškojo kryžiaus 
viršūnė ir vėjarodžio angelas, 
paukščiai medyje, net paradas 
prieš Nojaus arką ir temomis 
ir technika primena pačią gerą
ją iietuv škos os grafikos tradi
ciją, regimą V. Petravičiaus, V. 
Tgno ir kit. darbuos. Daugiau 
ar mažiau panašią Janiną 
Marks pažinojome ir ankstes
nėje jos grafikoje.

Tačiau visai nauja dailininkė 
yra šiandieninėje savo tapybo
je, kurioje kad ir tolima pop ar 
cp meno atošvaista krinta į lie
tuviškųjų skrynių ornamentiką 
bei stilizaciją. Žinoma, grynos 
(dažniausiai mėlyna, žalia ir 
raudonai ruda) spalvos šioje ta
pyboje žėri visu savo ryškumu, 
r tuo savo šviežiu intensyvu

mu yra gana toli nuo anų mu- 
z ejinių skrynių išblukimo, bet 
stilizuotų augalų, paukščių, gy
vulių ir net žmonių traktavimu 
šie darbai neabejotinai siejasi 
su lietuviškosios dvasios gelme, 
net su proistorine pasaulėjauta, 
kai paveiksluos dažnai centrinę 
vietą užpildo stilizuotos saulės 
simboliai, motinos žemės gaiva-

KAZYS BRADCNAS

atveju dominuoja dinamiškoji 
rato ferma, liepsnojanti bei teš
kianti išcentrinę ugnį, praker
tančią net spalvinius paveikslo 
pakraščio rėmus. Žiūrint į tokį 
paveikslą, realusis įspūdis greit 
virsta kone mistine ekstaze, kai 
prieš akis sukasi indiškąjį lieps
nojantį ratą primenąs ugnies 
pliūptelėjimas, lyg pirmapradė 
būties gelmių ekspliozija. Vy
tauto O. Virkau tapybos paju
dėjimas šia kryptimi yra malo
nus ir norėtas netikėtumas. Su 
dar didesniu įdomumu lauksi
me jo sekančių parodų.

Lietuviškų skrynių kraitis

Janinos Marks tapyba ir gra
fika šiuo metu yra rodoma Har- 
per galerijoje, 5210 So. Harper 
Avė. Parodoje išstatyta 16 ta- 
tapybos ir 12 grafikos darbų. 
Šiuo metu dailininkei yra ypač 
būdingas (tapyboje ir grafiko
je) lietuviškos temos, lietuviško 
objekto ir stilizuoto lietuviškojo 
elemento pabrėžimas. Jūratė ir | (Nukelta į 6 psl.)

Janina Marks Atsisveikinimas

Vytautas O. Virkau Kitų pasaulių kontinentas
(aliejus, 46” x 44”, 1964)

PARODA YRA DAILININKO 
I5PA2INTIS" -

Vladas Šlaitas

Akhenatono paraštėje
Kadangi esu viengungis pakeliui j senatvę, 
užtai ir visas mano gyvenimas yra ne kas kita, 
kaip vienas vientisas pasikalbėjimas su pačiu savimi. 
Tenka kalbėti už du.
Tenka kalbėti už save ir kartu už Tave, 
kurs tiesioginiai man nesakai anei žodžio, 
kurs kalbi tik sugestijom arba užuominom, 
kurs vartoji be galo seną ir mirusią kalbą, 
būtent, 
šviesios kūdikystės mirusią kalbą, kuri taikingai 
miega mano širdies vientulystėj, 
ir tiktai kartais, 
nuoširdumo ir meilės priepuųlio krečiamas, 
aš randu Tave savo širdy ir šlovųiu,
taip, ‘ 5
aš randu Tave q
(kaip egiptiečių Akhenatoųas) ;?>■■ i
ir šlovinu: y.
Tu esi mano širdy. >
Ir niekas kitas Tavęs nepažįsta, i
išskyrus vieną mane, a.
Tavo sūnų, .
Akhenatoną ’;

(Iš spaudai ruošiamo eilėr. rinkinio “Širdies paguodai”.)
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Šiais žodžiais A. Petrikonis 
pradėjo mūsų pasikalbėjimą me 
no klausimais. Paprastai iš dai
lininkų yra labai sunku ką nors 
išgauti apie jų kūrybą, ir jų es
tetinę filosofiją reikia išskaity
ti iš jų kūrinių. A. Petrikonis 
yra vienas iš tų retųjų, kurie 
apie savo filosofinį požiūrį į gy 
venimą ir meną noriai ir pakal
ba.

Jo nuomone, menininkas savo 
kūryba atskleidžia savo dvasi
nį pasaulį. Kūryba išplaukia iš 
individo dvasinės brandos. Kuo 
didesnė dvasinė asmenybė, tuo 
didesnė kūryba. Tačiau kūryba, 
jo nuomone, yra tiktai dalinė 
dvasinio pasaulio išraiška, nes 
žmogus net ir pats sau palieka 
amžina ir neišsprendžiama mįs
lė.

A. Petrikonis yra griežtai nu 
sistatęs prieš šiandien vis dar 
propaguojamą doktriną “me
nas menui”. Pagal jo kūrybinę 
sampratą, meno kūrinys priva

lo turėti dvasinį pagrindą. Jei 
kūrinys tokio pagrindo neturi, 
jis yra tik skambus tuščias in
das. Labai svarbią rolę jis ski
ria intelektui. Jis netiki savo 
menininkų tarpe buvusia labai 
populiaria doktrina, pagal ku
rią kūrėjas turįs būti kūdikiš
kai nekaltas ir nesusitepęs žino
jimo nuodėme. Jo nuomone, ži
nojimas, kaip ir visos kitos psi
chinės galios, dalyvauja kūry
biniame procese kaip pilnatei
sis dalyvis. Giluma ir apimtis, 
jo nuomone, yra lygiai svarbūs 
tikslai.

A. Petrikonis tiki ieškojimu, 
bet netiki suradimu. Kūryba 
jam yra nuolatinis iekojimas, o 
stilius — nuolatinis keitimasis. 
Menininko kūryba atspindi, kad 
ir perkeistuose pavidaluose, pa
saulį, kuriame mes gyvename 
ir kurio esame dalis. Bet vie
nintelis pastovus elementas ta
me nuolat besikeičiančiame pa
saulyje yra pats keitimasis. 

Tuo A. Petrikonis bazuoja savo 
kūrybos dinamiškumą, kurio jis 
nuolat siekia. Tuo tarpu jis yra 
susidomėjęs viena specifine vi
zualine problema — kuri yra 
truputį artima pointilizmui — 
vibracija. Jis stengiasi išvysty
ti tokią techniką, kad paveiks
las atrodytų kaip dinamiška 
eterinių virpėjimų simfonija. 
Jis sako: “Duok žmogui akimis 
pagauti kūriny išreikštą kūrėjo 
asmenybę”. Formų virpančiame 
ritme žiūrėtojas turi, lyg elekt-

Dail. Antanas Petrikonis

ros srovę, pajusti kūrėjo dva
sios virpėjimus.

Menas jam yra nuolatinis to
bulybės siekimas. Tačiau jame 
jis nemato galutinio atsakymo 
į būties problemas. Menas yra 
tik priemonė žmogaus egzisten
cijai kilninti. Jis labai aukštai 
vertina žavėjimąsi grožiu. Jis 
sako: “Žavėjimasis iškelia žmo
gų virš gamtos materijos. Žmo
gus žavisi grožiu gamtoje ne iš 
baimės, bet iš meilės to grožio 
kūrėjui”.

Medžiagą savo gyvenimo ir 
estetinei filosofijai A. Petriko
nis sėmėsi iš įvairiausių, neretai 
vienas kitam prieštaraujančių, 
šaltinių. Kai aš paklausiau, ku
riais filosofais jis labiausiai do
misi, jis man suminėjo šiuos 
vardus: Schopenhaueris, Spino- 
za., Nietzsche, Tomas Akvinįe- 
tis, Santayana, Sokratas — Pla 
tonas ir Hindu filosofija. Atro
do, jis vadovaujasi Sv. Rašte iš
reikšta idėja “Klausykite visko, 
bet kas gera palaikykite.”

A. Petrikonio tapybos darbų 
paroda yra atidaroma šį šešta
dienį spalio 23 d. 7 v. v. 69 ^fe
no galerijoj, 2612 W. 69 st., Chi 
cagoje. J. Mieliulis

TRECIAFRONTININKU PUSI,F,
(Atkelta iš 1 psl.) 

daugiau laikraštininkas negu ra
šytojas. Bet kietas ir užsispy
ręs žemaitis: tiesus, atviras, 
nuoširdus. Sako, kad rūstaus 
birželio dienomis Jonas Šimkus 
su naganu rankoje sunkvežimin 
rinko savo tautiečius ir pilna 
burna rėkė; “Vežame mėšlą ir 
vešime tiek, kiek rasime!” Ir 
dabar spaudoje jis dažnai purkš 
tauja ir spiaudosi tulžimi, bet 
jis tai daro ne arivistiniais su
metimais, o kažkokiu negailes
tingai fanatišku įsitikinimu.

Šiandien “istorija” trečiafron- 
tininkų priskaito jei ne visą le
gioną, tai gerą kohortą, bet tai 
epizodiniai ir vienakarčiai bend
radarbiai, kurie nieko nelėmė 
fronto krypčiai ar dvasiai.

Kostas Korsakas yra įžūliai 
nesąžiningas, kaip jis visus šu
nis karia ant nepriklausomybės 
laikų. Juoba, kad jis nėra taip 
naivus ir aiškiai mato, kad net 
tų pačių frontininkų patys ge
riausi dalykai parašyti nepri
klausomybės metais, ne tarybi
nėj santvarkoj. Rašytojų šeima 
Lietuvoje buvo kompaktiška ir 
solidari. Jie gebėjo ar bent sten
gėsi vienas kitą suprasti. Visi 
drauge gyvenome ir augome, vi
si dalinomės patyrimu ir vienas 
kito laimėjimais džiaugėmės. 
Be labai mažų ir nereikšmingų 
išimčių visa lietuvių rašytojų 
šeima mažiau ar daugiau nepri
tarė Lietuvos totalitariniam re
žimui. Juoda katė rašytojų šei
mos kelią perbėgo tik tada, kai 
trečiafrontininkai tapo rusų at
stovybės kasdieniniai svečiai ir 

įnamiai. Kam tada skelbti toks 
baisus ir piktžodžiaujantis me
las ir kokia jo prasmė tiems, 
kurie paskaito ir geba atskirti 
pelą nuo grūdo.

Man keista, kad dabar tre
čiafrontininkai taip įsisiūbavo ir 
patys sau istorijoje liūto dalį 
skiria, lyg niekas nežinotų, kas 
jie buvo ir kas yra. Jie tarybi- 
binės literatūros alfa ir omega. 
Prieš juos blanksta Kapsukas, 
Angarietis ir visa eilė tų var- 
džių ir bevardžių rašytojėlių ko
munistų - idealistų, kuriuos Sta
linas beveik visus iki vieno iš
skerdė.

Partijai neturėtų būti paslap
tis, kad trečiafrontininkai buvo 
ir yra oportunistai, kad jie yra 
dvylikos su puse komunistai, 
tai yra, kad dalis jų į komu
nistų partiją įstojo tiktai įsi
tvirtinus rusų okupacijai, dalis 
laukė pokario, o vienas kitas 
iki šiol, šalia partijos būdamas, 
jaučiasi, lyg ta ant ariančio 
jaučio rago musė: aure ir aš 
ariu...

Nemanau, kad trečiafronti- 
ninkų hegemonija net tarybinė
mis akimis būtų sveika ar nau
dinga. Ypač, kad jau prisiau
ginta visas būrys už Korsaką 
kur kas pranašesnių literatūros 
tyrinėtojų, o jaunesnioji rašyto
jų karta (jų jau esama dviejų- 
trijų) visa galva neša trečia- 
frontininkus jų pačiose geriau
siose dienose. Tie žmonės, būda
mi mažiau suinteresuoti patys 
savimi, galėtų daug blaiviau pa
žvelgti į praeitį, o ypač į tre- 
čiafrontininkų ketvirtas dešimt

metis iki beprotybės pučiamą 
pūslę.

Akademija, pūsdama trečia- 
frontininkus, padarė didelę mo
ralinę skriaudą visai eilei “as
menybės kulto aukų”: A. Anga
rietis, A. Merkytė, A. Dabule- 
vičius, B. Pauliukevičius, ir dar 
dveja treja tiek 1938 m. mir
ties datomis, kurie nesiteikta 
net aukomis pavadinti. Jie skur
do svetimoje žemėje ir buvo ne
kaltai nužudyti. Nors jų litera
tūriniai bandymai naivūs ir pri
mityvūs, bet jie ėjo iš grynos 
širdies ir pasiaukojimo. Mano 
galva, jiems paskirti vieną skur
dų skyrelį (III), o sau štai jau 
ketvirtąjį tomą skirti, yra, sa
kyčiau, dangaus keršto šaukian
ti neteisybė.

Ką gi tuo pat metu trečia
frontininkai darė (manau, ne
leis man meluot nė vienas anais 
laikais juos pažinęs komunis
tas) ? 'Ogi geriausios medžiagos 
pas geriausius siuvėjus siūto
mis eilutėmis madingais fran
tais (šiandien sakytų — stilia- 
gomis) gastroliavo po balius, 
brangiausius restdranus, palan- 
gas, užsienius ir t. t. Kairumo 
jiems daugiau reikėjo prideng
ti talento stoką ir pateisinti fan- 
faroniškumą, kurio iki šiol ne
atsikratė. Tik pasiklausyk, ko
kius lozorius, kokius kankinius 
jie savo istorijoje gieda!

O lakavimas, nors seniai pa
smerktas, istorijoje liejasi per 
kraštus. Sakysime, Cvirka iš
blizgintas, kaip pravoslaviška 
ikona. Talento jam nieks negin
čija, bet bendradarbiavo Lietu
vos Aide, skelbė plagiatą, pini
gus lygiu gudrumu gebėdavo 
išpešti iš keikiamų smetoninių 
įstaigų, kaip vėliau iš tarybinių, 

o istorijoje apie tai nė mur, 
mur...

Reikia pasakyti, kad tasai 
socialstinio realizmo metodas 
yra labai neaiškus ir miglotas. 
Atvejų atvejais kartojama sim
bolistine mokykla kvepianti for
mulė: “asmenybės kulto auka”. 
Frazė taip susukta, kad būtų 
ir vilkas sotus, ir ožka nepa
liesta. Stalinas norėjo ir reika
lavo, betgi jis pats savęs negar
bino, jį turėjo garbinti kiti. Gar
bino milijonai, ne vienas ir ne 
du. Garbino ne vien piemenys, 
bet ir rašytojai, menininkai, 
mokslininkai. Kai būdavo pa
skaitai tas liaupses, tai pamanai, 
kad sveiko proto žmogų jos ga
lėtų užgauti. Ir mano galva, 
kulto žyniai yra daug kaltesni, 
negu pats Stalinas. Bet šian
dien, paskaičius literatūros is
toriją, susidaro įspūdis, kad 
Stalino asmenybės kultą puose
lėjo kažkokie be išmonės, be 
nugarkaulio, be moralės ir be 
savigarbos iešmininkai, ne Tre
čio fronto oportunistai... Kai 
kadaise skaičiau Tarybų Lietu
vos dešimtmečio antologiją, tai 
mane nustebino, kad visi tary
biniai lietuviai poetai ir ne po
etai eilėmis iš kailio nėrėsi 
liaupsinti tą milijonų žudiką ir 
despotą taip, kaip ne visada 
Dievybė su tolygiu stabmeldiš
kumu žmonių buvo garbinama. 
Ir dar ne tai yra niekšinga, o 
kad nuo jų visas tas šlykštus 
purvas, lyg nuo anties sparno 
vanduo, nusirito, ir jie vėl tau
rūs, švarūs, tik iki šiol nepri
klausomybės žaizdų neužgydo. 
Tikrai pasigailėjimo verti!

Šiandien trečiafrontininkams 
rūpi tik viena: Trečias frontas 
ueber alles! Ir Trečias frontas 

tai mudu: Antanas Venclova ir 
Kostas Korsakas.

Visa kita, o ypač tai, kur jų 
pačių uodega įšalus, reikia ap
traukti nepermatoma migla. Sa
kysime, istorijoje pasakyta: 
“Jakubėnas tragiškai mirė Vil
niuje 1950 m. sausio 8 d.”. Tra
giška mirtis yra netikėta mir
tis: paskendo, nuo pastolių nu
krito, po sunkvežimiu pakliuvo 
ir pan. Bet prieš šį sakinį įdė
tas didžiai įtartinas kitas: “Ta
čiau sudėtingomis pokario kla
sių kovos sąlygomis rašytojas 
ne iš karto surado savo vietą 
socialistiniame gyvenime, o tai 
trukdė ir jo ankstyvesnę lite
ratūrinę veiklą”. Sakinys taip 
susuktas, kad netarybiniam 
žmogui sunku nuvokti, kas čia 
turima galvoje ar norima pasa
kyti, tik viena yra aišku, kad 
šis sakinys turi labai glaudų ry
šį su Kazio Jakubėno mirties 
tragiškumu. Reiškia, ir Jakubė
nas yra auka, tačiau ne asme
nybės kulto, ir yra įtarimo, kad 
prie šios aukos bene bus iš pa
žiūros labai švarūs trečiafron- 
tininkų nageliai prilipę. Iš viso 
šis literatūros istorijos tomas 
taip persunktas nekaltu žmonių 
krauju, kad jį šlykštu ir į ran
kas paimti.

Kadaise ministras pirminin
kas Juozas Tūbelis mėgdavo ne
kantriems tautininkams pasaky
ti : pasimokykite pasišventimo 
ir pasiaukojimo iš komunistų! 
Tų komunistų prašome nesuta
patinti su Trečio fronto buržu
jais. Turiu galvoje III-2 tomo 
III skyrelį, pavadintą: Kiti žy
mesnieji revoliuciniai proletari
niai lietuvių rašytojai.

Sakysime, Artūras Regratis 
nuoširdžiu naivumu kadaise ti
kėjo:

Tikiu, kad pasaulyje skriau
dos išnyks, —

Didieji mažųjų nesmaugs...
Je, vargšeli, ana va taip ir 

įvyko... Deja, yra jau tokia ne
gailestinga taisyklė: jei yra di
dysis (partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai bei darbo inteligen
tai), tai jis pačiu savo buvimo 
dėsniu smaugia mažąjį (darbi
ninką ir itin darbo valstiętį). 
Kuo gi kitu didysis tuks, jei ne 
mažųjų krauju ir prakaitu. Įdo
mu, kad A. Regratis taip anks
ti rašė pagal visas socialistinio 
realizmo taisykles, iš tiktai pa
cituotų eilučių yra aišku, kad 
jis prieš 1924 metus nepripaži
no revoliucijos metais plačiais 
nasrais šauktos lygybės arba 
uravnilovkos, prieš kurią, kaip 
šiurkštų marksizmo - leninizmo 
iškraipymą piestu stoja trečia- 
frontininkų plauko oportunistai. 
Dėl to to paties Regračio pasa
kymas: “ar žinot tą šalį, kur 
valdžia darbininkams priklauso” 
yra žmogaus protą maišanti 
ironija. Niekur ir niekad val
džia taip dėlėms ir erkėms ne
priklausė, kaip Tarybų Sąjun
goj, kur “tarybos” ir “sąjunga” 
yra didžiausia visų amžių misti
fikacija. Ten valdžia dar nie
kam nepriklausė, kaip tiktai 
despotams ir despotų įrankiams. 
O valdžios malversacijoms ir 
nusikaltimams pateisinti laikas 
nuo laiko į Kremlių suvežamos 
melžėjos ir vištininkės bei Nė
ries tipo putpelės, kurios vis
kam pritaria ir viską užgiria. 
Ir tai sakau dėl to, kad tarybi
nių deputatų kalbų esu prisi
skaitęs iki soties. Jos kasmet 
beveik pažodžiui kartojamos.

Nesenų dienų istorija parodė, 
kad darbo liaudis gali būti di
desnis despotas ir išnaudotojas, 

kaip kapitalas ar feodalinis di
dikas.

Tiesą pasakius, darbo liaudis 
ir liko darbo liaudis. Susiforma
vo kiti socialiniai sluoksniai: 
partiniai ir tarybiniai darbuo
tojai ir darbo inteligentija, ku
riuose nesunku atpažinti pra
ėjusių amžių didikus, bajorus ir 
plikbajorius. Viešpatie, kaip tai 
pastovu!

Žiūriu nuotraukoje į studen
tavimo dienų bičiulį dabar kul
tūros ministrą Juozą Banaitį, 
stovi jis išpurtusiu veidu nėi 
moteris aštuntame mėnesyje, o 
buvo aukštas, lieknas ir tiesus, 
kaip degtukas. Gera duona ga
lutinai deformavo tarybinius di
dikus, bajorus ir ilgapirščius 
plikbajorius. Ar ne teisingas 
prancūzų posakis: juo daugiau 
keičiasi, juo daugiau tas pats...

Tegu pasižiūri dabaros Lietu
vos ponai į Stepo Žuko grotes
kiškai tepliotas buržujų karika
tūras, ir esu tikras, kad visi 
iki vieno ras nė kiek neiškreiptą 
savo portretą...

1953 m., aptariant lietuvių li
teratūros apybraižą, Antanas 
Venclova, vienu mostu visus 
“antitarybinius” rašytojus išme
tė į istorijos skiedryną. Nesu
prantu, kuriam galui šiandien 
Kostui Korsakui prireikė juos 
visus susirankioti ir savo isto
rijoje vėl terlioti. Patiems bū
tų buvę daugiau vietos.

Anokia čia man garbė, kad te
roro ir žmogžudysčių įrankiai ir 
ramsčiai fiziniai ar moraliniai 
brolių krauju sutepta ranka su 
nuolaidžia panieka tapšnoja per 
petį. Man skirtus puslapius mie
lu noru leidžiu pasidalinti per 
pusę Antanui Venclovai ir Kos
tui Korsąkui.
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KVIKLIO “MŪSŲ LIETUVOS” 
ANTRASIS TOMAS

(Tįsinys iš praėjusio šeštad.)
Kamajų apraše pažymėtinos 

trys įdomios fotografijos: Kun. 
A. Strazdo antkapio, jo pamink
lo miestelyj (čia jis vadinamas 
populiariu Strazdeliu) ir pirmo
jo liet, vakaro Kamajuose 1908 
m. prašmatnaus skelbimo (166 
—168). Svėdasams skirta daug 
vietos ir net 13 fot-jų, iš kurių 
ypačiai įdomi mūsų žymiojo 
etnografo, gyvenančio Švedijoj, 
Juozo Lingio daryta miestelio 
aikštės nuotrauka su J. Tumo - 
Vaižganto paminklu ir labai ori
ginaliu koplytstulpiu (174). Pa
sirodo, kad Vaižganto gimtinis 
Maleišių kaimas jau minimas 
1255 karaliaus Mindaugo ir 
1257 popiežiaus Aleksandro IV 
dokumentuose (178) ir kad 
Drobčiūnų dvare būdavo augi
namos “poniškos” varlės, ku
riomis dvarininkas vaišindavo 
savo svečius. Bet Salų dvaras 
ir bažnytkaimis (ne miestelis, 
kaip autorius rašo) įsikūręs ne 
Dviragio ež. šiaurinėj dalyj, bet 
tos ežero dalies pusiasalyj 
(179). Labai įdomi istorinė in
formacija apie žuvusius suo
mius Skapiškyj (183). Pažy
mėtina įdomumu yra skapiškie- 
čių juostų audėjų nuotrauka 
su dail. Žmuidzinavičiumi. Da
bartinės sovietinės okupacijos 
talkininkai vietos komunistai, 
neišdrįsdami Tldgriauti bažny
čios, nugriovė šalia jos buvusio 
domininkonų vienuolyno rūmus, 
kurie nepriklausomybės metais 
buvo pritaikyti vidurinei mo
kyklai ir mokytojų kursams. 
Istoriniai rūmai nugriauti dėl 
jų “blogos situacijos”, nes jie 
per arti bažnyčios (185). Ska
piškio apylinkėse partizanai vei
kė dar 1953 m.

Pasitaiko ir mažų neapsižiū
rėjimų. Antai, 201 psl. rašoma, 
kad 1920. I. 2—3 (reikia su
prasti naktį) vienas Lietuvos 
gusarų eskadronas perplaukė 
Dauguvą ir paskutinį kartą puo
lė bolševikus. Darosi neaišku, 
kodėl tie mūsų šaunūs gusarai 
plaukė su savo ristais žirgais 
per upę po ledu, kai jie galėjo 
sausomis perjoti upę ledu, nes 
Dauguva ties Daugpiliu jau 
lapkričio mėn. pabaigoj esti už
šalusi. Neįtikėtinas ir autoriaus 
teigimas, kad lietuviai, užėmę 
Gryvą, galėjo nesunkiai užimti 
ir patį Daugpilį. Juk jeigu ir 
būtų pasisekę užimti tą strate
giškai labai svarbų miestą, kurį 
gynė stiprios bolševikų jėgos, 
tai būtum susidūrę su latviais 
ir lenkais, kurie sutartinai jį 
tuo laiku puolė iš šiaurės ir pie
tų. Ir tik dėl apsupimo grės
mės bolševikų jėgos apleido 
Daugpilį. Pagaliau kuriam tiks
lui užimti Daugpilį, nes jį vis 
tiek būtume turėję perleisti lat
viam, kaip atidavėm Kaukonis, 
Laukesą, Alūkštą, Eglaitę, Čer- 
vonką ir kelių dešimčių km il
gio Dauguvos kairįjį krantą, 
kurį mūsų kariuomenė savo žy
giais ir kraujo auka išlaisvino 
iš raudonųjų.

Apie lietuvių gyvenvietes 
Daugpilio srityj pateikta daug 
ir vertingos informacijos. Ir | 

Puntuko akmuo (Iš “Mūsų Lietuvos” n t., 1960 m. nuotrauka)

šioj vietoj, kaip ir lietuvių kolo
nijas Gudijoj aprašydamas (I 
t.), autorius parodė didelį 
kruopštumą.

Kaunui ir jo apylinkėms ne
pagailėta nei teksto, nei iliust
racijų, kurios beveik visos ge
rai techniškai pasisekusios, o 
kai kurios yra didelės aktua
lios istorinės - dokumentinės 
vertės. Prie tokių fotografijų 
priklauso nuotraukos, rodančios 
šiandieninės bolševikinės “kul
tūros” ir “moralės” veiksmų 
padarinius, pvz. Kauno miesto 
kapuose apdaužytus, suniekin
tus kalbininko prof. kan. K. 
Jauniaus ir žuvusių dėl Lietu
vos nepriklausomybės karių 
paminklus bei išmestus patvo- 
rin karių antkapinius kryžius 
(278—80).

Tarp įdomių naujenybių pa
žymėtinas visos patvenktos Ne
muno dalies, bolševikų išpūstai 
pramintos ‘Kauno jūra’, planas 
(302), kuriame matyti tvenki
nio apsempti plotai nuo hidro
elektrinės jėgainės užtvankos 
žemiau Pažaislio ligi Birštono. 
Kitame puslapyje yra pačios 
užtvankos braižinys. Pasaky-

Tumo-Vaižganto paminklas
Svėdasuose

(Iš “Mūsų Lietuvos” II t.)

mas, kad Raguolių kaime, 6 
km į rytus nuo A. Panemunės, 
statomas ’ naujas Miškininkų 
miestelis (305), yra neaiškus. 
Reiktų manyti, kad tai ne mies
telis, vardu Miškininkai, bet 
miškininkų mokykla su miškų 
tyrimo įstaigomis. Trilypės Kul
vos apraše (307) reikėtų pa
aiškinti, kad dabartinis Kulvos 
bažnytkaimis yra ant plačios, 
didelės ir iš visų pusių žemu
mų atskirtos aukštumos — mo
reninio masyvo. Nuo jos į pie
tų vakarus, žemumoj, prie ma
žo upokšnio yra Žemosios Kul
vos dvaras, kurį buvo nusipir
kęs kaunietis karstininkas Zen- 
kavičius. Jis yra prie Žeimių - 
Kulvos - Lapių vieškelio. Nuo 
jo už 1 km į pietus už pelkėtos 
žemumos, ant palyginti mažos, 
bet stačiašlaitės aukštumos yra 
išlikę buvusios Aukštosios Kul
vos dvaro rūmų pamatai su rū
šimis.

Apie Lapes klaidingai sako
ma (373), kad kiek labiau į pie
tus nuo Lapių miestelio yra La
pių dvaras, o už 3 km į pietus 
nuo Lapių yra Mažųjų Lapių

Gražios salos puošia Rubikių ežerą (Iš “Mūsų Lietuvos” II t.)

dvaras (374). Iš tikrųjų tai yra 
viena ir ta pati vieta. Būtų už
tekę pažiūrėti į Liet. Enciklope
diją ir klaidos išvengta. Nėra 
jokios kalvos už dvaro, “ant 
(kurios viršūnės stūkso senos pi
laitės griuvėsiai”. Tie griuvė
siai, tikriau sakant pamatų da
lies likučiai, yra dvaro sodo 
krašte, ant Neries slėnio šlai
to. Didžiųjų Lapių kaimas yra 
2 km į šiaurę nuo Lapių dvaro- 
bažnytkaimio (kuris autoriaus 
netiksliai vadinamas miesteliu). 
Dėl to nė pats kaimas, nė jo 
laukai Neries nesiekia, taigi ir 
užrašas 374 psl. po fotofrafija 
“Neris prie D. Lapių” yra ne
tikslus. Mažųjų Lapių iš viso 

| nėra.
Kėdainių miestui ir aas. skir

ta apsčiai vietos ir surinkta 
daug iliustracijų, kurių yra (pvz. 
390, 394, 399, 416, 433 psl.) 
labai įdomių. Kadangi “Mūsų 
Lietuvoj” daug vietos skiriama 
partizanų didvyriškiems žy- 
giams prieš bolševikų okupaci
ją, tai čia pateikiamas išrašas 
iš Labūnavos apylinkių parti
zanų veiklos vieno mažo epizo
do aprašymo. “...Iš seniausių 
laikų Labūnavos dvaro žemėj Į 
buvo išlikę bokštai storomis 
(iki 1 m) mūro sienomis, 6 m į 
aukščio. Viduje buvo triaukštė 
patalpa po 4 m2 ploto (tekste 
korektūros klaida — km2). Vie
name šių bokštų, kuris dar bu
vo apysveikis, Lietuvos laisvės 
kovotojai 1949 m. buvo įruošę 
slėptuvę, sutelkę nemažą gink
lų bei šaudmenų atsargų. Pora 
partizanų čia nutarė praleisti 
Kūčių vakarą. Kūčias suruošė 
keturios partizanų seserys. 
Baigdami Kūčias, jie pasijuto 
rusų apsupti. Priešas ragino 
garsintuvu pasiduoti. Ryto me- ■ 
tą partizanus apšaudė ir šaudė j 
ligi antrosios Kalėdų dienos va
karo. Žuvus vienam partizanui, : 
jo kulkosvaidį perėmė 16 metų 
lietuvaitė, vieno partizano sė- ■ 
šuo. Kai to partizano apkaboje I 
beliko keli šoviniai, jis paleido 
po šūvį savo seserims, (jos ge
riau sutiko mirti, kaip pasiduo
ti) ir pats nusišovė. Neišlaikė 
ir rusams pasidavė tik viena 
lietuvaitė”. O už dviejų puslapių 
(409—10 labai įdomiai aprašy
tos 1863 m. sukilėlių kautynės 
Šaravų miške su rusais. Apra
šymą papildo Šaravų didžiojo 
ąžuolo, prie kurio sukilėliai mel
dėsi, ir sukilimui atminti pa
statytos koplyčios nuotraukos.

Grįžtant prie pastebėtų ko
rektūros ar kitos rūšies klaidų 
- netikslumų, tenka pažymėti, 
kad lenkų raiteliai buvo įsibro
vę į Surviliškį ne 1921 m., bet 
1920 m.; Siolo Bojarskie nėra 
tikrinis vardas, bet reiškia ba
jorų kaimą (499); prof. šivic- 
kis profesoriavo ne JAV, bet | 
Filipinuose, iš kur jis buvo pa
kviestas Vytauto D. univ. Kau
ne ir jis buvo nupirkęs ne sodą, 
bet visą salą (13.4 ha), kuri 
yra ne Lozorių (tokiu vardu 
ežero iš viso nėra), bet Gra- 
buosto ežere (511); tiltas per 
Asvejos ežerą ties Dubingiais 
nėra tos rūšies pirmasis Lietu
voje, nes pvz. tiltas per Ančios 
ežerą Veisiejuose daug seniau 
pastatytas; muziejėlis Kerna
vės mokykloj jau buvo 1931, 
tat jo atidarymas negalėjo įvyk
ti 1935 m.; ne visai teisinga 
teigti (553), kad Panevėžio aps- 
žemės paviršius neiškyla per 
100 m nuo jūros lygio, nes Ši
monių, Viešintų ir Palėvenės Į

apylinkėse yra vietų ligi 137 m 
nuo jūros lygio; išvardinant Pa- 
nevėžyj 1941 m. komunistų nu
kankintus gydytojus, praleistas 
dr. St. Mačiulis (568); sena lie
pa prie Lepšių m-los (572) ne
gali būti tūkstantametė, nes il
giausias liepos amžius yra apie

1500 m.; Naujamiesčio bažnyčios
į didžiulis varpas liko 1915 rusų
neišvežtas ne dėl jo sunkumo, 
bet dėl to, kad klebonas sugebė
jo nubaidyti atvykusią jį išimti įmanoma jų pakartoti.

Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 
lietuvius virš 40 metų

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

JOHN PAKEL 
Chairman of tlie Board

Savo nariams turime pilną patarnavimą;
Bonai mokslui baigti 
Paskolos namams
Kalėdų Klubas
Atostogų Klubas
Šeimos apdrauda
Notaro patarnavimas
Visokių rūšių apdraudos
Nemokamas kambarys 
susirinkimams
Mokame čekius ir duodame 
nariams specialius Money 
Orderius

• JAV pašto ženklai
• Parduodame ir išperkame 

JAV bonus
• Du dideli kiemai automo

biliams pastatyti
• Vokai taupyti paštu
• Saugios depozitų dėžės
• Keleivių čekiai. 

kareivių grupę tariamu vokie
čių priartėjimu prie miestelio 
(590); J. Tumas - Vaižgantas 
pranašingą sapną apie spaudos 
įaisvę negalėjo sapnuoti 1905 
m., nes spaudos laisvė jau bu
vo atkovota 1904 m.; dail. 
Ulianskas gimė ne 1888 m., bet 
1878 m. (602) ir jis stovi foto- 

i grafijoj ne prie jo sukurtos Gra 
žinos statulos Burbiškio dvare 
1912 m., bet prie kažkokio vyro 
(gal Ad. Mickevičiaus) statu
los; dolomitai susiklostė ne 
prieš 250,000—300,000 metų, 
bet prieš 250—300 mil. metų 
(633); neįtikėtina, kad Narūnų 
dvaro ledainės bokštuose būda
vo laikomas ledas (634).

Perskaičius visą knygą susi
daro įspūdis, kad į ją sudėta 
visa, kas yra įdomiausia apra
šytose vietose, pradedant nuo 
archeologijai priklausančių pi
liakalnių ir milžinkapių ir bai
giant šių dienų sovietine oku
pacija. Nepalikta nepaliestos nė 
vienos gyvenimo srities. Kai 
kurios vietos tiek įdomios, tiek 
pagaunančios, kad norėtųsi jas 
ištisai cituoti, bet jų tiek daug, 
kad apžvalginėj recenzijoj ne- 

Kai ku-

KURIOJE JŪSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

• PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią, sumą bet ku
riuo laiku, pagal jūsų taupymo planų reikalavi
mus.

• PELNINGA •— didesnis negu vidutiniškai mokamas
dividendas du kartu 1 metus pridedamas prie jūsų 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

• PARANKI — vieta patogi Ir Seniai įvestas taupymo
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

• SAUGI — nes visos santaupos iki 110.000.00 apdraustos
valBtyblnčS JAV valdžios įstaigos.

KAIP NAMŲ PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruošta biudžetą.

• NAMĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmoksti skolas ir tapti ffevinlnku.

• ĮSIGYSITE JĮ LENGVIAU, nes mūsų Į nuomą panašūs
mSnesiniai IšmokSjimai apima paskolą, nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

• ĮSIGYSITE JĮ BE RŪPESČIŲ, ne J kalmynystSje esanti
draugiška mūsų Įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue

VALANDOS:
PIRMADIENĮ . . . 12:00 P.M. — 8:00 P.M. 
ANTRADIENĮ ... 9:00 A.M. — 4:00 P.M.

Tel.: GR 6-7575
TREČIADIENĮ visą dieną uždara. 
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
PENKTADIENĮ . . . 9:00 A.M. — 8 10 P.M 
ŠEŠTADIENĮ 9:00 A.M. — 12:30 P.M

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Amerikiečių poetas Randall 

Jarrell (52 m .amž.) spalio 14 
d. prie Chapel Hill, N. C., buvo 
užmuštas pravažiuojančios ma- 
š nos. Nelaimė skaudžiai smin
ga sąmonėn, primindama ir pas
tarųjų metų panašias mūsų ra
šytojų mirtis. R. Jarrell huvo 
ryškus nūdieninės amerikiečių 

rioms vietoms būtų galima pri
kišti kalbos stiliaus silpnybių, 
bet užtat yra vietovių, aprašy
tų tikrai meistriškai. Viena iš 
tokių vietovių yra rašytojo 
Alanto aprašytas Sidabravas 
(590—92), kuris yra ne tik kraš 
totyrai priklausąs aprašas, bet 
drauge ir literatūros kūrinėlis.

Šią “Mūsų Lietuvos” II-jo 
tomo apžvalgą noriu baigti mū
sų nusipelniusio kraštotyrinin
ko prof. Igno Končiaus žodžiais 
(Dirva, 1965, 89 nr.):

“Antrasis Mūsų Lietuvos to
mas gerąsias pirmojo tomo sa
vybes dar labiau iškelia, paryš
kina, pagilina. Lauksime ir 
džiaugsimės sulaukę sekančių 
tomų”. (Pabaiga) 

poezijos atstovas, išleidęs visą 
eilę premijomis atžymėtų rin
kinių bei kritikos knygų, pro
fesoriavęs universitetuos, reda
gavęs literatūros žurnalus (The 
Partisan Review ir The Yale 
Review), buvęs Kongreso bib
liotekos poezijos konsultantu. 
Mums įdomu dar ir tai, kad R. 
Jarrel domėjosi ir lietuvių poezi
ja ir ją labai vertino. Prieš ke
lerius metus išleistoje lietuvių 
poezijos antologijoje anglų kal
ba “The Green Oak” vienas H. 
Radausko eilėraščių anglų kal- 
bon yra išverstas kaip tik Ran
dall Jarrell.

• Broliai Mekai The New 
York Times Magazine, šio žur
nalo spalio 19 d. laidoje Alan 
Levy straipsnį Voice of ‘Under- 
ground Cinema’ specialiai ski
ria brolių Mekų filminei veiklai 
užakcentuoti. Ypač pabrėžiama 
Jono Meko iniciatyva bei už
mojai. Straipsnis, iliustruotas 
Jono Meko ir jo sukurtų filmų 
nuotraukomis, tęsiniais eina per 
4 žurnalo puslapius.

Turtas virš
_ $50,000,000.00



Dr. A. M. Račkaus nuvežtos į Lietuvą Amerikos lietuvių organizacijų 
uniformos Vytauto D. Muziejaus rūmuose, Kaune, 1935 m.

Literatūrinės Europos įvairenybės

Dr. Aleksandro Račkaus muziejus 
tarp Chicagos ir Kauno 

Atsiminimų puokštė ant velionio kapo

RAPOLAS SKIPITIS

1935 metais buvau atvykęs 
j Ameriką Pasaulio lietuvių kon
greso reikalais. Toks kongresas 
buvo šaukiamas pirmą kartą. 
Jokios iš anksto nustatytos kon
greso programos neturėjau, tik 
man buvo aišku, kad Amerikos, 
kaip didžiausios mūsų tautos 
kolonijos lietuviai turi tame 
kongrese pasirodyti visu tuo, ką 
turi geriausio meno, mokslo ir 
sporto srityse.

Pirmas mane New Yorke pa
sitiko ir daugiausia man padėjo 
tuomet buvęs Lietuvos genera
linis konsulas Povilas Zadeikis. 
Su juo pirmuoju ir teko išsikal
bėti, kuo galėtų Amerikos lie
tuviai pasirodyti kongreso me
tu Kaune. Zadeikis jau buvo 
Amerikoj išgyvenęs ilgoką eilę 
metų ir buvo buvęs Lietuvos 
konsulu Chicagoje, todėl galė
jo duoti daug žinių man rūpi
mais klausimais. Be kitų daly
kų, j's prisiminė ir dr. Aleksand
rą Račkų. Jis pasakė, kad dr. 
Račkus, gyvenantis. Chicagoje, 
turįs tokį didelį ir įdomų muzie
jinių dalykų rinkinį, kokio, tur 
būt, joks kitas asmuo visoj 
Amerikoj nėra sudaręs. Žadei- 
kis man karštai patarė įkalbėti 
dr. Račkų, kad jis su visu sa
vo muziejum nuvyktų į Kauną 
kongreso proga.

Po trijų savaičių tais pačiais 
reikalais jau buvau Chicagoj, 
kur Lietuvos konsulu tuomet 
buvo Antanas Kalvaitis. Šiame 
didžiausiame lietuvių centre 
buvo ir žymių sportininkų ir 
menininkų, bet Kalvaitis taipgi 
pabrėžė, kad gi įdomiausias da
lykas būtų parodyti Kaune dr. 
Račkaus muziejų. Kalvaitis su
pažindino mane su dr. Račkum, 
o šis pasikvietė mudu pas save 
ir parodė ano muziejinio rinki

nio tik mažą dalelę. Jo rinkinys 
buvo toks didelis, kad visą jį 
išdėstyti apžiūrėjimui buvo ne
įmanoma, nes tam buvo per ma
ži namai, kuriuose dr. Račkus 
gyveno. Bet ir iš to, kiek teko 
pamatyti, buvo aišku, kad tą 
muziejų tikrai verta Kaune pa
rodyti. Dr. Račkus sutiko visą 
rinkinį pasiųsti į Kauną ir, ži
noma, pats nuvykti bent keliom 
savaitėm prieš kongreso pra
džią, kad spėtų visus ekspona
tus tinkamai išdėstyti. O eks
ponatų buvo daugiau kaip 50,- 
000. Reikėjo kelių universiteto 
rūmų salių tiems eksponatams 
t nkamai išdėlioti.

Suvažiavę į kongresą atsto
vai ir šiaip kauniečiai su dide
liu susidomėjimu apžiūrinėjo 
tuos Račkaus muziejinius daly
kus ir visi stebėjosi, kiek rei
kėjo sugebėjimo ir nepaprasto 
darbštumo bei kruopštumo, su
renkant tokį k:ekį ir tokių įdo
mių dalykų.

Kuogi baigėsi tas dr. Rač
kaus kultūrinis žygis? Kiek pri
simenu, žymią eksponatų dalį 
— numizmatiką nupirko Švieti
mo ministerija ir perdavė ano 
meto Karo muziejui. Jei tų eks
ponatų neišvogė Lietuvos oku
pantai, tai jie ir dabar ten tu
rėtų būti.

Pats dr. Račkus su žmona bu
vo nutarę į Ameriką nebegrįž
ti, o pasilikti gyventi. Lietuvoje. 
Bet likimas lėmė kitaip. 1940 
m. Sovietai okupavo Lietuvą, 
ir Račkams teko grįžti į Ameri
ką. Prieš metus palydėjome į 
kapus ponią Račkuvienę, o da
bar jau atsisveikinome su pačiu 
dr. Račkum. Tepalieka amžinai 
mūsų širdyse tiek nusinelnusio 
mūsų tautai vyro atminimas.

Prokomunistinis Prancūzijos 
autorius Louis Aragon išleido 
naują knygą “La Mise a Mort” 
(M rties įvykdymas) , šis roma
nas yra 420 puslapių. Tai 60-ta 
knyga 68 m. švenčiančio rašy
tojo. Svarbiausia, kad šioje 
knygoje, prokomunistinio auto
riaus romane, yra labai stiprus 
politinis momentas, nes Ara- 
gonas pasakoja, kaip buvo Sta- 
lno nužudytas komunistinis 
žurnalistas Michael Kolcov, taip 
pat aprašoma Gorkio laidotu
vės, kuriose buvo pilna šnipų. 
Autorius aprašo ir įvairius Mask 
vos ir Paryžiaus partijos komu
nistus. Kadangi autorius nesilai
ko kompartijos nustatytos so
cialistinio realizmo linijos, ne 
visai tinkamai išreiškia pagar
bą komunai, naudojasi tik Va
karuose įmanoma kūrybine lais
ve, tai žinovai sako, kad šis ro
manas jau nebus išverstas į ru
sų kalbą, nepaisant net labai 
didelių Aragono nuopelnų bol
ševikam. Nors ir gina komunis
tinį režimą autoriai, tačiau pa
tys tokiame režime negalėtų gy
venti, nes nieko negalėtų su
kurti.

♦ # ♦

Italijoje kitas Sovietų Sąjun
gai priimtinas rašytojas Alber
tas Moravio išleidęs, literatūros 
žmonių nuomone, labai gerą ro
maną "Attenzione” (Dėmesys). 
Romane autorius rašo apie žur
nalistą, kuris keliavęs po pasau
lį, o grįžęs, rado savo žmoną, 
beturinčią viešuosius namus. 
Prie romano pridėtas ir essay 
vardas. Sakoma, kad kritikai 
šią knygą vertina gerai, tačiau 
skaitytojams ji vargu ar patik
sianti. Įdomiausia, kad šis daug 
nešvarių knygų prirašęs, šiaip 
jau gabus rašytojas, keliais at
vejais net siūlytas Nobelio pre
mijai, yra Sovietų Sąjungos mė
giamas. Vis dėlto Amerikoje 
šįmet ar kitų metų pradžioje 
šeinanti jo knyga “Man as an 
End” atskleidžia visišką Sovie
tų Sąjungos literatūros bank
rotą, kur menas tampa tik pro
paganda. Esą Sovietai nori so
cialistinio realizmo, bet taip ra
šant sovietinę literatūrą, iš vi
so ji yra nerealistinė, o tik pa
gal kompartijos norą sukarika
tūrinti asmenys, kokių aplamai 
gyvenime nėra.

Paryžiuje išeina vokiečio ku
nigo Franz Stock dienoraštis, 
vestas 1940—44 m. Prancūzi
joj. Tai yra buvęs vokiečių ka
riuomenės kapelionas, kuris bu
vo skirtas nuteistiems mirti 
prancūzams. Autorius taipgi jau 
yra miręs 1947 m., ir šie jo 
raštai yra spaudai paruošti ki
tų. Vestame dienoraštyje rašo
ma, kad 1941 m. gruodyje Cher- 
che Midi kalėjime naciai sušau
dė 80 žmonių. Jis sakosi, kad 
naciai tokius žudymus laikė 
švente. Iš viso kun. Stock ma
tė 1,500 sušaudomų prancūzų, 
su kuriais jis prieš mirtį kal
bėjosi ir nuo kurių artimiesiems 
perteikdavo paskutinius žodžius, 
perduodavo mažus daiktelius, 
kaip pvz. vestuvinius žiedus ar 
kt. Tai dažniausiai buvo prieš- 
nacinės rezistencijos asmenys. 
Šiuos užrašus spaudai parengė 
Erich Koch, vokiečių novelisto 
Heinrich Boll sekretorius, ku
ris pirmasis pasinaudojo Stock 
dienoraščiu. Taigi toli gražu 
dar nesibaigia įvairių praėjusio 
karo atsiminimų ir panašių gro
žinės literatūros veikalų ir jų 
vertimų leidimas.

• * *
Vokiečių rašytojas Hochhut, 

kurio drama “Vietininkas” pe
rėjo beveik viso pasaulio sce
nas ir kurioje jis neteisingai už
sipuola Šv. Tėvą, kad šis neva 
permažai gynęs nuo nacių 
žydus, nedavė leidimo šiai dra
mai statyti už geležinės uždan
gos. Esą bolševikai viską su
darkys, betempdami ant savo 
kurpalio, ir nieko nebus galima 
suprasti. Išimtį jis padarė tik 
Vengrijos 80 m. kritikui Georg 
Lukacs, kurs mokėsiąs veikalą 
parengti scenai.

Slovakų romanistas Ladislas 
Miniacko taip pat prašė leidimo 
pastatyti “Vietininką”, šiam 
taip pat Hochhut padarė išimtį, 
gi šis rašytojas yra parašęs 
knygą apie Sovietų Sąjungos 
koncentracijos stovyklą, pana
šią į Solženicyno romaną “Vie
na Ivano Denisovičiaus diena”. 
Miniacko taip pat skundžiasi, 
kad Vakarų Vokietijoj jo kny
gą versdami sugadino, tačiau 
jie Hochhut dramos nesugadin
sią. Hochhut gi į tuos užpuoli
mus atsakė Hamburgo laikraš

tyje “Die Zeit” ir jame labai 
kritikavo komunistų vedamą li
niją literatūroj, pavadindamas 
tai komunistų nusikaltimais Če
koslovakijoj.

• ♦ •

Kaip skelbia Jungtinių Tau
tų tarptautinė bibliografija, Hit
lerio “Me n Kampf” jau po H-jo 
pasaulinio karo buvo išleista 
arabų, ispanų, prancūzų ir por
tugalų kalbomis. Daugiausia lei
dimai buvo finansuoti įvairių 
pronaclškų organizacijų. Vokie
čių laikraštis “Die Literarische 
Welt”, einąs Hamburge, skel
bia, kad Vokietijos vyriausybė 
pareiškė protestą Meksikai, kad 
ten “Mein Kampf” buvo išleis
tas ispaniškai. Vokietijos vy
riausybė taip pat padarė inter-

venciją, paskaičiusi žinią, kad 
Anglijoj irgi rengiamasi šį ru
denį išleisti “Mein Kampf”.

• * ♦

Minint Dantės 700 m. sukak
tį laukiama Italijoj išeinančios 
tercinomis parašytos 14,000 ei

lučių ilgio sumodernintos “Die
viškosios komedijos”. Ją sukū
rė Capri salos gyventojas Er- 
manno Sueri. šios knygos Pra
gare randamas Hitleris, o skais
tykloje de Gaulle.

L. Galinis

FRANK’S T.V. RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Dr. R. 
Czaplicki

IŠIJA GALI BŪTI 
IŠGYDOMA

Dr. R. Czaplicki
Išija yra smarkus 

fkidynės nervo suerzi- 
. nimas. ši padėtis ga
li iššaukti menką, tik 
tarpais pasikartojantį 
skausmą, arba smar
kų, luošinantį skaus
mą. Skausmo stipru
mas! pareina nuo to, 
kiek sėdimojo nervo 
skaidulių yra palies
ta.

Sėdynės nervas yra 
pats didžiausias viso 
kūno nervas. Jis eina

iš nugarkaulio nervo tarpe Mankšte
lių per žemutinę nugarkaulio dalį. 
Toliau jis tiesiasi per šlaunį, per ko
ją iki pėdo:!. Einant žemyn, iš jo ša
kojasi nervai į raumenis, kraujo in
dus, kaulus šlaunyje, kojoje ir pė
doje.

Išlja paprastai prasideda .«Ai skaus
mu apatinėje nugaros dalyje ar šlau
nyje. Skausmas gali būti tarpais pa
sikartojantis. Laikui bėgant skaus
mas betgi didėja, ilgiau tęsiasi ir be 
to pradeda apimti koją: palaipsniui 
pereina į pėdą. Atrodo, lyg pėdą kas 
badytų adatomis arba ji pasidaro su
stingusi.

Išiją iššaukia nugarkaulio slank
stelių išjudėjimas iš vietos!, arba nu
garkaulio ir glubo kaulo sujungimo 
iškrypimas, arba net glubo pasuki
mas. Todėl jei norima atitaisyti iši- 
Jos sukeltus negalavimus. Išjudėjęs 
slankstelis, junginys ar glubas turi 
būti atstatytas į vietą. Tai yra chiro- 
praktlko darbad ir bet koks kitas me
todas paprastai yra tik pripuolamas 
ir daugiausiai nesėkmingas. Išija gali 
būti kontroliuojama tinkamu analyzu 
ir ištyrimu, tada pritaikant tinkamą 
gydymo prooedūrą. Ir, kas taip pat 
yra labai svarbu, atitaisymo procedū
ra yra neskausminga.

šis straipsnelis yra vienas iš seri
jos pamokymų apie sveikatą iš 
SOVTHWEST CHIROPRACTIC 
ULINIO. 2739 W. 55th St., tel. 476- 
3422 Dr. M. J. Pohunek, Dr. R. 
Czaplicki ir Dr. D. J. McCarthy. 

' <sk. 1

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais- 

Dėl visų informacijų, kreipkitės į

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nea 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST GERMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuejday, Friday 9 to 4; 

lliursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZ ANAUS KAS, President

™4« !5I K K\1I ^
DIDŽIAUSIAS BARGENAS

•PECIAL DKLUXX 4-Dft SKDum

$2,368šis 4 dury Special kainuoja fik .. ..
Turi radio, šildytuvą, Power steering, automat.

Tokio bargeno dar nėra buvę- Pamatykite asmeniškai DAN 
KURAITĮ. Jisai dežuruos savo įstaigoje kol išparduos likusius 
48 Buick’us.

“Buick’as Lietuviškas Automobilis”

MILDA BUICK, INC.
Telef. — LAfayette 3-2022

907 West 35th Street, Chicago, Illinois, 60609

Šiemetinė Nobelio .medicinos premija paskirta trims prancūzų moks
lininkams (iš kair. j deš.): Jacąues Menod, 55, Andre Lwoff, 63, ir 
Francois Jacob, 45. Visi jie yra profesoriai Pasteur institute Paryžiu
je. 56,400 dolerių premija mokslininkams paskirta už genų tyrinėji
mus, kas, gal būt, ateityje padės sureguliuoti žmogaus gyvybinius pro
cesus.

curręnt dividend on investment bonus
«>»% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
t'* l meto investavimo bonus mokama 1H”? dividendu kas pusmetį b 

dar Išmokame po <V. nr kiekvienus metus • metane praėjus j
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION .
ton ARCHER AVENI E. CHICAGO 88. ILLINOIS

Valandos: Pirmad., Antrad.. Penkt. ir Šeštad 9 v r. — 4:10 p.p I 
Trečlad. uždaryta: Ketvirtad 9 v r — 9 v. v. i

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LFCENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

CIRCUIT
TAISYMAS yra mūsų SEPEC^ALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

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

SKIPS Self Service
LIOUOR STORE

5515 SO. D AMEN AVĖ. Ad. PHONES WA 5*8202
OCTOBER — SPALIO 21, 22, 23 D D.

HIIOOKIYN n. f.
NEW YORK 3. N. Y. 
\EWARK, N. J.
SOUTH RIVF.R. N. J 
CT1CA. N. Y.
FARMINGDALE, N. J.
PHII.ADEI.PHIA 23. PA 
ALLENTOIVN. PA. 
ROCHESTER 5. N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTTMORE 81. MD. 
BUFFAIZ) 12, NEW YORK 
DETROIT 12 MICH 
HARTFORD 8, CONN.
.IERSEY C1TY. N. J. 
SYRACUSE 7, N. Y., 
CI.EVEI.AND 13. OHIO
• I 1 MTS A MOK M1UH
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10, NEW JERSEY

1580 BEDFORD AVĖ.
78 8EOOND AVENUE
314 MARKET STREET
16 W HITEH EAD AVENUI
963 BLEECKER STREET
FREEM’OOD ACRES
6.31 IV. GIRARD AVENIU’
120 TILGHMAN STREET
558 HIDSON AVENUE
107 SO. VERMONT AVENUE 
1241 SO, ASHLAND AVF.NUE 
1900 FLEFT STREET

701 FTLLMORE AVENUE
11001 JOS CAMPAU AVENUE 
043-47 ALBANY AVENUE
803 GROVF, STREFT 
1200 SOUTH AVENl’E
1028 KENHAVORTH AVĖSIU. 
11339 ,IO« FAMPAF AVENIU 
390 W. BROADIVAY
1132 DEUTZ AVENUE

IN 7-0406
OR 1-1640
MI 2-2432

CL 7-0820
RE 2-7470 

303-0494
PO 9-4507
HE 5-1054

232-2942
DU 5-0550 
HU 0-2818
DI 2-4240
TX 5-0700 
TO 8-0298
CH 7-5104 
HE 5-0308 
GR 5-9740 
PR 1-0690
TO •-89«'
AS 8-1120 
EX 2-0300

AMSTEL IMPORTED HOLLAND BEER
Case of 24—12 oz. Throw away bottles Case $4.95

CHANTRE V.X.O.P. IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $4.89

CUSENIER THREE STAR COGNAC
Imported

Fifth 3.98

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE 
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $4.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P, Fifth $4.89
RICCADONNA VERAI O UTH IMPORTED

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.29
MOSKOWITE IMPORTED RUSSIAN 

VODKA, 80 Proof, Fifth $5-19
CHERRY MARNIER LIQUEUR Fifth $6*49
LIEBFRAUMILCH AUSLESE 1964 VINTAGE 

GERMAN WINE Fifth $2-49
MILLER HIGH LIFE BEER

Case of 24—12 oz. Cans. Case $3.69



FILMŲ ĮVAIRUMAI
i NAUJUOSE MUZIKOS VĖJUOSE

STASE SEMĖNIENE

Pilietinio karo žiotyse
“Shenandoah” atskleidžia trage

diją tėvo, paliesto pilietinio karo. 
James Stewart, turtingos Virgini- 
nijos žemės artojas (farmeris) ne
nori nė girdėti apie pilietinį karą, 
kuris, jo nuomone, neliečia nei jo, 
nei jo šeimos. Jis net nėra joks 
vergų savininkas. Tačiau, kai jo 
jauniausias iš šešių sūnų suima
mas jankių kareivių vien dėl kon
federatų kepurės dėvėjimo, viskas 
pasikeičia — taikusis našlys su 
penketą kitų sūnų yra giliai įtrau
kiama į pragaištingo karo nasrus 
su tragiškam pasėkom — didelėm 
aukom.

Visa šeima gali žiūrėti, kaip ir 
prie geriausių norų puikiausi žmo
nės negali išvengti sūkurių.

Žmogiška ir romantiška 
drama

“Joy in the Morning” — spalvo
tasis M-G-M filmas — yra jaunų 
vedybų, jų džiaugsmų ir nusivyli
mų gyvenimiškas užfiksavimas su 
tinkamai parinktu aktorių sąstatu. 
Iš televizijos programos gerai pa
žįstamas Richard Chamberlain (dr. 
Kildare) yra herojiško tipo jaunuo
lis, o Yvette Mimieux yra, be abe
jonės, viena maloniausių būtybių.

Chamberlain — studentas Carl, 
bebaigiąs teisę, myli bemokslę mer
gaitę, alrę'Annie (Mimieux) iš Bro- 
oklyno. Vedę, juodu susiduria ne 
tik su finansiniais trūkumais, bet 
ir pikta vyresne karta. Jos motina 
nepritaria, jo tėvas nori marčios 
iš “geros šeimos” ir net universite-

Virkau ir Marks

pasa-liškoji
kos motyvus Bpindi neišmatuo
jama, mėlyna giluma. Visa taip 
sodriai ir taip gausiai išsakyta, 
kad, parodą peržiūrėjus, neno
romis kyla klausimas: ar beįma
noma dailininkei nesikartojant 
šia kryptimi 
eiti?

kur toliau ir be-

¥
O. Virkau 
šiuo metu

Ir Vytauto 
ninoa Marks 
goję vykstančios parodos ir pa
čių dailininkų kūryboje ir visoje 
lietuvių čionykštės dailės raido
je yra šviežia staigmena. Su
skubti jas pamatyti turėtų bū
ti kiekvienam meno mėgėjui tik 
maloni pareiga.

ir Ja- 
Chica-

to rektorius reikalauja geriausių 
pažymių.

Tačiau jaunoji meilė, klupdama, 
besikeldama, eidama mažo univer
siteto miestelio XX amž. pletkų - 
gandų keliu, laimi, nors “visas pa
saulis" nusistatęs prieš ją. Kaip ir 
Betty Smith romanas, pagal kurį 
pastatytas filmas, drama senoviš
kai romantiška, kiek sentimentali, 
meilė giliai išidealizuota, tačiau su
prantama, šiltai žmogiška ir spau
džianti ašarėlę.

Chamberlain vaidybinis talentas 
paremtas nauju atradimu: pirmą 
kartą pasirodo mokąs dainuoti su 
įsijautimu. Mimieux — puiki jam 
partnerė, išnešusi savo rolę su tik
ru jausmu. Tik suaugusiems.

Telefoninio pokšto baisumai
Ne taip seniai dvi didžiosios ak

torės, akademinių premijų laurea
tės Bette Davis ir Joan Crawford 
pasirodė kartu siaubingame filme 
“Whatever Happened to Baby Ja
ne?” Pasisekimas (bent komerci
nis) buvo taip spontaniškas, kad 
Davis tuoj pasekė vėl baisiu filmu 
“Hush, Hush Sweet Charlotte”. Ne
nurimo nė Crawford. Smarkiais tri
mitavimais — milžiniška reklama 
buvo pristatyta premjera “I Saw 
What You Did” kaimyniniuose te
atruose (ne centriniuose). Pati ro
lė Jean Crawford ne kokia — men
ka ir trumpa. Filmas irgi niekuo 
ypatingai nepasižymi. Nebent vi
si (ypač vaikai, nors filmas ne 
jiems, o suaugusiems) įsidėmėtų, 
kad telefonas — nežaidimams ar 
kokiems pokštams įvestas, o tam 
jį naudodamas, lyg bumerangu už
sitrauksi pražūtį.

Tai žiaurokas vieno vakaro įvy
kis. Tėvai, gyveną atokiau, išvykda
mi į svečius, palieka dvi dukras — 
jaunas mergaites vienas. Dar vie- 
riai draugei, kokiai trylikametei, 
prisijungus, jos skambina telefonu, 
pirštu iš knygos parinktiems asme
nims, sakydamos: “ Aš mačiau, ką 
tu padarei ir žinau, kas tu esi!” 
Vieniemsįsipykdamos, kitiems įky- 
rėdamos, pagaliau užtaiko ir ant 
psichopato - žudiko (John Ireland), 
Bavo gyvybę įklampindamos j dide
lį pavojų.

Mergaičių (Andi Garrett, Sharyl 
Locke ir Sarah Lane) vaidyba ne- 
viliojanti. Vien mažoji patraukia 
savo natūralumu ir žaviu vaikišku
mu. Gi Andi Garrett tik vartalioja 
akis išdarinėja grimas ir gai
la jos, kad niekad nebus konku
rente tokiai, kaip Hayley Mills. 
Juodai - baltos nuotraukos duoda 
daugiau šiurpumo. Lavonas vonio
je, sadistiški moterų subadymai 
peiliu atbaido ne vieną jautresnį 
žiūrovą (o dar labiau žiūrovę).

NBC vizitas Sibiran
Pagal naująją kooperavimo su

tartį su Sovietų Sąjunga, ameri
kiečių NBC įgula su įrankiais bu
vo ištransportuota 3,000 mylių į

(Atkelta iš 2 psl.) 
solistės nebebuvo galima su
prasti.

Aldona Kepalaitė, paruošusi 
šį sunkų koncertą per nepilnai 
2 mėn., nuoširdžiai išstudijavusi 
šio veikalo visas vertybes, buvo 
tikrai įspūdinga šios premjeros 
interpretatorė.

Fragmentas iš baleto ir 
priekaištas rengėjams

Po pertraukos girdėta “Dai
vos” baleto ištrauka, berods In- 
termezzo, savo dvasia artima 
Bartokui, pasižymi lyriškom te
mom ir griežtu kontrapunktu. 
Bet fragmentas buvo per trum
pas, kad būtų galima susidary
ti bendrą įspūdį apie visą ba
letą. Čia rengėjams negalima 
dovanoti už programos dalių 
kaitaliojimą, publikai apie tai nė 
neužsiminus. Jau galima buvo 
apsieiti be prakalbos gale, bet 
publika turi teisę žinoti, kas 
tuo momentu išpildoma, ypač, 
kai visa muzika girdima tik pir
mą kartą.

Muzikinė kalba ir jos 
interpretacija

“Les Sept Solitudes” — Sep
tintoji vienatvės giesmė, pagal 
O. V. Milašiaus du eilėrašččius, 
buvo išpildoma originalioj pran
cūzų kalboj. Tai ypatingai dra
matiškas kūrinys, pilnas jėgos,

nusivylimo, gyvenimo džiaugs
mo ir mirties šešėlių. Čia muzi
kinė kalba labai dinamiška, 
kontrastiškai įvairi ir pilna 
įvairiausių efektų. Bet efektai 
ne pigūs, o gerai išieškoti. Čia 
vykusiai pavartota “Sprechstim- 
me” (kalbantis dainavimas). A. 
Stempužienė čia parodė plačią 
interpretacijos skalę su giliu 
muzikalumu.

nebuvo visai formoje. Nežinia, 
ar jį per daug vargino smulkus 
partitūros šriftas, ar paskuti
nės pataisos. Mostai buvo per
daug alkūniuotai nervingi. O tai 
atsiliepė ir į orkestro įstojimų 
tikslumą, į vientisą ritmą, ypač 
šonuose nuo dirigento sėdinčių 
stygininkų.

SIUNTINIAI 
I 

LIETUVĄ

Labai gražu, kad rengėjai at
spaude Milašiaus abiejų eilėraš
čių vertimus lietuvių ir anglų 
kalbose. Betgi niekas nepagalvo- 

j jo palikti salės šviesų pusės 
stiprumo, kaip kad čia įprasta 

Kaip dirigentas, D. Lapinskas'simfoniniuos koncertuos.

Gera proga realiam pagerbimui
Vieną kartą spaudoje buvo pa

skelbta žinutė, kad prel. M. Krupa
vičius turi spaudai paruoštą rank
raštį — “Suvalkų Kalvarija”, ku
ris susideda iš keturių pagrindinių 
skyrių: Nemunaičio didgiris, Kal
varijos parapija, Kalvarijos mies
tas ir Kalvarijos apskritis. Beveik 
visas rankraštis sudarytas iš doku
mentų, kuriuos autorius (R-čių Jo
nas), kitų istorikų padedamas, su
rinko Vilniaus, Maskvos ir Kara
liaučiaus archyvuose bei Vilniaus 
Centraliniame knygyne ir Vilniaus 
universiteto bibliotekoje. Daug do
kumentų nurašyta iš Lietuvos Met
rikos. Medžiaga tikrai labai vertin
ga ir labai įdomi. Po suminėto pra
nešimo spaudoje, niekas neatsilie
pė. Niekas nepanoro šį rankraštį 
paversti spausdinta knyga, kuri tik
rai verta pasirodymo.

sidaręs komitetas, o pagaliau ir pa
tys laisvajame pasauly gausūs kal- 
varijiečiai imtųsi iniciatyvos ir pra
dėtų organizuoti išleidimo darbą. 
Prelato gerbėjų didelės eilės su- 
mes penkines (kurių aukotojų są
rašą galėtų įdėti knygos gale) ir 
šią monografiją išleis, kuri jau su
redaguota ir kalba jau peržiūrėta. 
Suprantama, iniciatoriai turi gau
ti prelato leidimą tą darbą pradėti 
ir jį vykdyti. Jo adresas: Kun. M. 
Krupavičius, 1338 So. 
Cicero, lllinois 60650.

49th Avė., 
K. S.

ir šviesią, 
kančią,

Tikiu į laisvę amžiną
Tikiu į meilę pranašų
Tikiu į tiesą, valdančią pasaulį, 
Tikiu į Dievą danguje ir čia.

— F. Kirša
r ■X

Sibiro gilumą, kad nufilmuotų vie
ną dieną, praleistą Sibiro sostinė
je Irkutske. Filmavimas prasidėjo 
rugsėjo 22 d. ir tęsis ketvertą sa
vaičių, kai ten yra tuo tarpu ma
lonus oras, žinomas Sibiro “auksi
nis ruduo”.

Irkutskas buvo parinktas kaip 
paskutinis apgyvendintas postas 
ant didžiųjų Sibiro dykumų ribos.

iiiiiiiiiimiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Reąuest Records--
PLOKŠTELĖS

Naujausios ir geriausios ilgo gro
jimo autentiškos lietuviškos plokš
telės.

Nepasitenkinkit pakaitalais.
Reikalaukit Reąuest firmos.
Kreipkitės į savo apylinkės krau 

tuves, arbo rašykit:

REQUEST RECORDS, Ine.
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N.Y.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Prel. M. Krupavičius neseniai su, 
laukė 80 metų. Jis viešo pagerbi
mo atsisakė. Buvo surengtos pa- 
gerbtuvės prelato bendraminčių, 
rengėjams įsileidžiant tik nedidelį į 
skaičių gerbėjų. Tuo būdu tik dalis 
čikagiečių tegalėjo pagerbti šį la
bai daug nusipelniusį lietuvių tau
tos Vyrą, o kitos kolonijos negavo 
progos sukaktuvininkui pareikšti 
savo pagarbą, padaryti bent šiokį 
tokį malonumą. Šiose sąlygose ir 
kilo mintis pasiūlyti sudaryti gali
mybę visiems pareikšti prelatui dė
kingumą už jo atliktus darbus, pri
sidedant bent šiuo metu jo turimus 
planus įvykdyti. Yra žinoma, kad 
prelatas tikrai norėtų monografiją 
apie Suvalkų Kalvariją (kurioje 
klebonavo) išleisti, bet neturi pi
nigų. Reiktų, kad kuri organizaci
ja, ar koks nors tam reikalui su-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

S T A N DARO Safety...
ASSURED and INSUREDI

h

DOVANAS KALĖDOMS 
savo artimiesiems

SIŲSKITE JAU DABAR 
ir tik per

CENTRAL PARCEL 
SERVICE

kurio pagrindinė įstaiga yra
220 SOUTH STATĖ STREET

WA 2-9354Telefonas
gi miesto pietinės

2618 VVest
Telefonas

dalies skyrių rasite
63rd Street

WA 5-2466

Turime ypatingai gausų pasirinkimą pre
kių siuntiniams sudaryti. Apsilankykite 
pas mus ir vietoje įsitikinkite.

Garantuotą siuntinių 
pristatymą trumpiau
siu laiku atliekame 
jau NET 18 METŲ.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

v

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

2310 W. Roosevelt Road T ei. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvlr? 9—9 vai., ant.r., treč. tr SeStadieniai- nuo 

9 Iki G vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų

metalu aplieti

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, 
rėmai.

2400 S. Oakley
Tel. VIrginia!

ME SAVIN6

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR6-7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

/ Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

v. v. 
v. v.

sąskaitas

VANDER WAGENt

ANGLYS

SINCLAIR ALYVA SuperFIame

HEATING
OJL

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

VU aiwnn<£. ANTRAD. ir PENKT............................9 v. r. iki 5
VAL.L’llM/3. PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki 9

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d............Trečlad. uždaryta

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

Turtas
$9,200,000.00$95,000,000.00

SAVINGS

Rezervai

% Curr&nt rate 

per annum

4 Times a Year
Ali Savlngt In by tha 15th 
Earn Irom thalat

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

3605 West 63rd St,

f

Smcmrl

POrtsmouth 7-8020
--------- :--------------------------------------------------------------------- -----  a

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervėlu!

Standard Federal Savings visų su- 
taupų saugumas yra užtikrintas mū
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus į metus, pradėkit taupyti pae 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

SUSTOKIT, APŽIŪRĖKIT -
MŪSŲ METINI IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies 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:

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

___ 4192 Archer Avenue • Chicago, II linol* 60632 • Vlrgjpla 7*1140

Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi
rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
Stein Tertile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems Į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo i šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

AMERICAN BONDING
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER
HIGHWAY INSURANCE
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

Mes esame pirmaklasiai nariai

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH
NATIONAL UNION
NEW YORK FIRE
SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE 
WESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Chicago Board of Undenvriters

O’MALIEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

4



800,000 dolerių už vieną paveikslą! šitas impresionistinis, 1882 m. Cezanne’o nutapytas peizažas “Namai 
prie Estaque“ už tokią kainą buvo parduotas anoniminiam kolektoriui Parke- Bernet galerijos New Yorke

da” (Exposition Intercontinen- 
Į tale) atidaryta 270 Park Ave
nue, Union Carbide pastate, 
spalio mėn. 7 d. ir tęsis iki lap
kričio 1 dienos. Iš New Yorko

• Nauji Lituanistikos insti
tuto nariai. Lituanistikos Insti
tuto Taryba patvirtino penkis 
atitinkamų skyrių pristatytus 
kandidatus Instituto nariais tal
kininkais. Tai vyresniosios kar
tos atstovai, kurie, kad ir ne
būdami lituanistai tiesiogine 
prasme, yra daug pasidarbavę, 
tyrinėdami mūsų kraštą ir jo 
praeitį, arba rūpindamiesi lie
tuviškais reikalais išeivijoje. 
Tie nauji nariai yra:

Juozas Andrius, ats. pik Įeit., 
geodezininkas - topografas, at
spausdinęs eilę darbų: “1613 
metų Lietuvos žemėlapis” (Ka
ro archyve), “Napoleono armi
jos topografiniai ir kartografi
niai darbai Lietuvoje” (ten 
pat), “Lietuvos žemėlapis” (Bos 
tone, 1956).

Steponas Biežis, med. dr., dau 
gelio JAV lietuvių organizacijų 
veikėjas, išleido knygą “Būkit 
sveiki” (1953), rašo spaudoje 
sveikatos klausimais ir kalba 
per Margučio radiją, dabar va
dovauja būsimos Dainų šventės 
komitetui.

Aleksandras Pakalniškis, dipl. 
fizikas, domisi etnografija, pa
skelbė “Taip maitinosi mūsų tė
vai; etnografinis aprašas” (žr. 
Aidai, 1965, Nr. 2).

Ignas Sakalas, laikraštinin
kas, redagavo savaitraštį San
taiką (Clevelande, 1915) ir Vy
tį (1921—25, 1942—45), išleido 
“Clevelando lietuviškų draugys
čių istorišką peržvalgą” (1917) 
ir “Lietuvos vyčių istoriją” 
(1963).

Vincas Žemaitis (Žemakis), 
miškų inž., parašė arba sureda
gavo eilę leidinių: “Šešupė ir 
jos upynas” (1958), “Sienų 
klausimu srity tarp Baltijos ir 
Juodųjų jūrų” (1960), “Sūdu
vos praeitis” (1964), “Pietinė 
Lietuva G. Valavičiaus 1559 
metų Lietuvos girių aprašyme” 
(1964). Rankraštyje turi mo
nografiją “Marijampolės gimna
zija 1907—1915 m.”

Dabar Lituanistikos Institu
tas turi 2 garbės nariu, 48 tik-

ruosius narius ir 6 narius talki
ninkus.

• O. Gravrogkienės veikalai 
lietuviškajai scenai. Mūsų teat
riniams sambūriams ir lituanis
tinėms mokykloms dažnai stoko
jant tinkamo vaidinimo, norime 
č a tik atkreipti dėmesį į vieną 
jų šaltinį. Clevelande gyvenan
ti rašytoja O. Gravrogkienė, 
kurios du šio žanro veikalai bu
vo išleisti dar nepriklausomoje 
Lietuvoje ir vienas iš jų įtrauk
tas į Valstybinio teatro reper
tuarą, šiuo metu rankraščiuose 
turi visą eilę mažiesiems, jau
nimui ir šiaip vaidinimų, ku
rie gal ne vienu atveju pra
verstų ir čionykštėms mūsų sce
noms. Sakysim, vaikams tiktų: 
pusiau pasakiškų trijų vaidini
mų rinkinėlis “Vaikų sapnais”, 
trijų veiksmų vaidinimas “Mė
nulio karalystėje”, taipgi trijų 
veiksmų vaidinimas “Įspėtas 
noras” arba “Kiškio pyragas”, 
keturių veiksmų vaidipimas 
“Kūčių naktį”, vėl pradžios mo
kyklos vaikams tinkančios tri
jų veiksmų “Sūpyklės” ir pa
augliams bei jaunimui penkių 
veiksmų pasaka “Gobšusis ka
ralius, išleistas dar Lietuvoje ir 
įtrauktas į Valstybinio teatro 
repertuarą. Jaunimui bei suau
gusiems: “Dėdė Jonas” — ke
turių veiksmų pjesė, “šypsan
čios akys” — keturių veiksmų 
komedija, išleista “Sakalo” dar 
Lietuvoje, vaidinta Kaune ir 
neseniai Detroite, “Veidrodžio 
kampe” — taipgi 3 veiksmų 
pjesė ir “Reabilituota” — 6 
veiksmų drama. Mokyklos ar 
teatriniai sambūriai, susidūrę su 
veikalo pasirinkimo problemo
mis, galėtų šituo reikalu užkal
binti O. Gravrogkienę, parašy
dami jai šiuo adresu: O. Grav
rogkienė, 6812 Whitney Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

• Lietuvis tarpkontinentinėje 
dailės parodoje. Dailės meno pa
roda, susidedanti iš daugiau 
kaip šimto paveikslų ir skulp
tūrų, atstovaujanti maždaug 
tokį pat skaičių menininkų iš 
įvairių kraštų, kuri sutraukė 
šimtus žiūrovų Monte Carlo rū
muose pereitą vasarą, dabar 
vyksta New Yorke. Ši “Tarp- 
kontinentinė dailės meno paro-

paroda keliaus po kitus Šiaurės 
Amerikos miestus, kol galiau
siai persikels į Europą.

Montrealiečio Alfredo B. Pu* 
šarausko pastangomis buvo pa
siekta, kad tarp daugelio tautų 
menininkų, dalyvaujančių šio
je parodoje, atstovaujama pir
mą kartą ir Kanada. Kanados 
atstovu tapo dailininkas Ro
mualdas BUKAUSKAS iš Mont-

realio, kuris ir yra vienintelis 
lietuvis, dalyvaująs šioje pasau
linio masto parodoje. Be Kana
dos čia dalyvauja menininkai iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Turkijos, Korėjos, Švedijos, Vo
kietijos, Italijos, Lenkijos, Pran
cūzijos, Čilės, Izraelio, Olandi
jos, Monako, Irano ir Graikijos.

• Operos “I Lituani” (Lietu
viai,) Ištrauką iš prologo išpil
dys Brooklyno Operetės cho
ras savo metiniame koncerte, 
š. m. spalio 30 d. Apreiškimo 
parapijos salėje. Ši opera yra 
parašyta garsaus italų kompo
zitoriaus Amilcare PonChielli 
pagal A. Mickevičiaus poemą 
“Konradas Valenrodas”. Kom
pozitorius išgarsėjo visame pa
sauly savo vėlesne opera "La 
Gioconda”. Nepriklausomoje Lie 
tuvoje opera “Lietuviai” jau bu
vo beveik paruošta, bet karas 
viską sutrukdė. Dabar gauta iš 
poeto Stasio Santvaro geras lie
tuviškas vertimas, kuris labai 
tinka iš šiems laikams: “... te
skamba vėl balsų šimtai: Tėvy
nė vėl laisva!” Operetės chorui 
šiemet vadovauja Vytautas 
Strolia.

• Solistė Lilija Šukytė (Lil- 
lian Sukis), naujų sutarčių su
darymo ir vadinamų “audicijų”

reikalais, kuriam laikui išskren
da į Europą. Drauge su daini
ninke vyksta ir jos motina p. 
Z. Šukienė.

Vasarinius ir rudeninius sol. 
L. šukytės operinius pasirody
mus labai šiltai atžymėjo Kana
dos ir JAV-ių kritikai.

• šiemetinė Nobelio literatū
ros premija paskirta rusui M. 
A. šolochovui, ypač pabrėžiant 
jo 1928—1940 m. parašytąjį 4 
tomų romaną “Ramusis Donas”, 
kuriame vaizduojama Dono ka
zokų buitis karo, revoliucijos ir 
pilietinio karo metais. Šioje pla
čioje epopėjoje šolochovo ir pa
siekiama savo kūrybos viršūnė: 
puikus pasakotojo talentas, gy
vi personažai ir didelio masto 
įvykių apvaldymas. Veikalas so
vietinėse sąlygose net neįpras
tai objektyvus, kuo kiti Šolo
chovo veikalai tokiame laipsny
je jau nepasižymi. Lietuvių kal- 
bon yra išversta "Ramusis Do
nas”, “Pakelta velėna” ir kiti 
jo veikalai.

Šiais pokario metais tai jau 
antras rusų autorius, atžymė
tas šia pasauline Nobelio pre
mija. Kaip žinome, 1958 m. ji 
buvo paskirta B. L. Pastarna- 
kui, kurio romanas “Daktaras 
Živago” visų pirma buvo pa-
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skelbtas laisvajame Vakarų pa
saulyje, todėl rašytojui nebuvo 
leista išvažiuoti Švedijon ir No
belio premijos priimti. Vis dėl
to Pasternakui dar buvo palik
ta teisė numirti savo bute, nors 
jo artimieji po to buvo ištrem
ti Sibiran, šešiasdešimtuosius 
metus einančiam Šolochovui, 
mokėjusiam išlaikyti savo var
dą prie visų bolševikinio rėži
mo galvų, kliūčių pasiimti 56,- 
400 dolerių, tur būt, nebebus.

Tiesa, kurią mes gauname iš 
kitų, prie mūsų glūdi kaip dirb
tinis sąnarys, pvz. netikras dan
tis ar vaško nosis; tačiau tiesa, 
kurią mes pasiekiame savo pa
čių protavimu, yra lyg mūsų na
tūralūs, sąnariai, kurie tikrai 
mums priklauso. Toks tai ir 
yra tikrumoj skirtumas tarp 
originalaus mąstytojo ir tarp 
eilinio mokyto žmogaus.

— A. Schopenhauer

Gero vakaro tik tada susijaukiu, 
kai visą dieną paskirtu darbui.

— J. VV. Goethe

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
Mr. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth Street ( 

Didžiausias Paminklams Planų
Pasirinkimas Visame Mieste J

Telef. — CEdarcrest 3*6335 -•<
Vienas Mokas nuo kapinių ,

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupya<te pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad 
ir kctvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

KILIMAI, APMUŠTI BALDAI

VALYMAS
valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS

Tel. CLiffside 4-1050

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQVETTI4 G1FT PARCEL 
SERVICE

2608 ir 2439 VVest 69th Street
Chicago 29, 1U. Tel. VVA 5-2787 

3212 South Halsted Street 
Chicago 8, III. Tel. CA 5-1894

Lietuvių bendrove, kuri turi teisų 
siuntinius s'iųstl be tarpininkų tiesiai 
iš Chicagos j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemomis 
kainomis.

E. Ir V. Žukauskai

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas. 

VVA 5-9209 Chicago. III

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė 
Tel. FRontier 6-1882

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 

2740 W. 63rd Street 
Tel. - 434 - 0421

P. Rudėnas — K. šimulis

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

Vedėjas J. LIEPONIS

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
- Telef. CL 4-4470

Kalėdiniai Siuntiniai!
Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pasiųs

dami jiems dovanėlių Kalėdoms ir Naujiems Metams!
Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingas šventi

nius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai prieinama ir kokybe 
sužavės gavėjus, štai jie:

Kalėdinis P(rabanginis) I
Angį, paltine šilto veluro medž- 3 jardai; išeiginei vyr. arba 

mot. eilutei vilnonė angį- medžiaga. 3!/2 j.; nepermatomo nailono 
medž. suknelei — 4 j.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado 
dėžė — 1 sv.; kakavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. 
— apatinukas ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai; ir 
vyr. arba mot. škotiškos vilnos nertinis tik už 99 dol. su pasiun
timu ir muitu!

Kalėdinis S(faigmeninis) II
Angį, viln- medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 j.; 

labai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 j., 2 poros nai
lono kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis, vyr. išeiginiai nailo
no marškiniai; ir šokolado dėžė 2 bv. tik už 75 dol. su muitu ir 
pasiuntimu!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3Į/2 j-; medžiaga 

šiltai, gražiai mot. suknelei — 4 j-; sunkaus itališko šilko medž. 
suknelei — 4 j.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šo
kolado tik už 60 dol. su pasiuntimu ir muitu!

Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius 
siuntinius V-3, 10j.; viln. kostiuminės medž. už 55 dol.; N-4, 
16 j. keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž. už 45 
dol.; P-3, 6 j. vilnonės medž. dviem paltams ir 3y2 j- vilnonės 
medž- išeiginiam kostiumui už 75 dol.; NMSK — 3 nertiniai, 3 
išeiginiai marškiniai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3r/į j- kos
tiumui už 75 dol.; ir M-13, aukšto kaloriteto 22 lbs. maisto siunt. 
už 30 dol.

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėrimus, taba
ką (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune ir Vilniuje esan
čių kooperatyvų.

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų 
prekių) . Tokius siuntinius (iki 22 lbs.) galite adresuoti mums ir 
mes juos išekspedijuosime j Lietuvą už 12 dol.; įskaitant mūsų 
patarnavimą, licenciją, draudimą ir supokavimą. Gi už čia apmo
kėtą muitą pateiksime oficialią sąskaičiukę. Prie tokių siuntinių 
galima pridėti šį tą iš mūsų kataloginių angliškų prekių.

Siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garantuotas 

ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!
Atstovai JAV:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, Illinois, Tel. 436-0494 
GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

EUDEIKIS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME NfįTI Į1VPF

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOJ

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6*2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-08

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2448 VVest 63 rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Tel. OLympic 2-1003
*.7. t mm

1446 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpnbllc 7-1218
?314 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672



DRAUGAS, šeštadienis, 1565 m. spal:o mėn. 23 d.

yvemmas
♦

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, III., 60629 
Tel. 925 - 5988

A. Šalčiuvienė su| draugais prie Trakų pilies: sesuo Kotryna Masiulie- 
nė, Bronė Klimienė, A. Stulginskis, J. Šernas ir K. Pietaris,

Patyrimai, dirbant Taikos korpuse

NIJOLE SEMENAITE-,ETZWILERIENE

Taikos korpusas (The Peace 
Corps) pasiuntė iš JAV šešetą 
asmenų: dvi vedusiųjų poras ir 
pora viengungių į Fortalezą, 
Braziliją. Fortaleza yra viena pa 
grindinių Brazilijos uostų ir 
Cearos valstybės sostinė šiaurės 
rytų Brazilijoje įkurta 17 šimt. 
Savanorių svarbiausia paskirtis 
buvo dėstyti Cearos universitete 
ir prisidėti vienokiu ar kitokiu 
būdu bendruomenės vystymosi 
projektuose, šalia to (gal net 
labiausiai) buvo laukiama, kad 
jie sudarytų “gero amerikiečio 
vaizdą”: skleistų gerąsias ameri 
kiečių ypatybes ir iš pagrindų 
pakeistų gyventojų blogą nuo
monę apie juos. Kitais žodžiais 
tariant, jie turėjo taip elgtis, 
kad būtų pajustas jų pozityvus 
buvimas tiek darbe, tiek bend
ruomenėje.

Aibės klausimų apie Kennedžius
Šnekėdami apie Kennedžius, 

atrodo, kad mes laimėjome be 
jokių mūsų pastangų. Nuo pat 
pirmosios dienos, kai mudu (su 
savo vyru Dovydu) atsikėlėme 
į savo butą didžiuliame kelių bu
tų pastate, esančiame žemesnės 
viduriniosios klasės aplinkoje, 
tučtuojau buvo žinoma apie 
“Americanos” atsikėlimą ir ge
rokai apie tai ir dabar visur šne 
karna. Jau pačioje pradžioje vai
kai, gyveną tame pačiame na
me, parodė didelį smalsumą ir 
sukėlė geroką triukšmą. Jie tie
siog reikalavo, kad leistume 
mum padėti: nešė baldus, šlavė 
grindis, nešiojo ryšulius ir per 
visą laiką bėrė begales klausi
mų:

— Ar jūs matėte kada nors 
Jacųueline Kennedy?

— Kaip atrodo jos vaikai?
— Ar ji vėl ištekės kada 

nors?
— Kodėl ji turėtų noro vėl iš

tekėti, kai ji buvo ištekėjusi už 
tokio gražaus vyro, kaip prezi
dentas?

— Kas nužudė prezidentą?
— Ar teko kada jį gyvą ma

tyti?
— Ar jūs neturite vaikų?
— Ar manote turėti vaikų čia 

Brazilijoje? Tada jie bus brazi- 
liečiai, ne amerikiečiai, jei gims 
čia.

labai

Pasaulio moterų atstovės pas

Dr. Kildare, Beatles populiarūs 
ir Brazilijoje

Pradžioje tiek juokingais klau 
simais, tiek pačių vaikų buvimu 
savotiškai džiaugėmės. Tačiau 
neužilgo pradėjo atsibosti, ypač 
dėl to, kad retas kuris jų pasi
belsdavo į duris, prieš įeidamas. 
Laimei, kad ir naujiena apie 
“Americanos” apsigyvenimą ta
me name atslūgo. Tačiau per tą 
laiką gandas apie mūsų buvimą 
nuslinko per keletą kvartalų. Ir, 
mums beeinant gatve, už kelių 
blokų nuo mūsų namų, atbėgo 
uždususios trejetas žingeidžių 
mergaičių skersai gatvę ir pa
klausė :

— Ar jūs esate atvykę iš 
Amerikos?

— Taip, — atsakiau.
Tada viena jų vėl paklausė:
— Ar pažįstate dr. Kildare? 
Instinktyviai net truputėlį at

silošiau nuo tokio klausimo. Su- 
murtnėjau kad teko jį matyti 
tik televizijoje ir nuėjome. Esd i iauskaitė.

tikra, kad mergytė liko 
apvilta. O nuo to laiko pasibai
gė ramybė. Kiekvieną dieną, ei
nant gatve, vaikai džiaugsmin
gai ir draugiškai šaukdavo: 
“Americano!”’ arba net “Nijo
le! Davi!” Atsisukdavome ir į 
sveikinimus atsakydavome ran
kos pamojimu ir šypsena. La
biausiai įkyrūs buvo maži ber
niukai, kurie, užbėgę už akių, 
prašydavo: “Pasakyk ką nors”. 
Mandagesnieji ir nuoširdžiai 
draugiški vaikai sustabdydavo 
mus gatvėje su tūkstančiu ir 
vienu klausimu, ar mes pažįsta
me Rebels, Beatles, Rod Taylor 
ir visados viskas baigdavosi ne- 
nus bostančių klausimu — apie 
Kennedžius. Teko išmokti būti 
diplomatais ir išsisukti tokiose 
situacijose, jų per daug nenuvi- 
liant, nesudaužant svajonių pa
saulio. Dažnai užeidavo pagunda 
atrėžti: “Ne, bet mąno mama 
sutiko ir gavo autografą iš For- 
rest Tucker.”

Tač'au vieną gražią dieną įsi
tikinau, kad mūsų paneigimai 
neturėjo jokio efekto. Sykį ma
ža mergytė iš pirmo aukšto už
bėgo į viršų su žinia. Tada su
kinėjos, lūkuriavo, lyg norėda
ma pasikalbėti. Besikalbant pa
gal au ji nekaltai užklausė:

— Dona Nijole, ar teisybė, 
kad pažįsti Richard Chamber- 
lain?

— Ne, Cassia, neteisybė. Nie
kad jo gyvenime nesu sutikusi.

“Matai”, jos balse skambėjo 
liūdnumas, “mes ginčijomės dėl 
jo akių spalvos ir Elzinha pa
sakė, kad jos mėlynos, nes Do
na Nijolė jį pažįsta ir ji sakė, 
kad jos tikrai mėlynos!” O vis- 
dėlto teko pasiųsti mažąją Cas- 
sią namo su tikru pasakojimu, 
nors ir likau gerokai pralinks
minta įgytu “autoritetu” apylin
kės vaikų tarpe.

Studentai domisi ekonomine 
būkle JAV-se

Nežiūrint įkyrių nuotykių, 
kartais labai malonu pajusti 
tikrą susidomėjimą bei draugiš 
kurną. Maloniai mus nuteikė ap 
silankymas seminarijoje, ku
rioje mudu su vyru pasirinko
me patys dėstyti atliekamu lai
ku, atitrūkus nuo savo pagrin
dinio darbo (Taikos korpuso 
buvome siųsti dėstyti universi
tete. Anglų kalba bei literatū
ra atiteko man, o vyrui — ma
tematika).

Seminaristai, 14-18 metų jau

A. Šalčiuvienę prisimenant
Antanina Gustaitytė - Šalčiu

vienė, mūsų rašytoja, pedagogė 
bei visuomenininke, mirė 1958 
m. rugsėjo 23 d. Kaune, vos 
pusmečiui praslinkus po jos vy
ro prof. Petro mirties. Mask
voje baigusi aukštuosius moks
lus, 1918 m. grįžusi Lietuvon, 
mokytojavo Vilniaus, vėliau 
Kauno gimnazijose, dėstydama 
gamtą bei geografiją. 1920-21 m. 
gilino studijas Berlyne. Dėdės 
poeto Motiejaus Gustaičio įta
koje ankstokai susidomėjo lite-

ratūra ir pradėjo rašyti. Jau nuo 
1911 m. matome ją rašant Atei
čiai, Šaltiniui, vėliau Sandarai, 
Lietuvos Aidui, Talkai. Pasira
šydavo Auksės slapyvardžiu. Ji 
buvo Tarptautinės aukštąjį 
mokslą —baigusių moterų fede
racijos Lietuvos skyriaus pir
mininkė (1937 m.) ir tarptauti 
niuose kongresuose atstovavo 
lietuves intelektuales.

Buvo Lietuvos rašytojų dr-jos 
narė. Per trumpą laiką parašė 
keletą romanų: Laiko laiptais 
(1931), metais vėliau Vingiai, 
kitais gi metais Juozukas, se
kančiais vėl metais pasirodė jos 
apysaka jaunimui Už jūrų ma
rių, už metų vėl romanas Vo
ras, ir vėliausiai novelių rinki
nys Dvejopa meilė. Mėgino sa
vo talentą ir dramose, rankraš
ty liko net kelios: Sofija, Vytau 
tė, Akla meilė — ne laimė ir kt.

Būdama pedagoge ir matyda
ma vadovėlių stoką, energingai 
griebėsi neleisti veltui laiko, o 
užpildyti tą spragą. 1924 m. iš
leido Afriką, <p 1927 m. pasiro
dė jos Pradedamoji geografija. 
Okupacijos laikai, atrodo, pa
veikė ir mūsų rašytoją, kaip ne 
vienas jųjų pasitiko raudonąjį 
siaubą mirtina tyla. ,

Kaip žinia, Lietuvių moterų 
klubų federacija yra įkurta Vo
kietijoje dar stovyklų metais ir 
jau penkiolika metų kaip sėk
mingai veikia. LMK Federacijai 
priklauso šešiolika klubų, jie 
veikia paskiruose kontinentuose 
ir valstybėse, kur tik yra dides
nės lietuvių kolonijos. LMK Fe
deracijos pagrindinis uždavinys 
yra palaikyti gyvą Lietuvos 
laisvės bylą savųjų ir svetimų
jų pasaulyje. Ieškodama kon
takto su plačiuoju pasauliu LM 
K Federacija yra įsiregistravusi 
į pasaulinę moterų organizaci
ją, yra narys GFWC, kuri ap
jungia pasaulio moteris be reli
gijos, rasės ir socialinės padė
ties skirtumo.

Lietuvės pasitiks pasaulio 
moterų atstoves vaišėmis 
ir lietuvių moterų meno pa
roda Jaunimo centre, Chi

cagoje
LMF Chicagos klubas turėjo 

visuotinį narių susirinkimą pra
eitą mėn. ponų St. ir A. Semėnų 
namuose. Susirinko keliasdešimt 
narių, kurias, nežiūrint religinių, 
pasaulėžiūrinių bei politinių įsi
tikinimų, stipriai jungia Lietu
vos laisvinimo uždavinys, jos 
visos tarpusavy seseriškai bend
rauja — sutartinai vykdo orga
nizacinius uždavinius.

šiapus geležinės uždangos yra 
rimtas ir atsakingas uždavinys. 
Rūpestį didina dar ir finansų 
stoka... Klubo narės nutarė ir 
jau visu stropumu rengia Der
liaus šventės balių, skirtą pla
čiai Chicagos visuomenei. Ba
lius įvyks spalio mėn. 30 d. Jau
nimo centre. Klubo narės ren
giasi kuo maloniausiai priimti 
svečius. Tikimasi, jog visuome
nė supras klubo anksčiau minė
tą įsipareigojimą ir savo atsi
lankymu parems klubo narių 
užsiangažavimą darbui.

Susirinkimą pravedė klubo 
pirmininkė M.
sekretoriavo — O. Lorentienė. 
Pranešimą iš suvažiavimo New 
Yorke padarė Z. Juškevičienė, 
vicepirm.

Po susirinkimo dr. M. Bud
rienė parodė filmą iš savo ke
lionės po Europą, kur ji buvo 
išvažiavusi ir dalyvavo Tarp
tautiniame alergijos gydytojų 
suvažiavime Romoje. Po to po
nai Semėnai dar susirinkimo da
lyves pavaišino, kurių metu bu-

Kriaučiūnienė,

Antanina Gustaitytė-Šalčiuvienė S. Sm.
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nuoliai, apsupo mus dviem ma 
žom —grupėm ir pradėjo bom 
barduoti kur kas protingesniais 
klausimais, negu “ar pažįstate 
Jungle Jim?”. Jie gi domėjosi:

— Kokia yra vidutiniškai ma 
žiausia alga JAV-se?

— Ką gali žmogus už ją nu
sipirkti ?

— Koks yra auklėjimas 
JAV-se?

— Ko daugiausia mokoma 
aukštesnioje mokykloje ?

— Koks yra skirtumas tarp 
Amerikos katalikų ir Brazili
jos?

— Kaip žiūrima ten į kuni
gus ir kaip jie traktuojami?

— Ar turite nacinalizuotą 
industriją? Ir t. t. ir t. t.

Tai buvo klausimai, rodą nuo 
širdų stropumą pažinti Ameri
kos gyvenimo būdą. Klausimai 
apie rasių bendravimą, Viet
namą ir t. t. plaukė be įkan
dimo, atakavimo, be lašelio 
veidmainystės.

Lietuviškoji “motina”
30 tautų priekyje

Trejetas mūsų reguliariai 
dėstėme seminarijoje. Mano 
vyras — matematiką, o be to, 
jis, dar kitas Taikos korpuso 
savanoris ir aš pati pravedėme 
savanoriškai anglų kalbos pa
mokas tiems jaunuoliams, ku
rie savo 
studijoms, 
daug kas 
mokslo.

Susirinkimas gyvai svarstė 
GFWC organizacijos jubiliejinį - 
deimantinį suvažiavimą, įvyk
siantį kitais metais Chicagoje. 
Suvažiavime laukiama keliolikos 
tūkstančių moterų iš viso pla
taus pasaulio. Susirinkimas , ap
svarstęs šio didž o ir rc kšmin- 
go įvykio reikalą, nutarė; retą 
progą džiaugsmingai sutikti ir 
pasaulio moterų forume prista
tyti lietuvę moterį su jos kul
tūriniais laimėjimais ir jos tau- 
os — Lietuvos laisvės proble

ma. Šiuo tikslu yra nutarta su
ruošti vaišes suvažiavimo at
stovėms tautiniame stiliuje Jau
nimo centre. Pramatoma, kad 
tų atstovių būsią pusantro, gal 
net du šimtai, šia proga norima 
suorganizuoti lietuvių moterų 
menininkių - skulptorių ir daili
ninkių parodą Čiurlionio galeri
joje.

LMF Chicagos klubas ren
gia Derliaus šventės balių 
Tinkamai priimti pasaulio mo

terų atstoves, reikiamai prista
tyti lietuvę moterį anapus ir

laisvalaikį paaukojo 
Džiugu, kad ir čia 
atsilanko ir siekia

Naujos gailestingosios seserys, pagerbtos liet. gail. seserų baliuje, su 
savo palydovais. Iš kairės: dr. Z. Rudaitis, R. Rudaitytė, A. Bartkus, D.

F, A. Pužauskas, R. P?.p,Rna!tč, A. Jnrkša’f® ir T. Saka.

Vieną savaitę savo mėnesi
niame naujienų biuletenyje jie 
atspausdino viešą padėką dės
tantiems “Americanos”. Tame 
pačiame numeryje buvo iš
spausdintas straipsnis portuga 
lų kalba apie religiją studentų 
tarpe. Tą straipsnį buvau pa
prašyta parašyti. Biuletenis 
buvo skirtas Dievo Motinai. Vi
sa kolona buvo sužymėta žo
džiu “motina” 30 kalbų. Buvo
me su vyru giliai sujaudinti, 
kai pamatėme, kad lietuvių 
kalba išversta “motina” figū
ravo pačioje pradžioje pirmo
je vietoje sąrašo antraštėje. 
Brazilijos profesorius mokosi

lietuvių kalbos fonetikos
Dviguboji rolė, kaip lietuvai

tės ir amerikietės, turėjo įdo
mių rezultatų .Seminarijos stu
dentai suranda ir duoda šven
tų paveikslėlių lietuvių kalba 
(net nesuprantama, iš kur jie 
juos iškasa ir gauna). Univer
siteto profesorius — brazilas 
lingvistas paprašė manęs “pa
mokyti” jį lietuviškos foneti
kos. Ir jis buvo maloniai sujau 
dintas pasiektais rezultatais. 
Mūsų kaimynai visados supa
žindina mane su savo draugais 
kaipo "lituana”, tik užaugusia

Naujoji šukuosena, vadinama 
“Cornbo Curl”, sušukuota plaukų 
stilizuotojo Buddy Walton iš St. 
Louis, Mo., buvo parodyta Tautinė
je plaukų madų parodoje New Yor
ke. Modeliuoja Suzann McDonald.

Nuotrauka A, Gulbinsko I JAV-se. Kai pirmą kartą suti- i viešiems.

kau savo kaimynus, suminėjau 
gimusi Europoje ir pradėjau 
aiškinti, kur yra Lietuva. Dar 
man nė nepradėjus, viena jų 
šūktelėjo: “Aš žinau; Lietuva 
— tai kraštas, iš kurio kilo 
Laurence Harvey!” Nereikėjo 
nė bea:šk:nti.

Taikos korpusas turi daug už 
davin ų. Tačiau vienas pagrin
dimų yra BCTI TEN. Nesvar
bu, kiek savanoriai nuveikia 
ar ką nuveiks, svarbiausia, kad 
esama, darbuojamasi, vargsta- 
ma ir džiaugiamasi pasiektais 
rezultata’s kartu su vietiniais 
gyventojais vargingesnio kraš 
to. —bet siekiančio gerovės sa

Solistė Genė Antanaitytė-Ugians- 
kienė dainuos L. D. Kunigaikštienės 
Birutės draugijos rengiamame ba
liuje — koncerte lapkričio 13 d. 
Western Ballroom salėje.

vo pasveikintos Marijos vardo 
narės, ypač klubo pirmininkė, 
joms visoms įteikta rožių. Su- « 
sirinkusios dar turėjo pamatyti 
pono Semėno paties susuktą fil
mą iš kelionės po Ameriką ir iš
klausyti sol. St. Paškuvienės 
įdainuotą lietuviškų dainų 
plokštelę. Z. J.

LIETUVAITE TARP PUSLAUKINIŲ
Buvusi Kauno studente Peru džiunglėse

Gabi lietuvaitė Apolonija Va- 
leikaitė, Vytauto Didžiojo uni
versitete studijavusi matemati
ką, dabar darbuojasi džiunglių 
apsuptame Regnenos miestely
je, Peru valstybėje. Ji tokia 
karšta lietuvė, kad tapusi vie
nuole — misioniere vis tiek pa
siliko lietuvišką vardo formą 
— Marija širdies Jėzaus, nors 
ten nėra jokių lietuvių. Paprašy
ta papasakoti apie savo darbo 
sąlygas, ji laišku atrašė:

“Parašysiu vienos mergaitės 
likimą, kuri dabar turės apie 
18-20 metų. Vienas tėvas misio
nierius gyveno nuo čia apie 4 
valandas kelio lėktuvu, tarp tik
rų laukinių. Pradžioj jam buvo 
labai sunku, nes laukiniai mirti
nai nekenčia baltojo ir kultūrin 
go žmogaus. Bet kadangi jis bu 
vo taip labai jiems palankus ir 
geras, įgijo pasitikėjimą ir ra
miai gyveno tarp jų, nors apie 
keliolika kartų turėjo mirties 
pavojų ir tikrai tiesiog stebuk
lingu būdu liko gyvas.

“Burtininkės” mirtis
Kartą, eidamas į vieną jų sto 

vykią, pamatė pririštą vieną 
moterį prie medžio. Laukiniai 
buvo pasirengę strėlėm ją nu
žudyti. Nepagelbėjo jokie misio
nieriaus prašymai. J iliko nu
žudyta kaip burtininkė misio
nieriaus akivaizdoje. Po to mi
sionierius išgirdo silpną verks
mą. Pamatė šalia gulinčią 2 mė 
nėšių mergaitę, kūdikį nužudy
tos moters. Prašė, kad jam ati
duotų. Nenorėjo, nes sakė, kad 
ir ją reikia nužudyti kaip burti
ninkės vaiką.

Už degtukų dėžutę pirko 
mergytę

Pagaliau misionierius pasiūlė 
jiems vieną degtukų dėžutę kaip 
dovaną už tą kūdikį. Jam mer
gaitę atidavė su ta sąlyga, kad 
ji niekad nepasirodytų jų tarpe. 
Vargšas misionierius nežinojo, 
ką duoti jai valgyti, turėjo va
žiuoti dvi dienas iki savo misi
jų stoties. Kramtė bananą ir su
kramtytą dėjo į bumą. Taip ir 
maitino, kol pasiekė seseles. 
Joms atidavė auklėti. Mergaitė 
buvo gana gabi, baigė mokslus, 
turėjo gerą vietą Limoj.

Pernai tas misionierius gavo 
iš jos laišką. Kvietė jį į vestu
ves, nes, sako, kad jis yra vie
nintelis jai artimas žmogus pa
sauly.

Tas misionierius gyvena čia, 
Reąuenoj, yra berniukų gimna
zijos direktorius. Gavęs laišką, 
išvažiavo į Limą ir pats sutuokė 
jaunuosius.

Parduotos merginos tragedija
Apie kitos mergaitės likimą

... .. . . . laiKomciš tos pačios vietos papasakojo raiščių

tas pats tėvas misionierius. Mer 
gaitė buvo jauna, graži. Nors, 
buvo pagonė, tačiau labai kilni. 
Jos tėvas pardavė ją vienam 
turtingam žmogui. Sužinojusi, 
naktį pabėgo iš tėvų namų. Ei
dama mišku, paklydo, net neži
nojo, kaip grįžti atgal. Benorė
jo mirti negu grįžti. Jau buvo 
taip nusilpusi, kad nebegalėjo ir 
paeiti.. Prašė savo maldoj, kad 
būtų išgelbėta iš tos padėties, 
bet kad nereikėtų jai į to vyro 
rankas patekti. Kaip tik tuo ke
liu ėjo tas tėvas misionierius ir 
rado mergaitę nualpusią. Manė, 
kad jau mirus. Atgaivino. Ji 
papasakojo savo likimą, bet bu
vo taip silpna, kad sunku buvo 
pernešti į artimiausią misijų sto 
tį. Liko jam tik prirengti prie 
krikšto. Rado tiesiog nuostabiu 
būdu prisirengusią sielą prie 
aukštesnių, kilnesnių dalykų. 
Pakrikštijo. Ji netrukus mirė. 
Čia, gimnazijoj, turėjome jos 
pusseserę, kuri prieš dvejus me 
tus baigė gimnaziją ir dabar 
studijuoja Limoje

Pastaba. Šios lietuvaitės mi 
sionierės adresas yra: Marija 
Širdies Jėzaus, F. M. M., Cole- 
gio “Maria Inmaculada”, Re- 
quena, Peru, S. A. Aukas jai 
galima siųsti ir per kun. J. 
Prunskį “Draugo” adresu.

—o—
Kinietės moterys atrodo daug 

jaunesnės ir ne taip greit sens
ta, kaip kitų tautų moterys, nes 
jos visiškai nevartoja alkoholi
nių gėrimų ir nesikaitina sau
lėje, — skelbia spaudoje grožio 
ekspertai.

*

Tai maudymosi kostiumas! Rudi 
Gernreich prieš metus sukūrė sen
sacingąjį be viršaus moterims mau
dymosi kostiumą (ieškodamas sen
sacijų — pagarsėjimo). Dabar jis 
metėsi j kitą kraštutinumą, New 
Yorke pasirodydamas su šiuo mau
dymosi kostiumu, kuris dengia vis
ką nuo kojos pirštų galų ligi kaklo. 
Kojines yra megztos (violetiniai 
skrituliai kūno spalvos fone) ir pa
laikomos raudonų plastikinių koja-
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