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PASKUTINĖS LEMTINGOSIOS 
LAISVĖS DIENOS

Reto įdomumo Jurgio Gliaudos romanas “Agonija”

L. AIGŠTYS

NAUJŲ METŲ LINKĖJIMUS 
REALIZUOJANT

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Ni
dos knygų klubo leidinys, nr. 55, 
1965 m. Knyga 408 psl., kaina $2.50, 
gaunama "Drauge”.

*
Į tikrovę atremtų romanų 

amerikiečių literatūroj gal yra 
daugiau negu bet kur kitur. Čia 
užtinkame daugybę knygų apie 
invazijas, pralaimėjimus, laimė
jimus, kacetus, apie kovas Pran
cūzijoj ir Vokietijoj. Vienos 
daugiau, kitos mažiau atremtos 
į istoriją, tačiau jos daug gy
vybingesnės už oficialių prane
šimų rinkinius arba pagaliau 

<* tegu ir taip sausai parašytą is
toriją. Lietuvių literatūroj isto
riniai romanai ant pirštų su
skaitomi, gi tokių, kurie at
skleistų pastaruosius laisvosios 
Lietuvos valstybinio gyvenimo 
metus, neseniai Nidos išleista 
J. Gliaudos “Agonija” yra pir
moji ir pagrįstai kelianti visų 
mūsų skaitytojų susidomėjimą. 
Lietuvių tautos dauguma Lietu
vos saulėlydžio dienomis, tai 
yra agonijos metu, nebuvo in
formuota, jai buvo liepta pasi
tikėti tautos vadu ir ji, nieko 
nežinodama, su abstulbimu su
tiko skaudžiąją teisybę — Lie
tuvos okupaciją, ši J. Gliaudos 
knyga atskleidžia daug detalių, 
kaip buvo įvykdyta Lietuvos 
okupacija, kas buvo svarstoma 
ir kalbama tų, nuo kuriu vieno
kio ar kitokio laikymosi priklau
sė Lietuvos ateitį ir padėtį galį 
pasukti ėjimai.

Gyvi knygos veikėjai
Tarp autoriaus aprašomų vei

kėjų didelė daugybė dar tebėra 
gyvų. Čia yra ir artimieji prez. 
A. Smetonos giminės, aukštes
nieji valdininkai, dr. P. Mačiu
lis, rašyt. K. Pažėraitė ir eilė 
kitų, šalia jų nedidelė yra da
lis tokių, kurie, reikia manyti, 
autoriaus išgalvoti būtinam li
teratūriniam fonui suteikti. To
dėl ir įdomiausia, kad šie visi 
veikėjai gali dabar bandyti 
teigti, ar tikrai jie tuo metu 
rūkė ir ar tikrai tuo metu taip 
galvojo, kaip romane rašoma. 
Kaip minėjome, autorius, rašy
damas apie tuos sunkius įvy
kius, juos suliteratūrina, įves
damas šalutinius atskleidžia
muosius ar foną paryškinančius
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sakinius ir efektus. Pvz. kelio
nė iš Maskvos į Lietuvą taip 
vaizduojama:

— Ar jau Lietuva? — pa
klausė jis (Merkys — Red.) dr. 
Mačiulį, kuris tos nebylios ke
lionės metu sekė atsiveriantį 
apačioje žalių pievų ir mažų 
tamsių oazių (miškų) ir mels
vų oazių (ežerų) kilimą.

— Kaip tik kertame Panevė
žio - Radviliškio geležinkelio li
niją, — pasakė Mačiulis ir leng
vu rankos mostu parodė mies
tus, vieną iš dešinės, kitą iš kai
rės nuo lėktuvo.

Lėktuvas skrido kilometro 
aukštyje, ir artimas Radviliškis, 
o taip pat ir tolimesnis Pane
vėžys atrodė lyg mažyčių pilkš
vų pastatų sąvartos, su baltuo
jančiais didesnių pastatų ir baž
nyčių kontūrais.

— Kai pasieksime Kėdainius, 
— ištarė Merkys, atsilošęs nuo 
lango, — pasakykite man. No
rėčiau pažiūrėti, kaip atrodo 
mano ūkis iš lėktuvo.

Atsilošęs sėdynėje, jis užmer
kė akis. Netrukus buvo pasiekti 
Kėdainiai.

— Jau Kėdainiai, — pasakė 
dr. Mačiulis.

Merkys staiga atkuto. Su di
deliu smalsumu jis sužiuro pro 
langą. Jis tyrinėjo žvilgsniu že
mę, laukus, miškų apybraižas, 
smulkutes gyvenvietes ir jau 
užpakalyje likusius Kėdainius. 
Po minutės kitos, nusivylęs jis 
pasakė:

— Negalėjau atpažinti.

Literatūriškai čia dažnai 
įprastas vaizdas, tačiau atsimi
nus, kad Chicagoje tebegyvena 
to daugiau literatūrinio, o ne 
aną Lietuvos pavergimo tikro
vę atskleidžiančio pokalbio da
lyvis dr. Mačiulis, šis tariamai 
paprastas vaizdas iššaukia klau
simą: argi tikrai taip buvo? 
Tai yra pavojingas autoriaus 
momentas, tačiau jis įdomus ir 
intriguojąs. Žinoma, jei jau ne
būtų romanas atremtas į tikro
vę, tokio klausimo nebūtų. Pa
našiai sodriai vaizduojami ir ki
ti įvykiai, net ir anas dramatiš
kasis, nieko neišsprendęs posė
dis prezidentūroje. Visi veikė
jų judesiai, mintys, net ir tas 
gausus rūkymas, perteikti ne 
valdiškai, bet literatūriškai, ir 
todėl šie aprašymai išsiskiria

Antanas Nakas Dain°s gimimas
Iš šiandien 7 vai. vak. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, atidaromos parodos.

Muziko žingsnis tapybon
A. Nako parodą Čiurlionio galerijoje pasitinkant

Šiandien 7 vai. vak. Čiurlio
nio galerijoje, Chicagoje, atida
roma Antano Nako tapybos 
darbų paroda. Platesnei visuo
menei Nakas žinomas kaip mu
zikas, o kaip menininką - ta
pytoją mes turėsime progos pa
žinti ir įvertinti pirmą kartą.

Jo paties manymu, tapyba 
ir muzika tarp savęs labai tamp
riai rišasi, tik išraiškos būdai 
skiriasi. Anot Nako, kiekvieno 
menininko kūryba išplaukia iš 
jo dvasios gelmių ir subrendimo. 
Pasaulio Kūrėjas įžiebė į žmo
gaus sielą neribotas galimybes, 
kurių mes patys dažnai negalim 
suvokti ir kurios padengtos tar
tum paslapties šydu.

A. Nakas tapyba domėjosi 
nuo pat savo jaunystės, tačiau 
praktiškai ją pradėjo studijuo
ti prieš aštuonerius metus. Da
bartiniu metu tapybą jis studi
juoja trečius metus Chicagos 
Meno institute. Be to, dar dir-
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įš panašių aprašymų, tilpusių 
kituose leidiniuose.

Ar tai grožinė literatūra?

Be abejo, ne vienas pastatys 
klausimą, ar tų paskutiniųjų 
dienų aprašymas yra grožinė li
teratūra ar tik publicistika? 
Manytume, kad tai yra istori
nis, nors nelabai tolimos isto
rijos, tačiau vis tiek istorijos, 
romanas, gi tokius mes įtrau
kiam į grožinės liteartūros sąra
šus. Nepaisant datų ir sprendi
mų aprašymo tikslumo, įvairūs 
šalutiniai dalykai, kaip tie ir 
anksčiau cituotieji, verčia šią 
knygą traktuoti kaip istorinį 
romaną. Tačiau iš antros pusės, 
kai kuri jau tikrai istoriškai 
tiksliai perduota medžiaga, o 
ir gale knygos pridėtas besinau
dotos literatūros sąrašas, tą va
dinamąjį literatūros aspektą su
mažina, tačiau manytume, kad 
romano pridėtinis vardas patei
sinamas.

Žvelgiant į amerikiečių lite
ratūrą, labai daug knygų yra 
apie vadinamą invaziją į Pran
cūziją iš Anglijos, taip vadina
mą “D Day”. Daugelyje knygų 
vaizduojamos invazijoj žuvusių 
karių mintys ir pokalbiai bei

ba su neseniai iš Paryžiaus at
vykusiu estų žinomu dailininku, 
buvusiu Tartu meno mokyklos 
profesorium. Šiose studijose A. 
Nakas susipažino su techniško
mis priemonėmis, o viso kito 
— polėkio ir fantazijos jam ne
trūksta. Apie savo tapybos po
mėgį jis mažai kam pasakojo
si. Tik siauras pažįstamų ir 
draugų ratelis yra matę jo spal
vingus, pilnus ekspresijos pa
veikslus.

A. Nakas vertina kiekvieną 
tapybos meno kryptį ir iš kiek
vienos daug mokosi, tačiau, jo 
manymu, apsiriboti tik viena 
kuria nors meno kryptimi savo 
darbe, sakysime, impresioniz
mu, ekspresionizmu arba abst- 
raktizmu arba kitu “izmu”, tik
ram menininkui yra pavojinga, 
nes tai galėtų reikšti ir meni
ninko stagnaciją, kurioje polė
kis, fantazija jau išsisemia ir 
sustingsta. Menininkas turi sek

jausmai, taigi viskas yra dau
giau ar mažiau fikcija, bet in
vazija tikrai buvo ir, ją vaiz
duojant, remiamasi tikrais šal
tiniais ir telegramomis, bei nu
mestų bombų ir dalyvavusių 
laivų skaičiais.

Tai, ko dauguma nežinojo
Be abejo, ši knyga turėtų su

dominti visus, kurie nors kiek 
atmena anuos siaubinguosius 
momentus, kada daugumas ži
nojo, kad kažkas vyksta, tačiau

JURGIS GLIAUDĄ

AGONIJA
romanai

J. Gliaudos knygos viršelis 

ti gyvenimą, nuolatos keistis, 
ieškoti, gal vytis nepasiekiamo 
miražo, suklupus atsikelti ir vėl 
pradėti iš naujo.

Šių laikų tikrasis menininkas 
domisi ne tik savo srities me
nu, bet ir kitos meno sritys jam 
nėra svetimos: dailioji literatū
ra, poezija, muzika yra jo kū
rybos akstinas. Jis turi viską 
patirti, visus gerus vynus išra- 
gauti. Gyvenimas sparčiu tem
pu eina pirmyn. Kartais mus 
supa klaiki aplinkuma: nusto- 
jimas tėvynės, baisūs karai, 
košmariškas komunizmas, ne
tikrumas, didelis gyvenimo 
tempas, nuasmenintas žmogus 
— visa tai veikia menininką 
ir žadina jo pasąmonėje glū
dinčius jausmus. Dėl to meni
ninkas savo išgyvenimams iš
reikšti ieško vis naujų priemo
nių.

Nevengdamas ekspresionisti- 
(Nukelta į 2 psl.)

informacijų nebuvo. Ir dabar 
visi tie kariai, policininkai, tar
nautojai ir pagaliau visi, ku
rie rūpinosi savo tėvyne, gali 
pasiskaityti apie paskutinius 
momentus.

“Agonija” ne tik dėl savo 
įdomumo verta skaityti, bet iš 
jos galima pasimokyti, ypač 
kiek tai liečia posėdžius, kurie 
ir dabar dažnai yra ne kas ki
tas, kaip brangaus laiko gaiši
nimas, kai tuo tarpu tada bent 
kultūrinių dalykų buvo galima 
išgelbėti arba bent padaryti ke
letą ateičiai reikšmingų pareiš
kimų pasauliui.

Be abejo, ši knyga susilauks 
įvairių komentarų. Knygoje au
torius nieko nekaltina, neteisė
jauja, tik vaizduoja. Išsiliekąs 
objektyvus, vienintelis komenta
ras yra min. Balučio motto, kny 
gos pradžioje, kuriame sakoma, 
kad “tas laisvės nevertas, kas 
negina jos”. Tačiau šis vienas 
komentaras tik paliudija tos 
agonijos sunkumą, į kurią, kaip 
autorius paskutiniu sakiniu tei
gia, tauta atsakė 1941 sukilimu.

Gali kai kas nesutikti dėl 
“Agonijos” literatūrinio spren
dimo, tačiau niekas jos, nebai
gęs skaityti, nepadės.

Kultūriniam mūsų veiklos 
sektoriui ir patiems kultūrinin
kams pats didysis 1966 metų 
linkėjimas būtų: KŪRYBOS! 
Iš tikrųjų, be kūrybinės ug
nies, be to nuolatinio degimo, 
nerimo, be ieškojimo naujo, be 
rimto ir neatkištinio kultūri
nės iškilmės planavimo ir be 
nusivokimo kaip visa tai pa
daryti, mūsų jau per eilę metų 
įprastas kultūrinis bruzdėjimas 
būtų tik išdykusių vaikų trum
palaikės užgaidos arba nepajė
gių senelių ilgi pasišnekučiavi
mai.

Tačiau konkretūs mūsų lin
kėjimai rašytojams, muzikams, 
menininkams tą ar kitą taip 
ar anaip rašyti, komponuoti 
ar tapyti būtų tik dar vienas 
nesusipratimas. Esame įsitiki
nę, kad kiekvienas autentiškas 
kūrėjas tokių sufleravimų iš 
šalies yra nereikalingas. Ką 
ir kaip kurti diktuoja pats jo 
turimas talentas, žodžiu, in
dividualiąją kūrybą palikime 
čia jos pačios problemoms, ne
manydami, kad savo trigrašiu 
labai daug prisidėtume prie ge
ro veikalo parašymo ar monu
mentalios skulptūros sukūrimo.

šiuo kartu būtų kur kas 
svarbiau atkreipti dėmesį į 
šių metų visos mūsų čionykš
tės veiklos lyg ir du centrinius 
reiškimosi taškus: į Dainų 
šventę ir Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresą Chicagoje vi
durvasarį ir į Paminklinės lie
tuvių koplyčios pašventinimą 
bei Lietuvių religinį kongresą 
Washingtone rugsėjo pradžio
je. Abu žiedu net dar lyg ir su
dvigubinti įvykiai savo dieno
tvarkėse turi apsčiai ir grynai 
kultūrinių punktų. Švenčių ir 
kongresų organizatoriams su
rikiuoti kultūrinę iškilmių da
lį, angažuoti jų turiniui užpil
dyti tinkamus žmones, sukel
ti entuziazmą įvykių paruošoje 
ir žiūrėti, kad iš viso to, šven
tėms pasibaigus, liktų lietuvių 
tautai ir kas nors amžinesnio, 
nėra jau taip lengva. Reikia 
patiems organizatoriams turėti 
didelės kūrybinės iniciatyvos, 
nuovokos ir talkos, darbininkų 
su plačiu kultūriniu akiračiu. 
Juk tokių susibūrimų apgal
votas, neatkištinis ir nebergž- 
džias suplanavimas yra taipgi 
didelis kūrybinis aktas, kurį 
ne kiekvienas, paimtas iš pa
šalės, gali tinkamai įkūnyti. 
O juo daugiau šios srities kū
rybingų žmonių turėsime, juo 
mažiau liks čia vietos verž
liems diletantams, tuo bus pa
lankesnė dirva kultūriniai aug
ti ir bręsti mūsajai visuome
nei ir individualiosios kūrybos 
talentams.

Tegu tad būna šiemet Chi
cagoje ir Washingtone visa pa
daryta taip, kad jaustume pa
sididžiavimą ir savo organizuo
tumu ir kūrybinės pastangos 
sklandžiu ir vaisingu pravedi- 
mu.

J
O kas gi galėtų sakyti, kad 

nereikia didelio kūrybinio su
gebėjimo išjudinti mūsų kolo

nijų chorus ir šiaip balsinguo
sius žmones ju :gtis ir įtemp
tai ruoštis Diinų šventei. Argi 
ne kūryba patj Dainų šventės 
repertuarą parinkti tokį, kad 
jame būtų ne vien tik metai 
iš metų visur girdėtos dainos, 
bet kad klausytojas gėrėtųsi 
ir visai naujomis, o gal net ir 
pačios šventės inspiruotomis 
kantatomis. Argi nesidžiaugtu
me, kad Jaunimo kongreso mu
zikos ir literatūros vakaras 
būtų pajėgi ir ne tuščiai įsi
vaizduota jaunų žmonių kūry
bingumo demonstracija. Ir 
kaip būtų gera akiai, jeigu 
kongreso dienomis jaunųjų 
dailininkų paroda būtų ne vien 
tik Chicagos jaunųjų, bet ir 
kitų kolonijų, net viso laisvo
jo ir jauno lietuviškojo dailės 
pasaulio margaspalvė paletė.

Nenorėtume taipgi tikėti, 
kad Washingtone įvyksiąs lais
vųjų lietuvių Religinis kongre
sas praeitų tik kaip devynio
liktojo amžiaus pamaldžios 
liaudies kaimietiškas suvažiavi
mas, kai iš pačios pirmapradės 
paruošos matyti, jog rengėjų 
užsimota plačiai ir giliai. Juk 
tikrai būtų reikšmingas me- 
dernios ir kūrybingos mūsų 
katalikiškosios visuomenės in
dėlis bendrajam lietuvių tau
tos kultūriniam lobynui, jei 
pavyktų sostinėje, gal dar ir 
Katalikų universiteto patalpo
se, suorganizuoti reprezentaci
nę mūsų religinio meno paro
dą, kuri jau dabar būtų daili
ninkams paskatas jai ruoštis. 
Panašiai ir su literatūros bei 
religinės muzikos vakaru. Tu
rint minty paskelbtuosius mū
sų Jaunimo metus, būtų pras
minga ir religiniam kongrese 
išpildyti, sakysim, kad ir sty
giniam kvartetui specialiai už
sakytą ir parašytą Dariaus La
pinsko ar kurio kito jaunosios 
kartos atstovo kūrinį. Many
tume, kad ir akademinėje kon
greso dalyje, į jos dalyvius tu
rėtų prabilti ne koks čionykš
tis, gal net daugelį kartų gir
dėtasis, o parinktas užjūrinis 
svečias. Prof. J. Ereto nesenos 
viešnagės šiame žemyne paro
dė, kaip publika šviežių pa
skaitininkų laukia ir kaip jų 
žodžiui yra atvira. Kodėl tad 
Religiniam kongresui nepaban
dyti atsikviesti jau keliolika 
metų negirdėtą prof. Antaną 
Maceiną. Tikrai jis iįia proga 
turėtų ką pasakyti, kas pa
trauktų visus ir kas būtų ak
tualu pasaulio, Bažnyčios ir 
lietuvių tautos temoje.

Tad didieji 1966 metų lietu
vių sulėkimai Chicagon ir Wa- 
shingtonan jų rengėjams, jų 
programų vykdytojams ir eili
niams jų dalyviams duoda gra
žios progos parodyti visoke
riopą savo kūrybingumą bei 
visuomenės kultūrinį interesą, 
nepalaužtą dvidešimtmečio eg- 
zilėje, dargi net labiau subran
dintą naujomis patirtimis sve- 
čiojoje. k. br.



PRANAS PAULIUKONIS

(medžio raižinys)Gedimino kainas VilniujeJonas Kuzminskas

MUZIKO ŽINGSNIS TAPYBON

Praėjusių metų “Draugo” 
gruodžio 7 d. kultūriniame prie
de tilpo J. Dainausko suglaus
tai ir turiningai parašytas 
straipsnis “Didysis Vilniaus sei
mas”, kuriame yra ir vienas ki
tas netikslumas.

Autorius nurodo, kad Didžio
jo Vilniaus seimo sekretoriatan 
buvo išrinkti J. Gabrys, L. Gi
ra ir J. Kriaučiūnas. Tai jau 
trečioje vietoje ta klaida karto
jama. Pirmiausia ji padaryta 
Lietuvių Enciklopedijoje (IV t. 
516 psl.) M. Biržiškos str. “Di
dysis Vilniaus seimas”. Ta pati 
klaida pakartota A. Merkelio 
parašytoje “Antano Smetonos” 
monografijoje (65 psl.). Neiš
vengė jos ir J. Damauskas. Kad 
ji ir toliau nebūtų kartojama, 
norėjau šia proga ją atitaisyti.

Pranas Klimaitis savo atsimi
nimuose “Didysis Vilniaus sei
mas” (Židinys^ 1931 m. 1, 2, 4 
nr.) tvirtina, kad Didžiojo Vil
niaus seimo sekretoriatą suda
rė J. Gabrys, L. Gira ir Pr..Kli- 
maitis. Ir pats atsiminimų au
torius pasirašęs kaip “Buv. D. 
V. Seimo I Sekretorius”. Tą pa
tį nurodo ir J. Gabrys savo at
siminimuos “Didysis Vilniaus 
seimas ir jo reikšmė Lietuvai” 
(Romuva, 1937 m. 3 ir 7 nr.). 
Todėl dviejų buvusių D. Vil
niaus seimo sekretorių liudiji
mu netenka abejoti. Ir penkias
dešimt metų Seimo sukakties 
proga dr. A. Kučas straipsnyje 
"Vilniaus seimas” (Į Laisvę, 
1956 nr. nr. 9 (46) 18 psl.) ne
abejodamas rašo, kad seimo sek 
retoriatan buvo “išrinkti Juo
zas Gabrys, Liudas Gira ir Pra
nas Klimaitis”. Jonas Kriaučiū
nas, tuo metu buvęs “Vilniaus 
Žinių” redaktorius yra Didžio
jo seimo iniciatorius, sumany
tojas. 1905. X. 30 Rusijos carui 
išleidus manifestą, žadantį de
mokratines laisves, J. Kriaučiū
nui kilo mintis pasinaudoti Ru
sijoje vykstančia suirute ir su
šaukti platesnį lietuvių suva
žiavimą. Šia proga pravartu su
sipažinti, kaip kilo mintis šauk
ti Vilniuje suvažiavimą ir Kaip 
ta mintis sunkiai kųnijosi.

Didžiojo Vilniaus seimo 
sumanymas ir jo vykdymas
Šiandien kiekvienas lietuvis 

didžiuojasi Didžiuoju Vilniaus 
seimu ir gėrisi jo nutarimais, 
nes tai buvo pirmas žingsnis į 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimą. Tačiau tuo metu, kai 
D. Vilniaus seimas buvo šau
kiamas, daugelio lietuvių buvo 
dar kitaip galvojama. Kiekvie
na proga, kalbant ar rašant 
apie D. Vilniaus seimą, minimas 
ir jo prezidiumas, tačiau pats 
seimo iniciatorius dažnai pa
mirštamas ar net ir visai neži
nomas. Buvęs “Vilniaus Žinių” 
redakcijos narys, D. Vilniaus 
seimo šaukimo komiteto narys 
ir seimo sekretorius,, vėliau ne
priklausomoje Lietuvoje užsi
ėmęs žurnalistika, Pranas Kli
maitis savo atsiminimuose, at
spausdintuose “Židinyje” 1931 
m. 1, 2 ir 4 numeriuose, smul
kiai aprašo D. Vilniaus seimą. 
Čia norima sutrauktai supažin
dinti ir mūsų skaitytojus, kaip 
kilo mintis šaukti 1905 metais 
lietuvių suvažiavimą.

Visuotinio streiko metu Vil
niaus streikininkų štabas posė
džiavo Jurgio prospekte (lietu
viams atgavus Vilnių, Gedimi
no g-vė), Smaženavičiaus na
muose, vadinamo inteligentų 
klubo patalpose, čia atvykdavo 
ir žurnalistai gauti reikalingų 
informacijų iš streikininkų šta
bo. Pr. Klimaitis kaip tik at
stovavo “Vilniaus žinias” ir 
gautas informacijas perduodavo 
J. Kriaučiūnui. Spalio 30 d. (o 
ne lapkričio 1 d., kaip rašo J. 
Damauskas) anksti ryta gauta 
žinia, kad caras pasirašęs mani
festą, žadantį įvesti konstituci

nį valdymą. Tuoj pat buvo gau
tas ir manifesto tekstas, kurį 
Pr. Klimaitis nusirašęs. Vyriau
sias streikininkų komitetas, pra 
nešdamas manifesto tekstą, 
siūlė apygardų komitetams, ar 
ne laikas baigti streiką. Vilniš
kis komitetas negalėjo prieiti 
vieningos nuomonės, todėl ant
rą valandą miesto salėje nuta
rė sušaukti streikuojančių įmo
nių bei įstaigų atstovų pasita
rimą. Pr. Klimaitis su manifes
to tekstu nuvyko pas J. Kriau
čiūną į redakciją ir papasako
jo naujausius dienos įvykius. 
Jiedu nuėję į streikininkų su
sirinkimą patirti, ką jis nutars. 
Susirinkimas nebuvo vieningas, 
tačiau dauguma pasisakiusi 
baigti streiką. Bet caro valdžia, 
pamačiusi irstantį revoliucijos 
frontą, griebėsi kruvinų prie
monių ir tą pačią dieną Vilniaus

Jonas Kriaučiūnas, 
Didžiojo Vilniaus seimo 

sumanytojas

pogatvėse nuaidėjo kazokų ir 
licijos šūviai ir palaidojo nuta
rimą baigti streiką, jis gaiva
liškai atsinaujino ir užsitęsė 
dar visą savaitę.

J. Kriaučiūnas ir Pr. Klimai
tis, grįždami iš streikininkų su
sirinkimo, svarstė caro išleistą 
manifestą, ypač jo įžangą, ku
rioje pasakyta, kad dėl prasi
dėjusių riaušių gali kilti didelis 
žmonių sąjūdis ir pavojus Ru
sijos valstybės nedalomumui. 
Tame pasakyme buvo išreikšta 
caro baimė, kad besiplečiant 
revoliucijai, Rusijos valstybė 
gali netekti kai kurių žemių. Į 
tai atkreipė dėmesį J. Kriaučiū
nas, jei tokia mintis kilo pa
čiam carui, tai lietuviams reik
tų kaip tik būti pasiruošusiems 
išnaudoti susidariusias sąlygas, 
ir susidūrė su klausimu, kas 
dabar lietuviams darytina. Jiem 
dviem priėjus prie “Vilniaus Ži
nių” spaustuvės, J. Kriaučiū
nas truktelėjo už rankovės sa
vo bendradarbį ir paklausė:

— Kaip tamsta manai, ar ne
būtų tikslu sušaukti didelį lie
tuvių suvažiavimą, kurs galėtų 
tarti žodį dėl tolimesnio mūsų 
tautos likimo?

Pr. Klimaičiui neatsakius, jis 
pakartojo savo mintį:vei

Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,

'antr. penkt. 1-6 treč. ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v., 

šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet.
T.lronlua priims naga' susitarimą 
Ofiso 735-44771 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

5440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą(medžio raižinys)Šv. Mykolo ir šv. Onos bažnyčios VilniujeJonas Kuzminskas

apie suvažiavi-

abejojo dėl to- 
didesnės reikš-

— Ką manai 
mą?

Pr. Klimaitis 
kio suvažiavimo 
mes, nes net patys kraštutinieji 
rusų revoliucionieriai buvo ne
palankūs pavergtų tautų išsi
laisvinimo siekiams. Lietuvių 
suvažiavime atviras išdėstymas 
savo siekimų galįs sukelti ne 
tik caro, bet ir revoliucionierių 
nemalonę lietuvių tautai. Bet 
J. Kriaučiūnas į tai pareiškęs:

— Kas žino, ar ilgai mes bū
sime Rusijos vergai ir ar ver
ta mums dabar tų rusų, kad 
ir revoliucionierių, labai bijoti?

Toliau jis pradėjo savo mintį 
plėsti aiškindamas, kad niekas 
nežino, kokių atmainų gali at
nešti rusų revoliucija. Jis pri
minė keletą istorijos įvykių, 
kur vidaus sumišimai sukėlė 
ginkluotas kaimynų intervenci
jas ir visai pakeitė valstybių 
sienas. Jis priminė ir Anglijos 
bei Vokietijos pasiuntinių išvy
kimą į savo sostines, prasidė
jus streikui. Po šio pasikalbėji
mo jiedu išsiskyrė: J. Kriaučiū
nas nuvyko pas dr. J. Basana
vičių išdėstyti savo minčių, o 
Pr. Klimaitis į inteligentų klu
bą patirti, kas dedasi mieste.

“Spalių 31 d. anksti rytą, ra
šo Pr. Klimaitis, aš nuėjau re
dakcijom Tenai radau Kriaučiū
ną ir Basanavičių, besikalban
čius apie vakar kilusį sumany
mą. Neilgai trukus atvyko ir 
a. a. Petras Vileišis, kuriam bu
vo trumpai pasakota, apie' ką 
eina pasitarimas. Vileišis pra
džioje pasisakė, kad jam visas 
tas sumanymas atrodo nerea
lus, kad sunku tikėtis susilauk
ti bent kiek žymesnio suvažia
vusių skaičiaus, ypač tokiais 
neramiais laikais, o negausus 
suvažiavimas nei savųjų, nei 
svetimųjų akyse neturės auto
riteto ir jo nutarimai bus be 
reikšmės”.

“Basanavičius pareiškė, kad 
ir jis pradžioje buvęs tokios 
nuomonės, bet Kriaučiūnas jį 
įtikinęs visai atvirkščiai. Čia jis 
trumpai pakartojo Kriaučiūno 
argumentus”...

Prie Basanavičiaus kalbos Pr. 
Klimaitis pridėjęs paskutines 
naujienas apie revoliucijos eigą 
ir ypač pabrėžė suomių sukili
mą, kuris lietuviams esąs sek
tinas pavyzdys. Kokią valandą 
pasitarę, visi keturi sutarė^, kad 
J. Kriaučiūno sumanytasis lie

tuvių suvažiavimas yra geriau
sia priemonė viešai pareikšti 
lietuvių reikalavimams, kurie 
turėtų plačiau pasklisti. Suma
nymas imtasi vykdyti skubos 
keliu. Lapkričio 1 d. “Vilniaus 
Žinių” redakcijoje sukviesta 
apie 20 asmenų, kuriems dr. J. 
Basanavičius išdėstė sumanymą 
ir pasiūlė išrinkti komitetą su
važiavimui sukviesti. Posėdis 
vyko prie žvakių šviesos, gat
vėse buvo tamsu, nes elektros 
stotis dar streikavo, ir vienoje 
kitoje miesto vietoje girdėjosi 
šūviai. Tokioje nuotaikoje po
sėdis buvo trumpas, susirinku
sieji pritarė sumanymui ir nu
tarė sudaryti komitetą iš visų 
srovių atstovų, kad pats suva
žiavimas būtų gausingesnis ir 
svaresnis. Tokia susirinkusiųjų 
nuomonė šiandien atrodo visai 
teisinga, tačiau “anais laikais, 
kaip rašo atsiminimų autorius, 
jos įgyvendinimas sutiko be
veik nenugalimų kliūčių, kurio.i 
seimo idėją ko tik nepalaidojo”.

Tuo metu buvo dvi politinės 
partijos socialdemokratai ir de
mokratai, nuo jų skyrėsi nepar
tinė “Vilniauš Žinių” srovė ir 
kunigai, kurie dar neturėjo sa
vo organizacijų. Dar tą patį 
vakarą nepartiniai išrinko ko
mitetai! dr. J. Basanavičių ir 
J. Kriaučiūną, socialdemokra
tams ir demokratams buvo pa
likta taip pat išsirinkti po du 
atstovu.

Pasirodė, kad abi partijos bu
vo priešingai nusistačiusios su
važiavimo klausimu ir savo at
stovų neišsirinko, bet kai turė
jo įvykti komiteto posėdis, tai 
į jį pasiuntė tiek narių, kiek 
turėjo, todėl ir nepartiniai pa
sistengė į posėdį gausiau susi
lėkti. Vietoj komiteto posėdžio 
įvyko keliasdešimt asmenų su
sirinkimas, kuriame demokratai 
ir socialdemokratai įrodinėjo, 
kad “sumanytasis suvažiavimas 
esąs nereikalingas, kad jis ga
lįs tik pakenkti Lietuvai ir re
voliucijai ir t. t.” Vienam iš ne
partinių pareiškus, kad suvažia
vimas ir be partijų pritarimo 
galįs būti sušauktas vien tik 
“Vilniaus Žinių”. Tada prasidė
jo jau puolimas “Vilniaus Ži
nių”, pats 
pavadintas 
vu”. Taip 
Komitetas 
“pripuolamų asmenų”, didelio 
sąstato, labai nelankstus, daug 

leidėjas P. Vileišis 
“Antruoju Muravjo- 
susitarti nepavyko, 
buvo sudarytas iš

jo narių posėdžių nelankė. Dr. 
J. Basanavičius vedė toliau de
rybas su partijomis, bet nedaug 
telaimėjo. "Socialdemokratai pa 
siliko priešingi ir, kiek galėda
mi, stengėsi, kad suvažiavimas 
neįvyktų. Demokratai truputį 
nusileido. Jie sutiko nedrausti 
atskiriems savo partijos na
riams dalyvauti komitete ir su
važiavimą rengti, nors pati par
tija pasiliko neigiamai nusista
čiusi”.

Po atsišaukimu j lietuvių tau
tą suvažiavimo reikalu padėjo 
savo parašus tik dr. J. Basana
vičius ir J. Kriaučiūnas. Pasak 
Pr. Klimaičio, “vieni nedrįso pa
sirašyti, bijodami rusų valdžios, 
kiti nenorėjo įsipriklinti demo
kratams ir socialdemokratams, 
vedusioms gana atkaklią agita
ciją prieš visą suvažiavimą”.

(Nukelta j 5 psl.)

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistaa

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) fr t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LA H. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 5-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. ŠeStad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

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

šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
. uždaryta. Ligoniai 

susitarus.
Ofiso telefonas: PR

Res. telef.

Vai.: 
vak. 
dienj

9 v

priimami

8-3229 
IVĄlbrook 5-5075

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, Skambinti MT 3-0001

Ofisaa 3148 West 53r<l Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resld.: 3241 West 65th Place
Tel.: REpublie 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8: tre
čiadieniais uždaryta. AntradlenlalB Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-Čios ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
InkBtų ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

(Atkelta iš 1 psl.)
nės tapybos, A. Nakas dabarti
niu metu yra labiau linkęs į 
ekspresionistinį abstraktą ir pu
siau abstraktą, kuriame ir ma
žiau mene patyręs žiūrovas ga
li surasti formų, patraukiančių 
jo dėmesį. Gamta ir muzika yra 
neišsemiamas A. Nako kūrybos 
šaltinis. Jis sako: “Aš stebiu 
plaukiančius debesis, kuriuose 
matau judančias fantastiškas 
figūras, pilis, medžius, besišyp
sančius, verkiančius, kenčian
čius žmones, tapau išgalvotus 
medžius ir gėles, kurių gamto
je nėra, bet kurias mačiau plau
kiančiuose debesyse, stebiu miš
ko tankmėje surastą balą, ku
rioje auga fantastiška augme
nija, guli paskendę medžiai ir 
kurioje knibžda milijardai gy
vybių, suradęs šaltinį pasisemiu 
į rankas vandens, o jis, tekėda-

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGOS 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-os Ir Campbell Avė kampas) 
Vai: kasdien l—3 ir 6-8 vai. vak. 

Šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Narni) — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirm., antrad., ketvirt ir penkt. 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 Iki J v. v 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Oftso vai.: kasdien nuo 4 Iki 9 v. v.; 
šešt. 11 iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 it 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaaki Road

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Tel. REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Plrmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Olymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ

SPECIALISTE
* MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Ikt 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. —-8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Ikt 3 vai. p. p. , .

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS~
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 7Ist Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 West 63 str.
Valandos: plrmad. ketvlrt. 5—8 

antrad., ponkt. 1—4 
Frllmtaaiu tik susitarus 

mas per rankos riešus, greitai 
išnyksta, kaip greitai išnyksta 
ir formos debesyse. Klausausi 
muzikos ir noriu, kad jos gar
sai sustingtų drobėje. Vejuos; 
miražą, kurio pavyti negaliu”.''

A. Nakas gerai supranta, kad 
muzikos garsų negalima nuta
pyti, tačiau, kaip muzikas, daž
nai išgyvena iliuziją, kad mu
zikos garsai, pavirtę spalvomis, 
sustingsta. Todėl jis ir kai ku
riuos savo paveikslus pavadino 
muzikaliniais vardais: “Scherz- 
zo”, “Andante Cantabile”, "Ba
cho Fuga”, “Paganini Sonata”.

P. Gaučys

Ofiso HE 4-1818. Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71 st Street 
Specialybė — vidaus Ilgos 

(71-os Ir Campbell Avė. kampa.) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v 
Šešt. 9 v. r. — 2 v. p p.

’T'ro31nilior ta to ij0«tarv4>

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
Vidaus lisroH

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28. II) 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEveriy 8-3016

Prl6m. vai.: kasdien 6-8 v v. šešt 
1-2 p. p Ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7601

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI’ 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Daoien Avenue

Valandos: 1-9 p. p.
Išskyrus trečiadieni

TEL. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: plrmad. antrad., ketvlrtad. p 
penktad. 8 v. r Iki 9 v. v. Treč. lt 

Šešt. 8 v. r. Iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEO. OKTIlOPIDIMts LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine

antr., ketv., penkt 
9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 

iu . 2, 4 Trečiadieniais b
kitu laiku Susitarus telefonu:

Telef. REpublie 7-2290.

Dr. Ant. Rudokas, Opi.
Tikrina akis ir prlinlko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381

’ v?‘ p p- lki 8 v- v kasdien, 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniai, 
nuo 10 v. r., iki 1 v. popiet

Rez. tel. PR 9-6730

OR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pilsiės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas; 2454 Wewt
7 tat St. (71-os ir Campbell 
kampas), tel. 776-2880.

Avenue

Valandos pagal Nusitari m,

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

Ofiso tei. REllance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr. 
Ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p. p, ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir chirurgija 

Marųuette Parko ofisas: 2750 W. 
71 Street, telefonas 925-8296. 

Res. tel. WA 5-3099.
Valandos: 10—12 r. Ir 7—8 v. vak.. 

šešt. 10—12 v. ryte.
Kitas ofisas: 4644 So. Ashland 

Avė., tel. CL 1-2896 
Valandos: 2—6 p. pietų kasdien. 
Sekmadieniais tr trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel, PRospect 8-1223 ar PR 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki k 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128. Namų GI 8-6190

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Prllmlnšja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. D. 
Treč. ir Aefitad. uždaryta

Telefonu — GRovehill 6-283$

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
VALANDOS: l iki 4 ir 6 Iki 8 v. V 

Šeštadieniais t Iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 6—.8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: z Iki 4 p. p. Ir 7 Iki 8 v. r,

Tr<v5. R šeštad. pagal sutarti.



NAUJUJU AMŽIŲ MENO STEBUKLAS - TADŽ MAHAL
Rojaus vizija ir meiles legenda Indijoje

DR. IGN. URBONAS

Miestas, kuris nežino savo 
amžiaus

Istorijoje yra minimi septyni 
garsūs senojo pasaulio meno 
stebuklai: Fidijo Zeusas Olim
pe, kabantieji Semiramidos so
dai Babilone, Artemidės švento
vė Efeze, Halikarnaso mauzo
liejus, Rodo salos kolosas, Fa- 
ro salos švyturys ir Egipto pi
ramidės. Gaila, šeši iš jų — jau 
yra pranykę ir tik Egipto pi
ramidės didingai dar stovi am
žių ir audių daužomos.

Kiek meno stebuklų yra nau
juose amžiuose, istorija dar ne
sako, bet vienas pastatas jau 
grožio stebuklu yra laikomas — 
tai Ta j (tark tadž) Mahal In
dijoje.

Šimtas dvidešimt penkios my
lios j rytus nuo New Delhi, ti
pingoje Indijos lygumoje, pa
skendusi medžiuose senoji Indi
jos sostinė — Agra. Nieks ne
žino jos amžiaus, tik legenda 
sako; 4000 metų! Mieste mai
šosi viskas kartu: seni marmu
ro pastatai, griuvėsiai, palmės, 
tipingi Indijos žalieji medžiai, 
gėlės, dulkės, nešvara ir ma
sės žmonių. Sunku net tikėti, 
kad Indijos miestai žinotų tik
rą gyventojų skaičių! Medžių 
ir parkų daug, nes dulkės ir 
karštis, kuris čia vasarą siekia 
120° F., vertė čia gyvenusius 
valdovus ieškoti ūksmingo pa
vėsio.

Šio tad miesto pakraštyje, di
deliame parke, ant Jamuna 
(skambėtų lyg mūsų ‘Nemunas’, 
bet jie taria: Zimna)) upės 
kranto stovi tas garsusis Tadž 
Mahal mauzoliejus, dėl kurio 
vieno, anot lordo Roberts, yra 
verta keliauti—į Indiją. O lankė 
jį ir rašė apie jį daug kas. 
Wordsworth rašė, kad “žemė ne
gali parodyti nieko gražesnio”, 
o Anglijos kunigaikštis Edvar
das pabrėžė, jog daugelis ban
dė Tadž Mahal aprašyti, bet 
niekas dar pilnai to padaryti 
nepajėgė. Vieni jį vadina — 
“rojaus vizija žemėje”, kiti —

“marmuro poema”, o treti su 
Margaret Mordecai vadina jį 
— gražiausiu pastatu pasauly
je, kuriam grožį teikia meilė.

Taigi, kas yra tas Tadž Ma
hal?
Tadž Mahal — meilės kūrinys

1627—1658 m. Indiją valdė 
penktasis mogulas imperatorius 
šach Jahan. Iš savo senelio imp. 
Akbaro Didžiojo jis paveldėjo 
palinkimą menui ir architęktū- 
rai. Jahan, kaip ir visa mogu- 
lų dinastija, buvo mahometo
nas. 1612 m., dar būdamas prin
cu, jis vedė gražiąją Arjuman- 
dą Bano, kuri, ištekėdama už 
princo, priėmė naują vardą - ir 
titulą: Mumtaz Mahal — “Rū
mų išrinktoji”. Ji buvo ne tik 
graži, bet ir labai išsilavinusi, 
dėl to tapo sumani patarėja vy
rui visuose valstybės reikaluose. 
Jie keliavo kartu ir gyveno 
kartu 19 metų, kas to laiko ir 
to krašto sąlygose reiškė be
veik “stebuklą”, nes imperato
riai turėdavo iki 500 žmonų.

1931 m. jie abu valstybės rei
kalais buvo išvykę į Burhan- 
purą, kur tų pačių metų birže

Tadž Mahal naktį

lio mėn. Mumtaz Mahal, gimdy
dama 14-tą kūdikį, mirė.

Prieš mirtį ji tarė savo vy
rui karaliui; “Karaliau, aš gy
venau su tavim džiaugsme ir 
skausme. Dievas tau skyrė bū
ti didžiu imperatorium ir val
dyti daug šalių. Dabar gi, mir
dama, aš prašau tavęs tik dvie
jų dalykų: nemylėk kitos mo
ters ir pastatyk man paminklą, 
kuris primintų mano vardą”...

Nuliūdęs karalius jai čia pat 
pažadėjo pastatyti tokį pamink
lą, "kokio dar niekas nėra ma
tęs ir kuris bus gražiausias pa
statas pasaulyje”. Čia ir gimė 
Tadž Mahal mauzoliejaus idėja. 
Dėl pirmojo jos prašymo kara
lius tylėjo. Tyli apie tai ir is
torija.

Mumtaz Mahal mirus, imp. 
Jahan tuojau (1631 m.), pra- 

( dėjo vykdyti savo pažadą. Ar
chitektas Ustad įsa sukūrė 
mauzoliejaus projektą ir buvo 

j vyriausiu architektu, jį statant. 
Jam, žinoma, padėjo visa eilė 
garsių to laiko menininkų, kaip 
— Chiranji Lai, Baldev Das, 
Mannoo Lai ir net kai kurie 
Europos architektai. Statyba 

šiandien.
tarp sodų
Tadž Mahal, 
didžiulį sodą,

truko 16 metų, dirbant 20,000 
darbininkų. Tadž Mahal staty
bos medžiagą sudarė: marmu
ras ir brangakmeniai. Baltasis 
marmuras buvo gabenamas iš 
Jaipuro, o brangieji akmenys 
— iš viso pasaulio. Jo staty
ba, nežiūrint pigios darbo jė
gos, sakoma, kainavusi apie 75 
mil. dol. šių dienų valiuta, o 
tikroji (pasakiškoji) jo vertė 
yra nežinoma ir

Rytų pasaka
Artėjant prie 

pradžioje matai 
kuris yra viena iš šio mauzolie
jaus architektūrinių dalių. Jis 
yra keturkampis, kas pagal ma
hometonų tradiciją, reiškia — 
rojaus simbolį. Įrašas ant var
tų kviečia “kilnių žirdžių kelei
vius čia užeiti”... Sode žaliuoja 
kiparisai, įvairūs aukšti Indi
jos medžiai ir žydi nematytos 
gėlės bei matytos rožės, kurios, 
pasak indų poeto Khayyamo — 
“niekur nežydi taip raudonai”...

Nuo vartų iki mauzoliejaus 
išilgai tęsiasi labai skaidraus 
vandens tvenkinys - fontanas, 
kurio dugne, lyg veidrody, at
sispindi visas mauzoliejus ir 
praeinančiųjų Indijos moterų 
spalvoti šilkiniai “sari”.

Čia, prie vartų, sustoja visi. 
Prieš akis — Rytų pasaka, ku
rioje jungiasi: Rytų stilius, me
nas, prabanga, švelnus grožis 
ir mistika.

Didingai stovi trys baltojo 
marmuro rytietiškojo stiliaus 
rūmai; dešinėje — Fatehpuri 
šventykla, kairėje 
ka Gumbad paminklas, o

Sahelion 
vidu-

Valdovų pilis, kurioje gyveno Jahan ir Mahal

je — Tadž Mahal. Jie trys su
daro žavingą architektūrinę 
vienumą. Juos visus jungia di
džiulė (313 kv. pėdų) marmu
rinė, dviejų aukštų platforma.

Kiek atokiau nuo keturių 
Tadž Mahal kampų stovi 4 di
dingos marmuro kolonos su ku
polais dengtomis viršūnėmis.

Centre — pats mauzoliejus 
— dviejų aukštų baltojo mar
muro pastatas su didelėm ni
šom ir didžiuliu (80 m.) kupo
lu. Toliau — iš abiejų šonų ma
žesni kupolai ir daug dar ma
žesnių bokštelių. Ant didžiųjų 
durų — įrašai iš Korano. Nišo
se — brangiųjų akmenų mozai
ka. Durys — kelių brangių me
talų junginys. Sakoma, kad ori
ginalios buvusios vien sidabro, 
bet vėliau buvo pakeistos šiom, 
pigesnėm. Pastatas yra aštuo
niakampis, užima 186 kv. pė
das erdvės, o sienos per 100 pė
dų aukščio. Taigi, anot Came- 
rono, “jau pats dydis yra im
ponuojantis”.

Deimantai ir perlai “akį veria”
Audeklu pridengtais batais 

basomis kojomis keleiviui įžen
gus vidun, brangieji akmenys, 
deimantai, brilijantai ir perlai 
tiesiog atima žadą. Čia visur 
tų brangiųjų akmenų tikra mo
zaika! O tų brangakmenių yra 
taip įvairių, kad jų vien vardų 
sąrašas užima kelis puslapius. 
Jie įvairūs savo vardais, rūšim 
ir spalvom, bet visi yra pasa
kiškai brangūs. Ne veltui Hux- 
ley šaukė, kad Tadž Mahal yra 
per brangūs pastatas mūsų že-

mei! Gal jis ir teisingas, nes 
vienos tik dirbtinės rožės lape
lis ant Mumtaz Mahal karsto 
susideda iš 20 brangakmenių 
rūšių!.. Architektūroje gi, sako
ma, tai vienintelis atvejis pa
saulyje, kur tiek daug panau
dota brangiausios ornamenti
kos. Lubos, kylančios 243 pė
das ir apvaliai užsibaigiančios 
kupolu, yra nepralenkiamas in
diškojo meno šedevras!

Žemyn laiptai veda į kriptas, 
kur ilsisi Mumtaz Mahal ir jos 
vyro imperatoriaus šach Ja-

'Ufaclcts Šlaitas

APIE JAUNYSTĘ, KURIOS NEBUVO

Nepamačiau nei kada, anei kaip
aš išėjau į viduriniuosius savo amžiaus metus.
Tik blogiausia,
kad man tai ir neteko būti jaunam,
nes iš savo vaikystės
aš tiesiog išdardėjau į pagyvenusius šio pasaulio gyventojus, 
gi jaunystei paženklint,
aš turiu tiktai niekam netikusią
ir pusiau sulankstytą jaunystės dienų imitaciją,
į kurią man šiandieną nemiela pačiam žiūrėti.
Ir už tai,
kai man tenka išgirsti liaudies dainelę
“už stalelio sėdėti, 
jaunas dienas minėti”, 
aš savaime iimu ir galvoju apie jaunystę, 
kurios taip niekados ir nebuvo mano gyvenime.

han palaikai. Mumtaz karstas 
yra viso šio pastato centre. Ant 
karsto — 99 Alacho vardai ir 
jos vardas su gimimo ir mirimo 
datom. Čia pat netoli ir Jahano 
palaikai. Jie ilsisi čia abu, nors 
pagal pirminį projektą Šach Ja
han planavo antroje pusėje Ja
muna upės pastatyti tokį pat 
mauzoliejų sau ir sujungti juos 
abu juodojo marmuro tiltu. 
Juodviejų meilę simboliškai bū
tų “jungęs” juodasis tiltas ir 
šventoji Jamuna. Jamuna teka 
į šventąjį Gangą, todėl ir ji 
vadinama ‘šventa’. Ir prie jos 
deginami mirusiųjų lavonai, o 
jų pelenai beriami į upę. Nors 
upės vanduo rausvas ir dumb
linas, bet žmonės įbridę saujo
mis geria tą vandenį, kuriame 
buvo išbarstyti tik ką sudegin
tojo mirusiojo pelenai...

Toks tai yra, labai trumpu 
ir netobulu žvilgsniu apmestas, 
Indijos Tadž Mahal!

Iš jo dvelkia senosios Indi
jos menas, romantika, grožis 
ir mistika.

Jis čia simbolizuoja šeimos 
vyro meilę savo žmonai.

Jame stengtasi įkūnyti “Ro
jaus viziją”, kuri žavi žmoniją 
visais amžiais.

Tadž Mahal dėl to jau nebe
priklauso 'vien Indijai, o visai 
žmonijai ir tiems, kurie gerbia 
meną, grožį ir meilę.

i

GRYBŲ 
RAGAUTOJAS

). Savasis

Niekas nežinojo jo vardo ir pavardes. 
Beveik kasdien, pietums pasibaigus, ateida
vo prie vartų ir paklausdavo, ar nėra likę 
ko nors iš pietų. Jei ką gaudavo, čia pat 
suvalgydavo, jei ne — nueidavo lygiai pa
tenkintas, pridėdamas: “Tai gal kitą kartą”.

Jis kas rytas prisistatydavo į vaisių ir 
datžovių rinką ir ieškodavo darbo: pane
šioti sunkias, vaisių ir daržovių prikrautas, 
dėžes. Už tai gaudavo kelis skatikus. Dėl 
šio užsiėmimo jis save vadino “Facchino’ 
(Nešikas). Mes jį irgi tik taip vadindavo
me. Buvo stambokas vyras, vidutinio am
žiaus, bet labai nutukęs. Matyt, cukrinė il
ga iškreipė jo povyzą. Didelės, ašarotos akys 
putliame veide buvo panašios į liūdno jau
čio. Eidavo beveik šlubuodamas, tartum 
ant vinių vaikščiotų. Reikia stebėtis, kaip 
tokiomis kojpmis jis pajėgdavo nešioti sun
kenybes. Mėgdavo pasikalbėti, tačiau apie 
save niekad nieko nepasakodavo, išskyrus 
tai, kad buvo gimęs Senegalijos miestelyje, 
kur gimęs ir popiežius Pijus IX; tad jis lyg 
jo ir giminė. Mes dėl to pajuokdami jį va
dindavome “Facchino di Papa” (Popiežiaus 
nešikas). Sakėsi karo metu buvęs Prancū
zijos fronte ir pramokęs prancūziškai. Kai 
jį užkalbindavome ta kalba, jis tik tiek at
sakydavo: “Allons enfants pour la patrie” 
— tiek ir temokėjo. Šventėms ant skiaute
lės popieriaus parašydavo linkėjimų. Iš rašy
senos buvo matyti, kad yra ne tik pradžios 
mokyklą lankęs, bet ir gimnazijos ragavęs.

¥
Užėjo karas, susimaišė įvykiai ir žmo

nės. Facchino jau neateidavo prašyti pietų 
likučių, žinodamas, kad ir mes beveik ba
daujame. Manėme, kad jis kur žuvo, ar mi
rė. Tik kai amerikiečiai, nugalėję Monte Cas- 
sino tvirtovę, užėmė Romos miestą ir pasi
darė šiek tiek tvarkos, visi išlindo iš savo 
slėptuvių. Kartą, eidamas gatve — žiūriu, 
nugi Facchino! Pasisveikinome, kaip seni 
pažįstami. O jis man ir sako; "Turiu tar
nybą pas amerikiečius — ragauju grybus”.

Gal būt, netikėsite visa šia istorija, bet 
faktas, kad, amerikiečiams užėmus Italijos 
“batą”, tuoj iškilo kareivių maitinimo prob
lema. Karo metu, maitinami vien iš dėžu
čių, kareiviai pradėjo sirgti — trūko vita
minų. Centrinė kariuomenės maitinimo įstai
ga tuojau ėmė supirkinėti vaisius, daržoves 
ir tuo maitinti kareivius. Tarp kitų maisto 
dalykų, žymią dalį užėmė grybai, kurie tu
ri kažkokių ypatingų vitaminų, ypačiai rei
kalingų ir naudingų karininkams. Bet gry
bai nepažįstami, gal būt, net nuodingi. Kaip 
juos patikrinti? Čia atėjo į pagalbą mūsų 
Facchino.

Jis man pasakojo: “Aš tuojau supratau 
reikalą ir, nuėjęs pas amerikiečius, jų gene
rolui (kaip vėliau sužinojau, ten buvo tik 
eilinis seržantas) tiesiog pasakiau: “Gene
role, jūs negalite rizikuoti visos amerikie
čių armijos gyvybe. Grybai yra pavojinges
ni už vokiečius. Čia reikia ragautojo, kuris 
aukotų savo gyvybę už Ameriką ir Demo
kratiją. Štai aš už dešimt dolerių dienai iš- 
ragausiu visus jūsų grybus”.

Buvo priimtas į tarnybą keistu “Mush- 
room taster” titulu. Parodė man net ir pa
są, kur buvo jo nuotrauka, pirštų nuospau
dos ir pavardė: Facchino. šiuo pasu jis la
bai didžiavosi ir vis kaišiojo man jį po no
sim. “Tikėk manimi, aiškino, tai labai atsa
kinga vieta. Ir paskutinę valandą kažkoks 
kvailys ko tik nesugadino viso reikalo. O 
buvo taip:

“Reikėjo pasiduoti pirma gydytojo ap
žiūrėjimui ir sveikatos patikrinimui. Kai jau 
buvau išrengtas, atėjo kažkoks tipas ir ang
liškai kažką gydytojui pasakė. Tas nutrau

kė apžiūrėjimą ir man slebezuodamas ita
liškai ėmė aiškinti, kad tas pareigas pavesią 
kokiam šuniui ar katinui.

"Čia aš užkilau. Ne, sakau, ponai, jūs 
negalite lizikuoti kareivių gyvyoe. Katinas 
turi septynias gyvybes, taigi jei vienos dėl 
grybų neteks, jam dar liks šešios. O dėl šu
nų —- juk šuo tik gyvulys. Gal būt, grybus 
tik pauostys ir neės. Gal būt, grybų nuodai 
šuns kūno neveikia. Katės ir šunys ėda vi
sokius grybus ir neima į galvą. Čia reikia 
žmogaus, kuris kasdien rizikuotų savo gy
vybe”.

Facchino padarė savo pasakojime pauzę, 
pasižiūrėjo į mane ir pridūrė: “Girdėjusieji 
ėmė ploti. Daugiau nesakė nė žodžio. Gydy
tojas baigė apžiūrėjimą — ir štai pasas. Esu 
"mushroom taster”. Ar supranti, ką tas 
reiškia? Jei dabar neparduosiu savo kailio, 
tai niekuomet nemirsiu”.

Su naujomis pareigomis atsirado ir kai 
kurių formalumų, kuriuos Facchino malda
vo padėti jam atlikti. Sutikau, nes man bai
siai buvo įdomu, kaip jis tas pareigas eis. 
Sekančią dieną nuvykome pas notarą, kur 
jis padarė testamentą mano naudai. Savo 
tarnybai turėjo džypą su kareiviu šoferiu. 
Iš notaro vykome pasivažinėti po miestą. 
Jis dairėsi į visas puses, tarsi “Morituri te 
salutant” ir man aiškino: “Prieteliau, nuo 
savo likimo neišbėgsi. Būtų gražiau mirti 
kaip nors kitaip, garbingiau, negu nuo tų 
prakeiktų grybų. Bet... yra dolerių, tad nau
dokimės”.

Pasipasakojo, kad miesto centre išsinuo
mavęs gerą kambarį, daug mokąs nuomos, 
juk kas iš tų pinigų: vis tiek reikia mirti.

¥
Man buvo labai įdomu, kaip jis eina tas 

“mushroom taster” pareigas. Sutarėme, kad 
vieną dieną aš jį palydėsiu į “tarnybą”.

Anksti rytą, aštuntą valandą, Facchino 
jau prie Maitinimo įstaigos vartų. Mane pri
statė, kaip savo sekretorių, ir budintis ka
reivis įleido į vidų. Ten viename kambaryje, 
ant padengto stalo buvo padėta bene šešios 
lėkštės su garuojančiais virtais grybais. Už

mečiau į juos akį. Kai kurie buvo pažįstami: 
baravykai, rudmėsės, kazelėkai, bet kiti ga
lėjo būti ir autentiški musmiriai. Facchino 
rimtai atsisėdo prie stalo, padarė didelį kry
žiaus ženklą ir ėmė valgyti, mane pirmiau 
dar įspėjęs: “Kai aš valgysiu, prašau nesi
juokti, net nesišypsoti; laikyk mane jau mi
rusiu”.

Suvalgęs grybų porcijas, mano lydimas, 
Facchino rimtu žingsniu išėjo. Prie vartų 
laukė džypas, kuris mudu nuvežė į grybų 
ragautojo buveinę. Facchino kambarys at
rodė panašus į laidojimo koplyčią. Kamba
rio langinės buvo uždarytos, o šviesa — ma
ža lempelė prie šv. Kozmo ir Damijono, stai
gios ir netikėtos mirties patronų, paveikslo. 
Facchino apsivilko juodu, rinkoje pirktu, ap
nešiotu kostiumu, apsiavė lakuotais batais 
ir atsigulė į aukštą lovą, panašią į katafal
ką, ir man įsakė kalbėti maldas prie mirš
tančiojo. Nejaukus jausmas apėmė mane. 
Stebėjausi, kaip žmogus gali taip flegmatiš
kai sutikti mirtį, o jis tik sumurmėjo: “Šį 
kartą jau, tur būt, bus...”

Prieš atsiguldamas, nustatė laikrodį ža
dintuvą. Turėjo praeiti lygiai trys valandos. 
Jei nemirė, tada turėjo tuojau iš gretimos 
kavinės patelefonuoti į Maitinimo įstaigą, o 
paskui ir pats asmeniškai ten nuvykti, kad 
amerikiečiai įsitikintų, jog jis gyvas su kū
nu ir siela.

¥
Laikas bėgo. Kai kada užeidavau pasi

žiūrėti, kaip vyksta Facchino keistoji tarny
ba. Kartais, atsigulęs mirti, prašydavo, kad 
pakviesčiau kunigą. Vieną kartą pagavau 
gatvėje kažkokį kapuciną su ilga barzda. 
Palikęs juodu vienus kambaryje, po ilgoko 
laiko grįžau ir radau lošiančius kortomis 
iš pinigų. Facchino buvo visiškai prasilo
šęs. Prašė jam paskolinti. Daviau kelias ly
ras — ir tas tuojau pralošė. Pasibaigus lo
šimui, kapucinas ramiausiai susikišo pini
gus už rankovės atlankos ir atsidusęs tarė: 
“Didesnei Dievo garbei ir vienuolyno gero
vei” ir tyliai išėjo. Po to Facchino daugiau 
jau kunigo nesišaukdavo.

Kai kada rasdavau ragautoją nusiminu
sį. Kartą sako: “Šiandien jau bus paskuti
nioji. Nueik ir nupirk man geros dešros ir 
vyno butelį. Noriu prieš mirtį bent kartą 
karališkai pavalgyti. Kitą kartą užsimanė 
bananų ir ananasų. Valgydavo beveik verk- . 
damas: “Kam aš čia dar valgau: juk aš jau - 
esu miręs”.

Kai tik laikrodis po trijų valandų su- į 
čirkšdavo, Facchino pašokdavo nuo mirties 
lovos ir skubėdavo į Maitinimo įstaigą. Čia j 
kariškas gydytojas šabloniškai paklausda- I 
vo: "Viskas tvarkoj?” — "Viskas”. Tada j 
pavaišindavo Facchino šokoladu, sumušti
niais, ledais. Tai nebuvo tik mandagumas: l 
buvo manoma, kad kitoks maistas kaip tik i 
gali sužadinti grybų nuodų greitesnį veiki- | 
mą, bet Facchino lyg niekur nieko.

Taip reikalas tęsėsi, kol pagaliau pritrū- | 
ko grybų. Jų sezonas buvo pasibaigęs. Bai
gėsi ir Facchino tarnyba. Paskutinę dieną I 
nuėjome į Maitinimo įstaigą abu. Jam ame- I 
rikiečiai padėkojo už gerai atliktą tarnybą, į 
užmokėjo, kiek priklausė, amerikoniškai pa- I 
plojo į petį ir užkvietė, jei bus proga, ap- | 
lankyti juos Amerikoje, įdavę net savo ad- > 
resus. Facchino vėl liko bedarbis.

¥
Po poros dienų Facchino rado negyvą. | 

Jis mirė. Pagal testamentą man teko vos ( 
penketas dolerių. Pasirodo, mano draugo i 
mėgta gerai pagyventi: jis vakarais lanky- I 
davęs kavines, naktihius klubus ir turimus ■ 
pinigus pravaišindavo atsitiktinai sutiktiems I 
draugams. Laidotuvėse paskui jo karstą | 
ėjau tik aš vienas. Kai ant jo karsto bėrė į 
drėgną žemę, pajutau jos kvapą, kurį turi I 
ir grybai, geri ir nuodingi lygiai.

Pažįstamam gydytojui papasakojau Fa- į 
cchino atveją, klausdamas jo staigios mir- j 
ties priežasties. Gydytojas aiškino: “Jį nu- I 
žudė kaip tik grybai. Jis jau buvo pripra- | 
tęs juos valgyti kasdien. Organizmas jų bu- 1 
vo reikalingas lyg narkotikų. Kai jų neteko, 1 
turėjo mirti. O gal net turėjo ligą, kurią | 
sulaikė kaip tik grybais. Jų netekus, liga jį 
pasmaugė. Tikrai, keistas įvykis”...



RELIGIJA IR PSICHINE SVEIKATA
Dr. G. Siegmund naujos studijos proga

DR. JUOZAS PRUNSKIS

Sekantieji naujas knygas ir 
mėgstantieji gilesnį mintijimą, 
galėtų susidomėti lapkričio mėn. 
pabaigoje iš spaudos išėjusia 
knyga “Belief in God and Men- 
tal Health” (išleido Desclee Co. 
New Yorke, 210 psl., $4.50). 
Veikalas visų pirma įdomus tuo, 
kad jo autorius yra teologijos 
ir filosofijos daktaras, o taip 
pat ir medicinos daktaras Georg 
Siegmund, dėstąs metafiziką 
Fuldos universitete. Ši knyga 
mus pasiekia anglų vertime, at
liktame Izabelės ir Florence 
McHugh.

Modernaus ateizmo tėvų 
pažiūros

Pradžioje autorius apžvelgia 
modernaus ateizmo tėvų mintį, 
skelbiančią, kad religija yra tik 
iliuzija, kurią žmogus sau išsi
galvojo, vedamas liguisto silp
numo ir dvasinio trapumo; re
ligingas žmogus esąs tik kolek
tyvinės neurozės belaisvis; iš 
to “nuklydimo” išvesiąs apšvie- 
tos brandumas ir intelektualinė 
nepriklausomybė. Šitokiai mąs
tysenai daugiau ar mažiau pa
grindus tiesė praeitame šimt
metyje Hėgelis, Feuerbachas, 
Nietzsche, o mūsų amžiuje iš 
dalies Freudas. Jau didesnį res- 
pektą religijai rodė Jungas, o 
jau intuityviniu keliu artėjo 
prie Dievo filosofas Bergsonas.

Ateizmo pranašų klystkeliai
Dr. Siegmund kritiškai verti

na aukščiau minėtųjų ateizmo 
pranašų (kurių mokslas prak
tiško sužydėjimo susilaukė 
Markso pasekėjuose) klystke
lius. Autorius primena, kaip 
savu laiku, tik pradėjus atsiras
ti geležinkeliams, ano laiko “me
dicinos ekspertai” tvirtino, jog 
drąsus 25 mylių per valandą 
greitis visiškai sužlugdys žino

gaus organizmą. Dabar gi pats 
lėčiausias traukinys yra pra
lenkęs šį greitį be jokių blogų 
pasekmių žmogui. Panašiai kly
do ir tokie kaip Nietzsche.

Sąžinės konfliktai ir fizinės 
jėgos

Dr. Siegmund religiją laiko 
natūraliu žmogaus keliu ir at
kreipia dėmesį, kad ne iš žmo
gaus silpnumo atsirado religi
ja, o silpnumas, liguistumas at
siranda iš vidinio žmogaus su
skilimo, kuris nepasilieka vien 
psichės viduje, o turi psichoso
matinių įtakų, neigiamai veikia 
į paties organizmo funkcijas. Vi
diniai žmogaus sąžinės konflik
tai gali palaužti ir žmogaus fi
zines jėgas. “Dabarties psicho
somatinės studijos įrodė, kad 
šios rūšies įtampos, varginan
čios ištisais metais ir dešimtme
čiais, be pilno įtampos atleidi
mo, visų pirma paveikia vege
tatyvinę nervų sistemą, o per 
ją — ir muskulus, duodant pra
džią jų mėšlungiškiems susi
traukimams, kas kliudo kraujo 
apytaką, kūno audinių maitini
mą ir galutinai veda į chroniš
ką vegetatyvinių nervų funkci
jų sutrikimą” (79—80 psl.).
Modernaus gyvenimo pavojai

Modernus gyvenimas žmo
gaus sveikatai atneša nemažai 
pavojų. Kaip tvirtina dr. Sieg
mund, “dėl darbo tempo, dėl 
konkurencijos baimės ir dėl ma
žėjančių paties jėgų kylanti 
psichologinė įtampa ir — dėl 
ilgesnio darbo užtęsimo naktin, 
dėl nereguliarių darbo valan
dų, dėl fizinės mankštos stokos, 
dėl per gausaus ir per riebaus 
valgio susidaranti fizinė įtam
pa turi lemiamą vaidmenį anks
tyvame pavojų susidaryme va
dovaujančių žmonių gyvenime”.

Pažaislio Dievo Motinos paveikslas. Prel. Ignas Albavičius, Cicero 
liet, parapijos klebonas, šv. Kalėdų proga padovanojo gražiausio 
XVII šimt. Lietuvos architektūros paminklo — Pažaislio bažnyčios ir 
vienuolyno 80 reprodukcijų (slidžių) iš inž. Mikalojaus Ivanausko 
Lietuvos architektūros rinkinio seserų kazimieriečių vadovaujamos Ma
rijos Aukštesniosios mokyklos jaunajai kartai. Be to, Marijos Aukšt. 
mokyklos meno departamentas šiuo 'metu įsigijo ‘'Kodak” moderniau
sią projekcinį aparatą iš dail. Mik Ivanausko vykusios toj m-loj lieps
nos tapybos dailės parodos įėjimų aukų.

T

Širdies veikimas dažnai pa
rodo, ar žmogus gyvena har
monijoje pats su savimi, ar jis 
varginamas įtampų. Vokiečių 
mediciniškoje literatūroje atkrei 
piamas dėmesys, kad baimės 
jausmas veikia širdį ir plau
čius, išsigandimo supurtymas 
gali paveikti tiroidinę liauką, 
skausmas gali turėti neigiamos 
įtakos į kepenis, įtūžimas

galvos kraujo indus, šykštumas 
į vidurius, seksualumas į žmo
gaus reprodukcijos organus ir 
širdį (Dr. H. Schultz - Hencke). 
Agresyvios emocijos, nuolat 
nuodijančios mintį, trikdo žmo
gaus širdį; ptmselėjamas kerš
to jausmas —■ turi patologinių 
reakcijų.

Religija padeda žmogui iš vi

 

sų šių žmogų graužiančių jaus-

mų išsilaisvinti, atgauti pasto
vią vidaus ramybę, nugalėti vi
daus įtampas ir dėl to dr. Sieg
mund pabrėžia, kad ne religija 
kilo iš liguistumo, o pati reli
gija padeda išrauti liguistumo 
šaknis žmoguje.

Šią savo tezę dr. Siegmund 
paremia psichologiniu, medic- 
nišku eilės ryškių asmenybių 
tyrinėjimu. Jis peržvelgia IUe- 
mo Camelli, marksistinio agita
toriaus, neurotinius polinkius, 
kada vidinis išsisėmimas jame 
ėmė reikštis fizine nesveikata: 
jo grįžimas į religiją padėjo 
jam atsigauti.

Strindbergo ateizmo 
eksperimentas

Antrą tos rūšies asmenybės 
studiją dr. Siegmund praveda, 
aptardamas Augustą Strindber
gą, kuris, praradęs metafizinį 
tikėjimą, palinko į skepticizmą 
ir nihilizmą, kurie pradėjo jo 
asmens ardymo darbą, nunešu
si ji į palūžimą ir net šizofreni- 
nę psichozę. Laisvamanybės įta
koje jis bandė savo sąžinę nu
malšinti iš viso paneigdamas 
kaltės buvimą, tačiau tai nebu
vo išganymas; jį kankino nevil
tis, niekuo netikėjimas, ir tar
pais mirties jis laukė kaip išva
davimo; tik grįžimas į tikėjimą, 
kaip tvirtina dr. Siegmund, grą
žino jam vidaus harmoniją, at
statė jo pajėgumą, kad jis, išsi
laisvinęs iš tos psichozės, su
kūrė aukštos literatūrinės ver
tės veikalus.

Kaip toliau tvirtina dr. Sieg
mund, vėliau Strindbergas į sa
vo gyvenimą žiūrėjo, kaip j ne- 
I tikėjimo eksperimentą, kuris 
davė neigiamus rezultatus. Jo 
gyvenimas sudarė eksperimen
tą, kokio nei psichologinė la
boratorija neduoda. Tai buvo 
praktiškojo ateizmo eksperimen 
tas. “Tik religija sušvelnino jo 
kasdienio gyvenimo melancho
liją”, rašo dr. Siegmund.
Kad kaltė nesupūdytų širdies

Gilios erudicijos autorius dr. 
Siegmund savo tezei paremti ci
tuoja literatūros talentų, tokių

kaip Camus, sukurtus persona
žus. Taip pat jis skaitytojui pa
teikia ištisą galeriją žmonių, 
kuriems religija atnešė vidinę 
pusiausvyrą ir laimę. Pvz. kaip 
džiaugėsi išpažinęs Dievą Au
gustinas ir tuo keliu atradęs 
sielos ramybę.

Lamennais kalbėjo, kad išpa
žintis buvo Dievo išrasta apsau
goti žmogų nuo to, kad kaltė 
nesupūdytų jo širdies. Autorius 
net atskirą skyrių duoda: “Psi
choanalizė ir išpažintis”, kur 
iškelia palaimingą išpažinties 
įtaką, primindamas, kad net 
Liuteris savu laiku buvo pareiš
kęs, kiek daug paguodos jam 
buvo teikusi išpažintis.

Dabartinis dividendas 

išmokamas du kart 

per metus.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.

V v
#»***

Prancūzės Semer klystkeliai ir 
grįžimas

Pagaliau savo dėsniui patvir
tinti — kad religija yra vidaus 
ramybės ir sveikatos nešėja — 
dr. Siegmund nagrinėja gyve
nimą prancūzės Madeleine Se
mer, kuri iš pradžių Nietzschės 
poveikyje buvo atsižadėjusi vai
kystės tikėjimo, o paskiau iš tų 
klystkelių buvo išvesta amžiny
bės ilgesio, grįžo į Dievą, kas 
išdildė vidaus įtampas ir atsta
tė vidaus harmoniją, atnešant 
džiaugsmą ir meilės šviesą.

Išvadoje autorius pabrėžia, 
kad tikėjimas Dievą yra ženk
las ir išraiška sveikos asmens 
būklės.

PLANINGAS TAUPYMAS
dividendui

UTUAL
ŽWŽ

SAVINGS
Pkooe Vlrytata 7-7747 Jota, J. K. Prm.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

LIETUVIŠKOJE

yM VISOMS TAUPMENŲ 
Įfi SĄSKAITOMS
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DARBO VALANDOS

TAUPYDAMAS 
TAUPYMO IR

Y V E X S I
ČIKAGOS STIPRIAUSIOJE 

SKOLINIMO BENDROVĖJE

TURTAS VIRŠ $100,000,000.00 
REZERVAI $ 9,500,000,00

PER 56 METUS INDĖLIAI BUVO IŠMOKAMI
KIEKVIENU PAREIKALAVIMU

Dabar mokėtinas dividendas iš 4.50% virsta į 
4.577%, dividendo sumas prirašant kas 90 dienų.

Taupmenos įdėtos prieš 15 dieną pelno dividendus 
nuo pradžios mėnesio.

Paskolos namams įsigyti ar taisyti duodamos palan
kiomis sąlygomis, mėnesinius mokėjimus pritaikant pra
šytojo pajėgumui.

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus.

JUSTIN MACKIEWICH
Direktorių Tarybos Pirm.

JUSTIN MACKIEWICH, Jr
Prezidentas

Pirmadieniais 9 iki 8 vai. vak. 
Antradieniais 9 iki 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 9 iki 8 vai. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 vai. 
šeštadieniais 9 iki 12 vai.
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AND LOAN ASSOCIATION
4192 ARCHER AVENUE CHICAGO, ILLINOIS 60632
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( X spindulių) var-uas.“stalinis kalėdas,kaip 
c*af,ry.oj parod;-ta,;.-r3 -s r.sfatyvia elektros srove,
o anolia su positi.K-’i r.;o elektros sroves kalėdas Ika^s- 
ta,elektronai at>įpalaldc,-..t ir siur-Usd, sroves e Ir. s į anąja. 
^.e,:trc.-.al atslsuS^ *. A-eda sukelia X-m indulius. 
Katonas nosdAflr negatyvus,anoaas pozityvus,Priešingos 
sroves traukia.

ROENTGENO PASLAPTIS
PAULIUS

Retas iš mūsų nebuvome per
šviestas X-spinduliais. Važiuo
jant į Ameriką, visų plaučiai 
buvo fotografuojami, ieškant 
džiovos, kitaip sakant, džiovos 
bacilų išgraužtų skylių. O sky
lėtų plaučių savininkai, sakoma, 
pirkdavę neskylėtas plaučių fo
tografijas, kad galėtų atvažiuo
ti Amerikon. Buvom fotografuo
jami, bet, tur būt, tik retas ži
nome, kaip toks peršvietimas - 
fotografavimas yyksta.

Roentgeno-X spinduliai yra 
atominės fizikos vyksmo pada
rinys. Visos medžiagos suside
da iš mažų atomų. Jų dydis ne
įsivaizduojamas. Maža adatėlės 
galvutė susideda iš daug mili
jonų atomų. Arba dar aiškiau, 
didžiausios celės, kurios vos 
matomos per stipriausius mikro
skopus, susideda iš 1,000,000,- 
000 atomų. Toks'tad didumo tas 
garsusis atomas. Jo pagrindinės 
dalys: branduolys, kuris suside- 
de iš protonų ir neutronų (jie 
turi svorį) ir iš elektronų, ku
rie skrieja apie tą branduolį 
(elektronai beveik besvoriai). 
Atomai dar tebetiriami, ieškant 
juose naujų dalelių. Tyrimai 
vyks dešimtmečiais, o gal ir 
šimtmečiais. Dabar dirbama 
maždaug prie trisdešimt bilijo
nų elektro-voltų galingumo ak
celeratorių. Kai bus pasiekta ar
ti trijų šimtų bilijonų elekron- 
voltų galingumo, galvojama, 
atome nebebus jau nieko “pa
slėpto”. Kiekvienos medžiagos 
atomas turi skirtingą kiekį pro
tonų ir elektronų. Paprasčiau
sias atomas yra vandenilio — 
vienas protonas ir vienas elekt
ronas. Kitos medžiagos turi net 
arti šimto elektronų. Ir jeigu 
galėtume padidinti atomą į ne
įsivaizduojamą dydį, jis atrody
tų tuščiaviduris. Jo branduolys 
būtų lyg saulė, o aplink skrie
jantys elektronai lyg planetos. 
Atstumas tarp branduolio ir 
elektronų, proporcingai imant 
pagal dydį, būtų maždaug toks 
pat, koks yra tarp saulės ir pla
netų. Elektronų skridimo grei
tis — šviesos greitis (300,000 
kilometrų per sekundę).

Bet iš kurgi tie X-spinduliai ? 
(Pasekite pridėtą diagramą.) 
Pagal atominės fizikos dėsnį, 
kada negatyvus elektronas su
siduria su pozityviu, jie abu iš
nyksta, paleisdami energiją X- 
spindulių formoje. Arba kai di
delės energijos X-spindulys pri
artėja prie atomo branduolio, 
spindulys pranyksta, o jo vieto
je atsiranda medžiaga __ du
elektronai, vienas negatyvus, ki
tas pozityvus. Pozityvus elekt
ronas vadinamas positronu.

Roentgeno aparatą galima pa
vadinti pirmuoju atominiu ak
celeratorium. Jo principas yra 
paprastas. Elektronai, elektros 
voltažo varomi laidu, bėga kaip 
vanduo vamzdžiu. Bet kada tie 
elektronai iškrinta — išstumia
mi iš laido ir atsiranda vaku-

ŽICKUS

me, jie ten skraido.. Nuo elekt
ros voltažo spaudimo metalas - 
katodas, kuris yra vakume, 
įkaista ir spinduliuoja. Šį vyks
mą pirmasis pastebėjo Thomas 
A. Edison 1883 metais. Jis tai 
pavadino termijonine emisija 
(thermionic emission). Vėliau 
A. Fleming šį vyksmą panaudo
jo praktiškai. Taigi elektros 
voltažo varomi negatyvūs elekt
ronai atsipalaiduoja iš katodo, 
o anodas, prijungtas prie pozi
tyvios (pagal dėsnį), traukia 
negatyvius elektronus. Vakumo 
lempoj, nors tarpas tarp kato
do ir anodo yra miniatiūriškai 
mažas, bet vis dėlto elektronai 
įgauna pusę šviesos greičio. Di
dinant voltažą, galima padidinti 
ir elektronų greitį.

Taigi elektronai, toje lempo
je lėkdami apie 150,000 kilomet
rų greičiu per sekundę ir atsi- 
mušdami į anodą, sustoja ir 
duoda energiją — elektromag
netines bangas. Darydamas to
kius bandymus, Konrad Roent- 
gen pirmasis tai pastebėjo. Ta
da tą savo “katodo lempą” ap
dengė juodu kartoniniu popie
rių. Jis dirbo tamsiam kamba
ry, kuriame nehuvo jokios švie
sos. Kitame stalo gale jis pa
stebėjo keistas švieseles. Susi
domėjo. Tikrindamas patyrė, 
kad šviesos spinduliavimas ėjo 
nuo metalinių plokščių, kurios 
gulėjo ant stalo. Kilo mintis, 
kad jo “lempa” radijuoja, o tie 
radiacijos spinduliai, atsimušę 
į plokšteles, spinduliuoja tomis 
švieselėmis. Patikrino. Rado, 
kad radiacija vyksta lempoje 
iš tos vietos, kur elektronai at
simuša į anodą. Pradėjo naujus 
tyrimus. Surado, kad ši radia
ciją turi galią penetruotis (įsi
skverbti) į medžiagas. Apšvie

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais Ir Sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 
1490 ldl. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413
7159 South Maplewood Avenue, 

Chicago, Illinois. 60629

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

PASTABOS DĖL DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO
(Atkelta iš 2 psl.)

Toliau Pr. Klimaitis aiškina, 
kodėl socialdemokratai nesidėjo 
prie Vilniaus seimo rengimo 
Lietuvos socialdemokratai bu
vo patriotai; kas nesiderino su 
ano meto socialdemokratų in
ternacionalizmu. Revoliucijos 
metu ir Lietuvos socialdemokra
tai stengėsi išvėdinti “patrio
tiškąjį raugą”, o visoks bend
radarbiavimas su nesocialistinė- 
mis srovėmis skaitėsi irgi prie 
partijos nusižengimų. O svar
biausia, kad, kilus 1905 metų 
revoliucijai, daugelis, būdami 
nesocialdemokratai, veikė jų 
vardu. Todėl socialdemokratai 
tikėjosi vieni laimėsią revoliuci
ją ir išdidžiai mėgdavę ne savo 
partijos žmonėms pasakyti:

— Nekiškite nagų prie re
voliucijos. Apsieisime be jūsų!

aitą socialdemokratų išdidu
mą pripažįsta ir Steponas Kai- 

čiamos šia radiacija, fotografi
jos plokštelės pajuosdavo, šiais 
spinduliais jis galėjo nufotogra
fuoti savo rankos kaulus, net 
įkišus ranką į kartoninę dėžę. 
Tuos naujus spindulius Roent- 
genas pavadino X-spinduliais. 
Todėl šiandien jie ir vadinami 
Roentgeno arba X-spinduliais.

Toks fotografavimas vyksta, 
kai iš elektronų susidūrimo gau
nasi energija - spinduliavimas, 
kuris skverbiasi per tam tikras 
medžiagas ir yra užfiksuojamas 
fotografijos plokštelėj. Roentge
no aparatų yra net 70,000 vol
tų galingumo. Tai stebuklingas 
įrankis gydytojo rankose. Ta
čiau per dažnas, per stiprus ar 
per ilgas panaudojimas ant to 
paties paciento ir toje pačioje 
vietoje yra pavojingas. Šiuo 
spinduliavimu galima suskaldyti 
celes ir iššaukti vėžį, panaikin
ti vaisingumą. Tačiau šiandien 
tie, kurie jį vartoja, jau žino ir 
jo blogas pasėkas. Todėl atsar
giai vartodami, kiek tai galima 
prie labai kritiškų sužalojimų, 
nebesukelia pavojaus.

Tai ir yra tas garsusis Roent
geno aparatas.

LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijoj 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Seimo sumanytojui J. Kriau
čiūnui suvažiavimo metu net 
nebuvo leista kalbėti. Su juo 
turėjęs asmeniškų sąskaitų dėl 
“Vilniaus Žinių” redagavimo P. 
Višinskis sudarė čia Kriaučiū
nui nepalankią nuotaiką. J. 
Kriaučiūnui vos išėjus į estra
dą, tuoj pasigirdo balsai; “Pro
vokatorius... Salin denuncian- 
tus!” Pirmininkaująs dr. J. Ba
sanavičius skambučiu nepajėgė 
numalšinti rėksnių. Taip J. 
Kriaučiūnas negalėjo ir negalėjo 
pratarti nė žodelio (Plg. J. Gab
rys “Didysis Vilniaus seimas 
ir jo reikšmė Lietuvai”, Naujo
ji Romuva, 1937 m 7 nr. 156 
psl.).

Dar vienas būdingas ano me
to pasielgimas su J. Kriaučiū
nu. Rengiant seimą, kilo mintis 
surengti koncertą. Tos pareigos 
pavestos neseniai įsikūrusiai 
Kanklių draugijai, kuri savo iž

I

SAVINGS

ASSOCIATION

6245 South Western Avenue GRovehill 6 - 7575

hm

Iš kairės į dešinę sėdi: John P. Gregg, viceprezidentas; E. Fennel Phillips, executive viceprezidentas 
John Pakel Sr., direktorių tarybos pirmininkas ir prezidentas; Elaine Pakel Phillips, viceprezidentė 
Philomena D. Pakel, Jr., sekretore. Stovi: teisėjas Alphonse F. Wells; William B. Sebastian, direktoriai 
Anton J. Valonis, iždininkas; ir Charles Bacham, direktorius.

AND LOAN ASSOCIATION
Žemiau telpančiame paveiksle matote dabartinius Chicago Taupymo Bendrovės direk

torius ir valdybą susidedančią iš asmenų, kurie visada sutartinai dirba ir saugiai tvarko 
virš $53,500,000.00 bendrovės turtą. Nuotrauka daryta 1965 m. gruodžio 13, kai buvo su
sirinkusi direktorių taryba 1965 metų reikalams aptarti ir 1966 metų darbo planams pa
ruošti.

Chicagos Savings and Loan Bendrovės valdyba ir direktoriai tariame širdingai ačiū 
visiems mūsų taupymo ir skolinimo nariams, kaimynams ir draugams ir linkime visiems 
Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų ir kupinai pelningų Naujų 1966 Metų.

Kviečiame visus būti mūsų svečiais nuo dabar iki 16-tos sausio 1966 m. Visus atsi
lankiusius vaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Vaikai atėję su 
tėvais gaus saldainių. Nėra reikalo būti bendrovės nariu kad pasisvečiuoti, visi be skir
tumo esate kviečiami.

Chicagos Savings yra puikiausiai išpuošta Kalėdiniais pagrąžinimais. Atėję pamaty
site 30 pėdų aukštumo eglutę ir kitas įvairenybes.

JOHN PAKEL, Sr., Pres.

VALANDOS:
PIRMADIENI • • • 12:00 P. M.— 8:00 P. K
ANTRADIENĮ . . . 9:00 A, M. — 4:00 P. IV
TREČIADIENĮ visą dieną uždara.
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A. M. — 8:00 P. K
PENKTADIENĮ . . . 9:00 A. M. — 8:00 P. N

ŠEŠTADIENĮ . . . 9:00 A. M. —12:30 P. M

de neturėjo nė skatiko. Dėl va
romos priešingos agitacijos 
prieš suvažiavimą buvo sunku 
tikėtis, kad daug kas iš provin
cijos atvyks, todėl niekas neno
rėjo rizikuoti paskolinti drau
gijai pinigų salei nusamdyti. 
Tik vienas J. Kriaučiūnas buvo 
optimistas ir tikėjo gausiu su
važiavimu, tad jis ir paskolino 
100 rublių draugijai. Koncertas 
pasisekė, turėjo apie 300 rub
lių pelno ir iš karto atsistojo 
ant kojų. Po suvažiavimo Kank
lių draugijos, kurioje buvo daug 
demokratų ir socialdemokratų, 
valdybos apyskaitiniame posė
dyje buvo pasiūlyta ne tik grą
žinti skolą, bet ir išreikšti pa
dėką J. Kriaučiūnui. Valdyba, 
lgai svarsčiusi pasiūlymą, nu

tarė tik grąžinti pinigus, bet 
padėkos nereikšti.

J. Kriaučiūno iškeltas suma
nymas sušaukti lietuvių suva-

žiavimą, kuris tapo Didžiuoju sai pamirštamas.
Vilniaus seimu, buvo iškeltas 
pačiu laiku ir įvykdytas gana 
skubotai. Bet jei jis būtų šauk
tas dar kiek vėilau, jis nebe
būtų įvykęs dėl prasidėjusios 
griežtos Rusijos valdžios reak
cijos. Netenka abejoti, jei D. 
Vilniaus seimo šaukimo mintj 
būtų iškėlęs kas nors iš žymes
nių veikėjų, jų vardas D. Vil
niaus seimo istorijoje būtų ra
šomas pirmoje vietoje, o J. 
Kriaučiūnas dažnai čia net vi-

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS TR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
Ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

Taip buvo 
anais laikais, panašiai atsitin
ka ir šiais laikais. Jei kokią 
mintį ar idėją iškelia kas nors 
iš “nemirtingųjų”, jos tuoj pat 
spaudoje svarstomos ir vykdo
mos, o jei koks eilinis asmuo 
parašo ir gana svarbiu ar opiu 
klausimu, tais jis dažnai visai 
nenugirstamas.

10%, 20%, 80% pigiau mokėsite
už apdraudę nuo usnies Ir automo
bilio pas

FBANK Z APOLI8 
3208% VVeet 95th Street, 
Chicago, IllinoiS. 60642.

Tel. GA 4-8684 ir GR 6-4389

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street 

Tel. - 434 - 0421
P. Rudinas — K. Šimulis



ATEITIS” SKELBIA KŪRYBOS 
KONKURSĄ

Norėdama prasmingai pami
nėti 1966 — Jaunimo metus, 
“Ateitis” skelbia konkursą, ku
riame kviečiami dalyvauti jau
nieji rašytojai ir poetai. I< n- 
kurse skiriamos keturios pre
mijos:

I. Poezijai — $200 (18—30 
m. kūrėjams),

II. Poezijai — $100 (kūrė
jams iki 18 m.),

III. Prozai _ $200 (18—30 
m. kūrėjams),

IV. Prozai — 100 (kūrėjams 
iki 18 m.).

Konkurso jury komisija ver
tins visus 1966. I. 1.— XII. 31. 
“Ateities” redakcijai atsiųstuo
sius rankraščius, nebent auto
rius pažymėtų, kad konkurse 
nenori dalyvauti. “Ateities” re
dakcijos adresas — “ATEITIS”, 
4545 W. 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629. Adolfas Mekas viename naujojo 

savo filmo — komedijos “The 
Double-Barrelled Detective Story” 
vaidmenų.

AMERIKIETIS GIRIA LIETUVIO 
ROMANĄ

“Cicero Life”, tris kartus per 
savaitę išeinančio didelės apim
ties laikraščio, redakcijos narys 
Sean O’Gara plačioje recenzijoj 
labai palankiai įvertino Aloyzo 
Barono Manyland Books leidyk
los išleistą anglišką “Footbrid- 

' ges and Ahysses”. Ilgame 
straipsnyje “Lithuania in War 
Theme” recenzentas rašo, kad 
šis romanas atskleidžia tai, ką 
darė kare mažasis žmogus, ką 
veikė mažosios tautos žmogus, 
didiesiems besimušant. Recen-

• Viktoro Petravičiaus grafi
kos (daugiausia spalvotų med- 
džio raižinių) paroda sausio 16 
d. atidaroma “Gallery Interna- 
tional” patalpose Clevelande. 
Tai eilės pastarųjų metų daili
ninko kūrybos apžvalginė paro
da, kurioje bus įdomu stebėti jo 
grafikos raidą nuo sodrių liau
dinių elementų, nuo vėlesnių 
konstruktyvių ir taupių kone 
epinių kompozicijų iki pusiau 
abstrakto ir pačių naujausių 
spalvotų medžio raižinių, aprė
piančių beveik visus V. Petra
vičiaus kūrybos etapus.

• Naujo Adolfo Meko filmo 
premjera. Šiuo metu Chicagoje 
Cinema kino teatre (Chicago 
ir Michigan Avė.) yra rodoma 
Adolfo Meko komedija “The 
Doubie — Barrelled Detective 
Story”. Filmui tekstą pagal 
Mark Twain linksmą pasakoji
mą paruošė pats Adolfas Me
kas. Jis vadovavo ir visam fil
mo pastatymui, jį režisavo, net 
pats jame vaidina. Kaip atsime
name, prieš porą metų Chicago
je taipgi buvo rodomas gana 
įvairiai sutiktas jo filmas “Hal- 
lelujah, The Hills”.

Pats Adolfas Mekas šiomis

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, UI. 60632 Tel YA 7-5980

dienomis iš New Yorko yra at
skridęs Chicagon skaityti kele
tą filmo temom paskaitų kai 
kuriuose šio miesto universite
tuose bei kolegijose. Artimoje 
ateityje jis rengiasi sukurti nau-

ją muzikalinę komediją, kurios 
gangsteriškos temos veiksmas 
riedėtų Afrikoje ir kit.

• Praha pasiekiama tik per 
Maskvą. J. Matulis — Mokslų 
Akademijos Vilniuje preziden
tas, socialinio darbo didvyris, 
fizikos - chemijos profesorius, 
niekaip neišeinančios lietuviškos 
sovietinės enciklopedijos vyr. 
redaktorius, kelių propagandi
nių organizacijų buvęs ar esa
mas pirmininkas, 1965 m. gruo
džio pradžioj buvo pakviestas 
dalyvauti mokslinėj konferenci
joj Prahoj. Nors Praha nuo Vil
niaus tokiam pačiam atstume, 
kaip ir Maskva, tik visai prie
šinga kryptimi, Matuliui teko 
naudotis trigubai ilgesniu keliu: 
iš Vilniaus Prahon keliavo per 
Maskvą. (E.)

The
DOUBLE-BABBELLEO
OFTECTI*E iTORY

ADOLFO MEKO
naujo filmo - komedijos 

premjera

Chicagos kino teatre

CINEMA
(Chicago-Michigan Avenues)

Pagrjdta Mark Tuain’o humoris
tine novele. Adolfas Meka.“! taip 
pat režisavo "Hallelujah the 
Hills”, kuri buvo rodoma Chica
goje prieš porą metų.

(Taip pat kiausykit6s lietuviškos 
dainos viename kelionės montaže!)

žentas iškelia, jog romane vaiz
duojama lietuvių grupė, netuiin- 
ti pasirinkimo, nes vienoj pusėj 
naciai, o kitoj komunistai. Savo 
recenzijoje autorius teigia, kad 
knygoje iš po talentingos Baro
no plunksnos išėję ūkininkai ir 
darbininkai kalba už savo tau
tos praeitį, dabartį ir ateitį. 
O’Gara rašo; “Footbridges and 
Abysses” yra padidinta žmo
gaus prigimties studija, ir to
dėl knyga prasimuša daug aukš
čiau už visus įprastus karo 
(men at war) romanus, kadan
gi Barono poetinis instinktas ir 
frazeologija tam nėra kliūtis. 
Knygos fabuloje daug jaudinan
čių prozopoetinių sakinių”.

Recenzentas dar pastebi, kad 
Baronas yra puikus aprašinėto
jas ir Dievo apdovanotas filo
sofas, kas padėjo jam išvengti 
juodų ir baltų veikėjų, nes kny
goje tesą tik paprasti, likimo 
nešiojami žmonės. Recenzentas 
cituoja daugelį jam patikusių 
sakinių. Pažymėtina, kad, knygą 
perskaitęs, recenzentas net tre
jetą kartų skambino pačiam au
toriui, reikšdamas žodžiu susi
žavėjimą ir prašydamas auto
grafo. Taip pat šalia savo re
cenzijos su atskira antrašte ir 
rašytojo nuotrauką įdėjo ir 
prof. Angoff įvado ištraukas bei 
komentarus. Be abejo, mums 
lietuviams skaitytojams yra ma
lonu, kad mūsų autorių iškelia

amerikiečiai, kurių literatūra 
yra labai plati ir gausi, ir ku
rie turi daug labai gerų savų 
rašytojų ir gerų knygų.

K.

—O—

Mano brangusis, žmonių, tokių, 
kokie jie yra, myieti negalima. O 
vis dėlto reikia. Dėl to — nugalėk 
savo jausmus, užkimšk uoslę ir už
merk akis — jeigu jiems nori gero.

Prisfatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

•— F. Dostojevskį

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III.
■£'V«<V?*3<M!aMann>M

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro. f

CARR MOODY
LUMBER co.
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštinč atdaru kasd en nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai
-........... -..........

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.

r
ROOSEVELT PICTURE 

FRAME COMPANY 
Manufacturers

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

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Vlrginiai 7-7258 -50

u i

Automobilio nelaimes atveju skambinkite
(In case of accldent, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS
G R 6 • 7 7 7 7 24 hour towing service '

Karoaerijoa taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas Ir 
smulkūs pataisymai.

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIS

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

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY. INC.
(LICENSED 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:
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I Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

i

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

PIETŪS 
$1.65 & $2.25

r
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472
August Saldukas, 

Prezidentas

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Fede relės 
valdžios 
agentūroje

*NT VISU
SĄSKAITŲDaugiau kaip 50 metų 

sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

BROOKLYN, N. Y. 
NEW YORK S, N. Y. 
NEWARK, N. J.
SOUTH RIVER, N. 3. 
UTICA, N. Y.
FARMTNGDALE. N. J. 
PHILADELPHIA 23, PA. 
ALLENTOVVN, PA. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTTMORE 31, MD. 
BUIT’AIO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
SYRACUSE 7, N. Y., 
CLEVELAND 13. OHIO 
HAMTRAMCK. MICH.
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10, NEW JERSEY

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKET STREET
40 WHITf.HIAD AVENUE 
»«•< BLEECKER street 
FREEWOOD ACRES 
631 W. GIRARD AVENUE 
126 TILGHMAN STREET 
558 HUDSON AVENUE
107 SO. VF.RMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1000 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS OAMPAU AVENUE 
643-47 ALBANY AVENUE
303 GROVE STREET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KENILWORTH AVENUE 
11336 JOS CAMPAU AVENUE 
306 W. B ROAD VV A Y 
1152 DEUTZ AVENUE

IN 7-6460 
OR 4-1540
MI 2-2452
OL 7-6820 
RE 2-7476

363-0404 
PO 0-4507 
HE 5-1654

232-20 12 
DU 5-6550 
HU 6-2818
DI 2-4240 
TX 5-0700 
TO 8-0298
CH 7-5164 
HE 5-6368 
GR 5-0746 
PR 1-0696
TO 0-3980 
AN 8-1120 
EX 2-0306

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

urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TENTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MER2IAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą , 
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 į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

-------- -------------- ---- - 

VANDER WAGEN
^.Sinclain

ANGLYS HEATING //
V OIL # 

SINCLAIR ALYVA SuperFIame Į I

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. lr šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sektnad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po piety

CRANE SAVINGS |
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETK1EWICZ, Prez.

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

/ Naujas aukštas dividendas 
0 mokamas už investavimo

sąskaitas

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

V41 ivnas. ANTRAD. Ir PENKT............................9 v. r. iki 6
VAlj.'ViyuS. PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki 9

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

v. v. 
v. v.



MAUGHAM APIE RAŠYMO MENA
Neseniai miręs W. Somerset Mau- 

gham buvo vienas produktingiausių. 
žymiausių ir turtingiausių pašau 
lio rašytojų. Paskutiniaisiais savo 
gyvenimo metais jau beveik nieko 
neberašė ir laikė save užgesusiu 
ugnikalniu, o pasaulėžiūriniuose 
klausimuose — skeptiku. Pradėjęs 
apkursti ir apakti, skundėsi žurna
listams senatvės sunkumu.

Buvo gimęs 1874 metais Pary
žiuje, kur tuomet jo tėvas valdinin
kavo britų ambasadoje. Anksti su
sipažino su prancūzų klasikais ir 
ypač pamėgo Maupassant'ą, kurio 
novelių kompozicija bei stiliaus aiš
kumas atrodė jam siektini kiekvie
no rašytojo idealai. Abiem šiais at
žvilgiais Maupassant padare jam ne 
užginčijama įtaką ir teisingai Mau- 
gham’ui pridėjo “anglų Maupas- 
sant’o” epitetą.

Maugham buvo baigęs medicinos 
mokslus Londone, bet šios savo 
profesijos nepraktikavo, išskyrus, 
rodos, porą pirmųjų metų, kada 
parašė romaną “Liza of Lambeth". 
Tai kūrin.ys, pagrįstas patyrimais 
iš šios profesijos. Maugham, nuste
bintas šio romano pasisekimo, me
tė mediciną, išvyko Ispanijon ir I 
pradėjo kurti romanus bei noveles. Į

Medicinos studijos išėjo Maugha- 
m'ui į naudą, nes jos suartino rašy
toją su realiu gyvenimu, išmokė 
geriau pažinti žmones. Užtat būsi
miems rašytojams jis rekomenduo
ja susipažinti su šia. Eskulapo pro
fesija: “Aš nuoširdžiai patariu įsi
gyti mediko profesiją, kaip lavini
mosi pagrindą, rašytojams. Žmo
nės, atsidūrę ligoninėje, būna sumi
šę ir išsigandę. Čia išvysti žmones 
be kaukių. Pamatai nuogą gyveni
mą”.

Paskutiniuosius trisdešimt metų 
Maugham gyveno Prancūzų Rivie
roje, Ferrat iškyšuly, kuriame bu
vo .jo Vilią Mauresque, dažnai lan
koma tokių įžymybių, kaip Cocteau, 
Chagall, Wells, Churchill, Švedijos 
bei Siamo karalių ir kitų. Pasitai
kydavo, kad jį aplankydavo ir šiaip 
žmogelis. Vienas iš tokių buvo Ame 
rikos šeštojo laivyno jūreivis, anot 
Maugham "malonus ir protingas 
vaikinas”. Jam išvykus, rašytojas 
pastebėjo, kad iš jo darbo kamba
rio buvo dingusios visos plunksnos, 
kurias svečias, matyt, nukniaukė 
kaip suvenyrus. Po menesio Mau
gham gavo iš jo laišką, dėkojantį 
už vaišingumą Ten buvo ir tokia 
frazė: “Aš rašau šį laišką viena iš 
plunksnų, kurias iš jūsų namų pa
siėmiau”. Rašytojas dėl to nesupy
ko: jis visuomet juokdavosi, kam 
nors pasakodamas šią istoriją, vis 
pabrėždamas, kad anas jūreivis tu
rėjęs nuostabų ironijos jausmą.

Maugham’ui jau turint 87 me
tus, atvyko pas jį reporteris iš Lon
dono. Pasisakė, kad norįs pasikal
bėti su rašytoju, kad portfely tu
rįs visas reikiamas informacijas 
apie jo “background”. Maugham jį 
paklausė: *'Ar turite savo portfely 
iš anksto parašytą mano nekrolo-

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMfiNIENfl

Įtampa tarp dailininko ir 
popiežiaus didingame epe

Net visa 13 naujų filmų, ir tai 
pačių geriausių šiame sezone, bu
vo parodyta per šventes Chicagos 
teatruose.

Vienas jų “The Ag°ny and the 
Ecstasy”, pastatytas XX Century- 
Fox pagal rašytojo Irving Stone 
to paties vardo labiausiai perkamą 
biografinį romaną, išleistą 1961 m., 
aptaria konfliktą tarp dviejų Re
nesanso reikšmingiausių asmenybių
— Michelangelo ir popiežiaus Ju
lijaus II. Ir nors aname romane at
vaizduojamas žymaus italų skulp
toriaus, architekto, poeto ir tapy
tojo visas gyvenimas, filme palie
čiamas tiktai 4 metų periodas, ku
rio metu jis nupiešė skliautų fres
kas Siksto koplyčioje. Tai garsie
ji Pasaulio sukūrimo epizodai su 
pranašais ir Sibilėmis.

Ir pats filmas atsidengia prolo
gu, peržvelgiančiu Michelangelo 
Buonarroti garsiausiųjų skulptūrų 
puikumą Čia regime kovai su Ga
lijotu pasiruošusį Dovydą, skulptū
ros šedevrą milžiniškąjį Mozę, gra
cingo grožio Skausmingąją Motiną
— Pietą ir Girtąjį Bachą (abu jau
nystės kūriniai). Mediči šeimos ant 
kapių paminklus ir kit. Taipgi pir
mosiose scenose nuostabiai paro
domos Romos miesto grožybės.

Šis ilgas, lėtai besivystąs ir di
dingas epas taip prabangingai bei 
puikiai įrėmintas, kad, nors ir min
tis kartais dialoge suklumpa, žiū
rovas gali paskandinti savo žvilgs
nį vis įspūdinguose reginiuose. Fil
mo gamintojai išleido nemažą su
melę (kad ir neprilygstančią Medi
či turtams), atstatydami 16-tojo 
šimt Romos dalis, Siksto koplyčią 
(prieš ir po) ir besibastydami su

<J. TININIS

gą?” Reporteris nustebo, nes tik
rai jj turėjo. Maugham pažadėjo 
duoti jam puikų interview, jeigu 
tik leis jam tą nekrologą paskaity
ti. Reporteris sutiko. Nekrologas 
rašytojui pasirodė truputį per šal
tai parašytas, ir jis paprašė repor
terį įdėti į jį daugiau šilto jausmo. 
Reporteris sutiko. Tada Maugham 
davė jam interview.

Per trisdešimt metų rašytojo ra
mi aplinkuma pasistatė namais ir 
sumodernėjo. Įsisteigė net įsilaužė
lių unija, kuriai Maugham mokėjo 
tam tikrą metinį mokestį, kad tik 
paliktų jį ramybėje. Kas atsisaky
davo tokį mokestį sumokėti, unijos 
nariai, nutaikę progą, namą api- 
plėšdavo, ypač namų šeimininkui 
išvykus atostogų.

— Ar žmonės klausia jus pata
rimų? — kartą reporteris pasitei
ravo.

— Žinoma. Daugiausia jauni ra
šytojai.

— Ir ką jiems atsakote?
— Sunkus dalykas duoti patari

mus. Iš tikro, žinote, yra tik vie
nas darytinas dalykas, būtent: eiti 
savo nosies tiesumu ir daryti klai
das. Eidamas nosies tiesumu, žmo
gus negali per toli nuklysti.

Kaip reikia pasidaryti geru ra
šytoju ? Tai klausimas, kuris ne 
kartą įvairiomis progomis jam bu
vo keliamas. Maugham'o atsakymai 
įdomūs:

— Visi tie milijonai žmonių nė
ra peiktini, jeigu jie nori pasidary
ti rašytojais. Žinoma, jie klysta, 
manydami, kad rašymas yra roman
tiškas dalykas. Niekad jie neturė
tų užmiršti, kad tai velniškai sun
kus darbas. Indijoje pažinau žmo
gų, kuris atlikinėjo meditacijas. Jis 
man prisipažino, kad po trijų me
ditacijos valandų jausdavęs tiek iš
sisėmęs, jog turėdavęs atsigulti pa
ilsėti. O rašymas, žinote, yra ne tik 
meditacija, bet ir fizinis jos perkė
limas į popierių žodžių pavidalu.

Maugham jauniems rašytojams 
rekomenduoja daugiau pažinti patį 
gyvenimą. Anot jo, pirmiausia rei
kia patyrimo, plataus apsiskaitymo. 
“Daugiausią galima išmokti skai
tant”, jis sako. “Gal žinote, kad aš 
daug skaičiau Maupassant’ą, dar 
nesukakęs 20 metų. Laimei, nesu 
radęs geresnio už jį vadovo aiškiam 
rašymui. Antroji rašytojo žymė, 
kurią jis jau pačioje pradžioje pri
valo turėti — tai truputis talento”.

— Kaip rašytojas turėtų dirbti?
— Nelaukdamas įkvėpimo, aiš

kus dalykas. Jei lauksi, kol ateis 
nuotaika rašyti, sukursi labai ne
daug. Rašymo įprotį, žinote, gali
ma įsigyti tik kasdien rašant. Dau
gelis žmonių turi sunkumų pradėti 
dienos rašymą, kaip ir aš pats. Be
simaudydamas sugalvoju vieną ar 
du sakiniu. O kartais ir to negaliu: 
žiūriu į tuščią popierio lapą ir visai 

savo plataus ekrano 70 mm. apa
ratais po vakarų centrinę Italiją ir 
perkeldami ekranan didingus Tos
kanos vaizdus bei didžiules mar
muro laužyklas.

Rūbai — liuksusiniai, scenos įren
gimai — turtingi ir autentiški, o 
Siksto koplyčios freskų reproduk
cijos — stebėtinai geros.

Filmo pasakojimas daugiausia 
skiria dėmesio popiežiaus Julijaus II 
(Rex Harrison) santykiams su flo- 
rentiečiu dailininku Michelangelo 
(Charlton Heston). Kai šis, pali
kęs savo pamėgtąjį marmurą, pie
šia freskas Sikstino koplyčios skliau 
tuose, popiežius kovoja su savo prie
šais. Nelaimei, dramatiškasis susi
kirtimas tarp tų dviejų geležinės 
valios milžinų dėl freskų piešimo 
nusitęsia per ilgai. Tačiau tikroji 
drama glūdi ne asmenybių dviko
voje — tarp dailininko ir popie
žiaus — kovotojo, užsakiusio koply
čios skliautų tapybą Dievo garbei 
ir savo paties ambicijai, bet pačio
se freskose. Tai didingas kūrinys, 
sukurtas žmogaus, dirbančio šalty
je, vargstančio aukštielninkų, regė
jimui silpnėjant. Istorijoje Julijus 
buvo žinomas daugiau kaip karys, 
ne poetas, o filme kyla priešingas 
įspūdis, kai jis prieš pat ataką do
misi škicais, šoviniams aplink 
sprogstant.

Michelangelo pristatomas filme 
iš vienos pusės kaip savos rūšies 
šventasis (dangiškos vizijos, lydi
mos vargonų bei choro muzikos), 
iš kitos gi puses nesibaigiančios ko
vos su savo globėju — popiežium 
Julijum II aną įspūdį vėl nupigina.

Aktoriai, vaizduoją Bramante 
(Harry Andrews), tikrąjį naujosios 
Šv. Petro bazilikos architektą, Ra- 
faelį (Tomas Milian) ir Mediči 
(Contessina de Mediči — Dinne 

nežinau, kaip pradėti. Mano patir
timi, tokiu atveju darytinas vienin
telis dalykas, būtent: pradėti ra
šinėti bet ką. Tai suaktyvina pasą
monę ir prasideda tikras rašymas. 
Aš tvirtinu, kad geriausią rašymą 
atlieka pasąmonė. Kai istorija bū
na sukurta pasąmonėje, mano pro
tas perima darbą, ir aš tada rašau 
bei perrašau.

— Kokios sąlygos geriausios ra
šymui ?

— Tai pareina nuo rašytojo in
dividualybės. P. C. Mackenzie ge
riausiai galįs rašyti, klausydamas 
žmonos skambinimo pianinu. Varg-

W. Somerset Maugham

šė moteriškė! Ji skambindavo, kol 
pirštai atsisakydavo judėti.

— Kiek valandų reikėtų skirti 
rašymui kasdien?

— Trijų valandų užtenka. Ant
ra vertus, rašytojas dirba visą lai
ką, pasitraukęs nuo rašomojo sta
lo, dirba absorbuodamas įspūdžius, 
vesdamas užrašus, kuriuos vėliau 
sunaudoja rašydamas.

— Kaip rašytojas dirba, pasi
traukęs nuo savo rašomojo stalo?

— Pirmiausia sutinki žmones 
Rašytojas paima vieną kurį iš jų 
pagrindu pramanytam charakteriui 
Kai kurie rašytojai sakosi sukurią 
charakterius “iš galvos”. Taip tvir
tindavo ir H. Walpole, bet aš ne
manau, kad tai tinka visiems ra
šytojams. Aš pats savo kelionėse 
užsirašydavau viską, kaip daiktai 
ir žmonės atrodo. Užsirašinčjimas 
ir užrašai labai svarbus dalykas. 
Užgriebęs temą, aš ją tik pasižy
miu. Kartais praeina ištisi metai, 
kol pagal ją parašau novelę.

—- Kokį stilių rekomenduojate 
rašytojui ?

— Rašyti paprastai ir aiškiai bu
vo mano paties idealas, o tam rei
kia labai kietai dirbti. Kai kurie ra
šytojai mėgsta kurti noveles puoš
niais žodžiais, bet, man atrodo, kad 
paprastas stilius laibau tinka ang
lų kalbai. Iš viso, nieko nauja ne
galima atrasti rašymu. Visos isto
rijos yra išpasakotos. Visa, ką jūs 
galite padaryti, — tai papasakoti 
istorijas taip, kaip jos atrodo, žiū
rint per jūsų individualybės priz
mę.

Cilento ir jos brolis Giovanni — 
Adolfo Celi). Žiūrint pedagoginiu 
žvilgsniu, prasikiša ir suminimas 
trumpas istorijos kursas yra pa
vykęs mėginimas atskleisti ir isto
rinio pobūdžio foną ir visą tapybinį 
procesą.

Charlton Heston sukuria įprastą 
scenos herojaus portretą. Neturėtų 
stebinti tų, kurie jį matė filmuose: 
"The Ten Commandments”, “Ben 
Hur”, ‘‘The Greatest Show on 
Earth” ir kit. Savo vaidyba jis ir 
vėl iškalė granite atvaizdą, įamžin
damas dar vieną savo nemirštamų 
klasikinių charakterių.

Rex Harrison, kitas aktorius — 
galiūnas, puikiai perduoda visą sa
vo talentą ekrane popiežiaus rolė
je. Tik gaila, kad tekstas nužemi
na popiežių Julijų II, šį Renesan
so vyrą, iki tokio lygio, kokį se
niau ekrane nuolatos perduodavo 
Barry Fitzgerald — gudrus keistuo 
lis — ekscentriškas senas charak
teris. Sušaržuoti ir kai kurie kiti 
charakteriai.

Ypač pabrėžtinos filmo spalvo
tos fotografijos. Visos jos reto ge
rumo, nesulyginamai puikios.

Žiūrovai, suaugusieji bei jaunuo
liai, perspėjami atvyktipunktualiai, 
kad nepraleistų 10 min. prologo, 
kuris su skoningu paprastumu ati
dengia Michelangelo darbus — 
skulptūras Florencijoje, kurios vė
liau šiame didingame bei ilgame 
filme jau nebckartojamos.

Režisierius Sir Carol Read išvedė 
lyg baltą liniją plačiame kelyje, ne- 
siblaškydamas takeliais, dviejų di
džių asmenybių, nežiūrint juodvie- 
jų nuomonių skirtumo, didelę mei
lę menui. O meilė, anot Contessinos 
de Mediči, yra arba agonija arba 
ekstazė, kartais gi abi kartu. Sa
vo darbus užbaigę, tokie žmonės 
vienas kitą dar labiau supranta bei 
įvertina, ž'nodami, kad ateinan
čioms kartoms jų bendradarbiavi
mas, nežiūrint įtampos siekiant ide
alo, turės milžiniškos reikšmės. .

— Kaip reikia papasakoti isto
riją?

Turite pasakoti pagal vieną kurį 
atžvilgį, kuris palaikytų skaityto
jo dėmesį. O tai kaip tik sudaro 
siužetą ar fabulą, kurią ne vienas 
mūsų laikų rašytojas paneigia. Yra 
tik trys galimi istorijos pasakoji
mo atžvilgiai, arba būdai. Vienas 
atrodo, kaip ligonio temperatūros 
diagrama. Pavyzdys — Dikenso is
torija, parašyta laikraščio skilty
se su tokia skyriaus užbaiga, kad 
pirkėjas sekantį kartą vėl įsigytų 
laikraštį. Antras kelias eina tie
siai aukštyn ir nutrūksta, kaip de
tektyvinėje istorijoje, kada žudi
kas įvedamas į knygą. Trečias bū
das atrodo kaip linija, sudaranti 
pusę apskritimo: istorija čia pra
sideda ramiai, kyla aukštyn ir pas
kui ramiai pasibaigia. Pavyzdys — 
“Ponia Bovary”.

Rašytojas visuomet privalo tu
rėti galvoje, kad jis bando įtikinti 
skaitytojus savo istorijos tikrumu. 
Jei skaitytojas netiki — istorija 
blogai sukurta.

— Ar yra kokia tema, nuo ku
rios jaunas rašytojas turėtų pra
dėti?

Turėtų pradėti nuo to, apie 
ką jis geriausiai žino. Daugeliui jau
nų rašytojų vertingiausia medžia
ga — tai vaikystės prisiminimai.

Maugham dirbo atkakliai, nuolat 
tobulindamas savo stilių, pajung
damas save nuobodžios savitvardos 
valandoms. To rezultatas — labai 
aiškus, skaidrus jo raštų stilius, ap
valytas nuo nereikalingų epitetinių 
išpuošimų. Tačiau jis nesmerkė ir 
tų rašytojų, kurie savo raštuose 
nesugebėjo taisyklingai išsireikšti: 
“Faktas, kad keturi didžiausi pa
saulio romanistai — Balzakas, Di- 
kensas, Tolstojus ir Dostojevskis 
— rašė bloga kalba. Tai rodo, kad, 
jei tu moki pasakoti istorijas, su
kurti charakterius, sudaryti inci
dentus, turi nuoširdumo ir meilės 
jausmą, visai nesvarbu, kaip ra
šai”. Maugham prisipažino, kad 
knygos, kurias jis paraše per pir
muosius dešimt metų, buvo tik pra-
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TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4685*07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2
4330-34 South California Avenue

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

colių kilimėli galima pasirinkti šių 
elnės Ir ružavos. Tik vienas ki
limėlis iolmai. Prašome nesiųsti 
reikalavimų paltu, nes negalėsi
me patenkinti. Dovanų dalini
mas prasidės gruodžio 23 d. Ir pa
sibaigs sausio 25 d. 

'hera people 
makt the dlfference”

DISTRICT SAVINGS
•490 South Halsted • Chloago • Phone 0040104

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą.

tybos išmokti savo užsiėmimui. Ra
šymas jam buvo “wholetime job": 
“Joks profesinis rašytojas negali 
rašyti tik tada, kada jaučiasi ga
lįs tai daryti”. Kartą jis gyrėsi: 
“Negalėčiau praleisti valandos kie
no nors draugijoje, negaudamas iš 
jos medžiagos parašyti bent vienai, 
vertai skaitymo istorijai”. Tai ro
do jo, kaip rašytojo, nepaprastą 
darbštumą. Jis yra sukūręs kelias
dešimt romanų, dramų ir šimtus 
novelių.

«•

į Zj
Paskolos mėnesiniais išsimokėjimais

LOAN ASSOCIATION

Žymiausias Maugham romanas 
“Of Human Bondage”, kuriame at
sispindi kai kurie jo autografiniai 
gyvenimo bruožai. Jis buvo net tris 
kartus nufilmuotas. Kitas žymus 
romanas “Razor’s Edge”, išspaus
dintas 1944 metais. Net penki mi
lijonai egzempliorių jo buvo išpirk
ta. Vienas jo romanų, vardu ‘‘Da
žytas vualis”, yra St. Zobarsko iš
verstas lietuviškai ir išleistas “Lie
tuvių Dienų” leidyklos Amerikoje. 
“Cake and Ale”, o taip pat ir ‘‘Ca- 
talina” irgi verti dėmesio romanai.

eurrent dividend
duodamos ilgam laikui,

BRIGHTON SAVINGS AND
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Valandos: Pirmad.. Antrad., Penkt. ir Seštadj 9 v. r. — 4:30 p. p.
Trečlad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.

•>

s FUNERAL HOME

THREE
ATR-CONDIT1ONED CHAPELS

****•■%

Iš novelių rinkinių išvardintini: 
“The Trembling of a Leaf”, “The 

I Casuarina Tree”, “Cosmopolitans” 
ir “The Mixture as Before”.

Maugham dramos ne tokios žy
mios kaip jo romanai ar novelės. 
Bene geriausios -£• tai “The Land 
of Promise”, “Our Betters” ir Bre- 
adwinr.ers”. Jo komedijose apstu 
ironijos bei satyros.

Iki šiol išspausdinta daugiau ne
gu 80 milijonų Maugham knygų 
tiražo. Iš to matyti, kad rašytojas 
buvo vienas iš populiariausių šio 
šimtmečio rašytojų, vertas Nobe
lio premijos, bet jos negavęs dėl 

, Švedų Akademijos visiško sukairė- 
jimo ir ištižimo. Mirė praėjusiais 
metais, sulaukęs 91 metų amžiaus.

jfarfcfng FtaJBUao

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. 7-8000 ’

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS
Tel. GR 6*2345*6

Tel. TO 3-2108-09

h

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GeLINYČIA
Geriausioa gėlčs dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 Weat 68rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 

SAVININKO

SAINT CASIMSR 
MONUMENT CO.

3911 West 11 lth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapiniu

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

ryškių spalvų: tamsiai žalsvos, auk-

4!4‘
ON INVESTMSNT

ACCOUNTS

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILUPS
3307 UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel COmmodore 4-2228

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE_________________ Tel. Virginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietinių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911
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SUKAKTIES MINĖJIMAS 
ŽYDINČIO NEMUNO KRANTUOS

"Dainavos" ansamblio šventes išvakarėse

J. ŽILEVIČIUS

“Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka...” simfoninio orkestro uver
tiūra įveda mus į masinę sceną, 
kur Nemuno pakrantėse susi
metęs šimtinis būrys jaunuolių, 
išleisdamas merginą į užjūrį, 
dainuoja nostalgiškas dainas, 
šoka šok us, kartais praskaidri
namas r linksmesnių akimirkų.

Tol;au veda Pasakotojo (akt
L. Barausko) balsas: “Sena 
da na, graudi daina — nunešk 
mane į tėvynę! Ten, kur švel
nūs vėjai liūliuoja žalius upių 
klonius, kur šilto vakaro ramy
bėj saulė nugula į minkštą pie
vų žolę... Žydi visa žemė — lyg 
puiki jaunamartė. Žydi darže
liai, sodai, pievos, kloniai... Ir 
Nemunas žydi!"

Tokioje nuotaikoje pasitiks 
mus “Dainavos” ansamblis atei
nantį šeštadienį ir sekmadienį 
Marijos aukšt. mokyklos salėje, 
kur įvyksta ansamblio 20 metų 
minėj mas su atnaujinto muzi- 
kin o ve:kalo "Nemunas žydi” 
spektakl ais.

Anie laikai (vyskupo Bara
nausko ir kitų), kada pinasi 
muzikinio veikalo “Nemunas 
žyd.” veiksmas, tapatingi ir mū
sų amž ui, kurio išdavoje buvo 
lemta ir sukaktuvininkui “Dai
navos” ansambliui 1945 metais 
gimti svečioje Vokietijos šaly
je ir per dvidešimt metų ištver
mingai stovėti, nešant lietuviš
ką dainą ir giesmę ten, kur jos 
pasiilgę ir lietuviai ir svetim
taučiai.

Anei rašto, anei druko
Mums turėt neduoda;
Tegu, sako, bus Lietuva
Ir tamsi ir juoda...t
ši daina yra viena iš tų, ku

ri liudija liūdną ir net nostal
gišką “Nemunas žydi” veikalo 
slinktį. Bet ar ne tie patys įvy
kiai kartojasi mūsų laikais ten 
prie Nemuno, ar ne panašiomis 
nuotaikomis ir mes dažnai min
timis jungiamės su Lietuva. Tad 
nostalgija, atausta meniniais 
fragmentais, čia yra tokia ar
tima lyriškai lietuvio širdžiai?

Bet ne jaunimui liūdėti, jis 
visada spindi veržliais, dinamiš
kais užmojais. Jų dainos ir šo
kiai, kuriais ištisai ataustas 
“Nemunas žydi”, trykšta tvir
tos dvasinės gyvybąs apraiško
mis, liudijančiomis nemarią lie
tuvio kovos dvasią.

Tad ir sukaktuvininkas “Dai
navos” ansamblis šiame veikale 
mato įamžintą savo praeitį ir 
savas nuotaikas, jame išskaito 
savo veiklos prasmę ir randa 
visus tuos menus, kuriuos jis 
puoselėjo per 20 metų: dainas, 
tautinius šokius, vaidybą.

Vieno iš ilgiau išdainavusių 
ansambliečių, inž. A. Aleknavi
čiaus žodžiais ansamblis dar nė 
vienam savo pasirodymui nebu
vo taip pasiruošęs ir tiek šir
dies įdėjęs.

Pagrindinė, vaidybiniai gana 
sunki Nastės rolė su solo par
tijomis šį kartą tenka sol. Ne
rijai Linkevičiūtei:

— Man taip tolimi ir taip ne
pažįstami anie caro okupacijos

“Dainavos” ansamblio chormeiste
ris Petras Vacbergas.

Stepas Sodeika, buvęs ilgametis 
“Dainavos” ansamblio men,o vado
vas, dar gyvas būdamas, numatęs 
atnaujinto “Nemunas žydi” spek
taklius ansamblio dvidešimtmečio 
iškilmėms.

laikai. Rolei turiu be galo smar
kiai ruoštis. Ačiū rež. K. Vesel
kai, jis man labai daug padėjo. 
Bet tokį veikalą savo sukakčiai 
pasirinkdamas, “Dainavos” an
samblis nusipelno tikros pagar
bos, nes veikalas, ypač savo dai- 
noms ir melodijomis, nepa
prastai gražus...

Masinėje scenoje, meniškų 
dail. J. Daugvilos dekoracijų 
fone, skamba elastinga komp. 
J. Zdaniaus melodija Maironio 
žadžiams;

Pražydo, pasklido žiedai po 
laukus

Ir p:evas išpynė margai.
Aš skinsiu sau pinsiu rausvus 

vainikus,
Žydėsiu, kaip žydi laukai...
Šitame svaigiame dainos gro

žyje prisimena tie mieli bičiu-

Solistė Nerija Linkevičiūtė pagrin
diniame Nastės vaidmeny atlieka 
solo partijas ir duetus.

Aktorius Leonas Barauskas, “Ne
munas žydi” pastatyme vaidinąs 
Joną.

10 metu ir daugiau išdainavę "Dainavos” ansamblyje. Iš kairės j dešinę pirmoj eilėj: Vanda Aleknavičienė, 
Emilija Gepnerienė, Aleksas Silga, Elena Krasauskienė, Albertas Stočkus, Irena Radienė, Adelė Latonienė. 
Antroj eilėj: Viktoras Žeronas, Pranas Kavaliauskas, Aleksas Pocius, Bronius Pernaravičius, Povilas Kan- 
tauskas, Eugenijus Slavinskas. Trečioj eilėj: Nikodemas Micius, Zigmas Radvilavičius, Vytas Rudys, Ro
mas Puodžiūnas ir Jonas Paštukas.

liai — du neužmirštami džen
telmenai; Gasparas Velička ir 
Stepas Sodeika. Gasparas — šio 
veikalo autorius, Stepas — ne 
'.artą veikalą statęs tremties ir 
šeivijos scenose ir jį prieš sa

vo mirtį parinkęs “Dainavos” 
i dvidešimtmečio koncertui.

A. a. Stepo Sodeikos įpėdinis 
muz. P. Armonas, ansamblio 
vadovybė ir visi ansambliečiai 
su pagarba vykdo savo ilgame
čio meno vadovo norus. Tik 
ši.'.ndien veikalas visu šimtu 
procentų ataustas naujomis dai
nomis, jam duotas simfoninio 
orkestro akompanimentas gero
kai išlyginta žodinė dalis, įves
tas išraiškos šokis — motinos 
sapno vizija, kurį atliks G. Gied
raitienė ir J. Puodžiūnas.

Tautiniai šokiai yra neatski
riama “Dainavos" dalis. Į “Ne
munas žydi” spektaklius įves
ta ir keturi tautiniai šokiai — 
subatėlė, malūnas, oželis ir sa
dutė, kuriuos šoks 20 šokėjų, 
vadovaujant N. Pupienei.

Veikale, įskaitant uvertiūras, 
dainas, šokius ir solo partijas, 
yra 21 atskiras meninis gaba
las, o visus juos jungia drami
nė (ne statinė kaip buvo “Či
činsko” baladėje) veikalo slink
tis su sava intriga ir niuansais. 

! Uvertiūras atlieka ir dainas, 
solo partijas bei šokius ištisai 
palydi simfoninis orkestras. 
Bendrose scenose daugiau kaip 
šimto žmonių masė — jie visi 
juda, dainuoja, šoka. Tautiniai 
rūbai puošia dainininkus ir šo
kėjus meniškuose šviesų efek
tuose.

Lietuva, mano šiaurės 
pašvaistė

Ir gėlė sidabrinių rytų,
Kas krauju tavo veidą 

nulaistė
Ir ko raudi prie kryžkelės tu, 

šia tautine St. Sodeikos - VI. 
Jakubėno (žodžiai B. Brazdžio
nio) daina, kuri pabaigoje įsi
siūbuoja į “forte”, baigiasi pats 
veikalas. Repeticijoje dirigen
tas P. Armonas atsidūsta, rež.
K. Veselka nusibraukia prakai
tą, atsikvepia ir kiti meno va
dovai, o žiūrovo žvilgsnis per
bėga per šimtinę ansamblio vei
dų: tarp jų matyti ansamblio 
pirmūnai, toliau seka po 15 ir 
10 metų be perstogės ansambly- 

i je dainuojančių veidai, galop ir 
i patys jaunieji, kurie gimė ta
da, kai pirmūnai jau dainavo 
“Dainavos” gretose. Šiandien jų 
visų bendros dainos, bendras 
darbas skamba Lietuvai, skam- 

j ba Nemunui, nors visos eilės 
i jaunųjų ansambliečių kojos dar 
; niekad nėra palietusios gyvojo 
Nemuno krantų.

Jei ne “Dainavos” ansamblis, 
jei ne kiti meno vienetai ir li- 

i tuanistinės mokyklos, kažin ar 
j mūsų jaunimas bent mintyse 
kada nors nuklystų į Nemuno 
krantus? Ir kaip smagu, kada 
jis vis dėlto Nemunui dainas 
dainuoja ir šokius šoka.

Didžią ir vertingą tautinę

VĖL BANDYMAS ISSIVERZTIIS 
DILETANTŲ "GLOBOS"

Drąsesnis balsas, ginant modernųjį meną Lietuvoje

Nei pora metų nepraėjo nuo 
Chruščiovo siautėjimo Maskvos 
dailininkų parodoj, o jau ir Lie
tuvoj, — toj pačioj komunistų 
kontroliuojamoj spaudoj, kuri 
anuomet Chruščiovo išsiplūdi- 
mus skelbė Lietuvos meninin
kams kaip vienintelius sektinus 
dėsnius meno kūryboj, — pra
sidėjo visai kitokios kalbos apie 
meną.

Anuomet Chruščiovas šiek 
tiek naujoviškesnius paveikslus 
vadino teplione, nuo kurios, esą, 
jam vidurius suka. Gavo tada 
pylos ir menininkų tarybos, 
kam drįso įsileisti į parodą to
kius “liaudžiai) svetimus ir ne
suprantamus paveikslus”.

Dabar, kai Chruščiovas iš 
“visko” pavirto “nieku”, net 
Vilniaus “Komjaunimo Tiesoj” 
drąsiai niekinamos tokios nuo
monės apie meną, kuriose dar 
pasitaiko Chruščiovo pažiūrų 
aidai. Prieš kiek laiko toj “Kom
jaunimo Tiesoj” (1965/225) po
etas M. Martinaitis — gal ra
dęs kieno kito parašytą nuomo
nę, o gal ir Chruščiovą prisimi
nęs __ rašė, kad meno kūriniai
tai ne Šiaulių “Elnio” (buv. Nu- 
rokų) fabriko pagaminti batai. 
Esą, jei žmonės kurio modelio 
batų neperka, tai fabrikas turi 
skaitytis su jų skoniu ir nepa
tikusį modelį išmesti, o gaminti, 
kas pirkėjams patinka. Bet, esą, 
jeigu koks diletantas kokį sek
madienį, neturėdamas kur nu
sidaužti, užklysta gal pirmą 
kartą gyvenime dailės parodon 
ir jos svečių knygon įrašo nuo
monę, kad pamatęs tik teplio
nę, tai šitai dar nereiškia, kad 
menininkai tuojau turi jo klaus
ti, kas gi būtų ne teplionė, ir 
skubėti kurti pagal to diletan
to skonį.

Kiek anksčiau toj pačioj 
“Komjaunimo Tiesoj" vienas 
skaitytojas dėstė pageidavimus, 
jog menas turįs būti prieina
mas . masėms, turįs būti joms 
suprantamas be specialaus pasi
ruošimo. Ta proga tas skaity
tojas visai chruščioviškai api
barė ir menininkų tarybas, kam 
jos propaguojančios “liaudžiai 
tolimą” meną.

Ir tą pažiūrą poetas Marti
naitis suniekino; nuo kurio gi 
meto tapybai žiūrėti nereikia 
pasiruošimo? Literatūrą supras
ti, sako, mokomės mokyklose 

misiją yra atlikęs “Dainavos” 
ansamblis per 20 savo veiklos 
metų. O jo darbo vaisiais gė- 
rėsimės ir tuos mielus veidus 
pamatysime ateinantį šeštadie
nį ir sekmadienį “Nemunas žy
di” spektakliuose Chicagoje.

VI. Ramojus ) 

vienuolika metų, maždaug po 
pamoką kasdien, tai kodėl ta
pyba turi būti tik tokia, kurią 
būtinai suprastų kiekvienas 
analfabetas?

Priešingai, — sako poetas, 
dailininkų gynėjas nuo arogan
tiško minios teismo, — žiūro
vas klysta, “jei griežtai pasi
sako prieš naują tapybos tech
niką, išraiškos priemones, visai 
neanalizuoja, kiek jos tinka šių 
dienų turiniui išreikšti”.

“Šiandieninė tapyba”, — to
liau tęsia M. Martinaitis, — 
“nori atskleisti, ką mes patys 
ne visuomet matome, nepaste
bime, pro ką dažnai praeiname. 
Meno nereikėtų, jeigu jis - kal
bėtų tik apie tai, kas jau seniai 
visiems žinoma”.

Ligi šiol sovietiniai meno kri
tikai — partijos generalinės li
nijos reiškėjai — gąsdino žiū
rovus ir dailininkus vakarietiš
ko dailės kūrybos formalizmo - 
abstrakcionizmo baubu. Marti
naitis pavaizdavo to gąsdinimo 
išauklėtą trafaretinį samprota
vimą: “tai, kas nepasiruošusiam

V. Petravičius Spalvotas medžio raižinys
Iš sausio 16 d. Clevelande atidaromos parodos

Žinomas ilgametis liet, visuo
menės veikėjas ir muzikas Al. 
Aleksis gruodžio mėn. Vaterbu- 
ry, Conn. suruošė nepaprastą 
koncertą. Panašų relig. koncer
tą, patį pirmutinį visose JAV, 
jis buvo suruošęs 1963 metais 
Visuotinio Bažnyčios susirinki
mo pagarbai. Jau tada koncer
te dalyvavo visa eilė įvairių ti
kybų ir tautų chorų.

Gruodžio mėn. 12 d. koncer
tas VVaterburio lietuvių Šv. Juo
zapo parap. bažnyčioje klausy
tojams padarė nepaprastą įspū
dį. Anglų spauda pirmuose pus
lapiuose skelbė ilgus koncerto 
aprašymus. Koncerto programą 
išpildė devyni vienetai, o pati 
programa buvo atlikta septynio
mis kalbomis.

Muziko A. Aleksio vadovau
jamas parapijos choras giedojo 
lotyniškai “O bone Jesu” Pa- 

Ai. Aleksis

žiūrovui nesuprantama — visai 
neturi teisės egzistuoti, už tos 
ribos prasidedanti meno profa
nacija, arba... abstrakcioniz- 
mas(!)”.

Tokiame samprotavime glū
dįs vidujinis prieštaravimas: 
“kai kurie žiūrovai, (priekaiš
tauja žiūrovams, o pataiko par
tijos ideologams. E. red.) neva 
pasisakydami prieš šiandieninė
je tapyboje vyraujantį formaliz
mą, patys tampa formalistais, 
reikalaudami kai kurių išraiš
kos priemonių sugrąžinimo į 
dailę. Mes žinome, kiek netoli

lestrinos ir lietuviškai kalėdi
nes giesmes “Berneliai, kelkit” 
J. švedo ir “Atėjai, Kūdikėli” 
A. Aleksio. Graikų ortodoksų 
bažnyčios choras giedojo grai
kiškai, Šv. Širdies bažnyčios 8 
asmenų ansamblis su dviem flei
tom ir klarnetu — angliškai, 
Pirmos liuteronų bažnyčios — 
vokiškai; St. Mary ligoninės 
daibuotojų choras — angliškai 
ir žydų Temple Israel kantorius 
atiiko hebrajų kalba senas, tra
dicines giesmes, vargonais pri
tariant, “Kiddush” ir “Kol Nid- 
re”. Metodistai grojo vargonais 
solo. R. K. Nekalto Prasidėji
mo bažnyčiai atstovavo solistas 
tenoras. Pietų kongregacionalai 
ir babtistai grojo vargonais. 
Episkopalai smuikavo, prita
riant vargonais. Po to sekė pa
laiminimas Švenčiausiu Sakra
mentu, ir šeimininkas A. Aiek- 
sis užbaigė koncertą, grodamas 
iškilmingąjį Schumanno maršą.

Šiame religiniame koncerte 
būta per 600 klausytojų, kurių 
tarpe, tur būt, daugiau kitatau
čių negu pačių lietuvių. Klebo
nas kun. A. Gradeckas progra
mos atlikėjus ir klausytojus 
kvietė ir toliau tęsti šį darbą, 
kuris kaip čia yra daromas tik 
ką pasibaigusio Visuotinio Baž
nyčios susirinkimo dvasioje.

Labai būtų įdomu, kad ir ki
tose didesnėse lietuvių koloni
jose panašūs koncertai būtų 
ruošiami. Lietuviai čia kaip tik 
galėtų parodyti pionierišką ini
ciatyvą Dievo garbei ir savo 
tautos bei savo parapijų vardui 
iškelti.

moje praeityje kainavo mūsų 
menui reglamentavimas formos 
elementų, kurie taip disonavo 
su nauju turiniu”.

Išvadoje M. Martinaitis dar 
kartą grįžo prie “liaudiškos” 
(ir chruščioviškos) kritikos, pa
brėždamas, kad — “per visą 
atsiliepimų knygos puslapį už
rašyti "TEPLIONE” nereikia 
nei didelio proto, nei skonio... 
Mums patiems teks atsirinkti 
tikrąsias meno vertybes, kad 
jų paskui niekam neatiduotu- 
me, kad jos taptų mūsų amžina 
nuosavybe”.

¥

Tokie pasisakymai lyg liudy
tų. tartum lietuviai kultūrinin
kai Lietuvoje būtų beatgauną 
kultūrinę nepriklausomybę, tai 
yra galimybę matuoti kultūrines 
vertybes ne Maskvos, ne par
tijos, o savu mastu.

Yra tačiau žymių, kad drą
sesni pasisakymai Lietuvoj pa
sigirsta tik tada, kai kas nors 
panašaus ataidi iš Maskvos. 
Taip dedas nebe pirmą kartą, 
todėl ir nežinia, ar ilgam.

(ELTA)

Izraelis pagerbia aktorę

Los Angeles mieste, Califor- 
nijoje, Izraelio generalinis kon
sulas Avshalom Caspi suteikė 
iškilmingose ceremonijose nar
sumo medalį aktorei Marlene 
Dietrich. M. Dietrich, pirmoji 
moteris, gaunanti tokį medalį, 
buvo pagerbta už griežtą atsi
sakymą sugrįžti į nacišką Vo
kietiją prieš Antrą pasaul. ka
rą 'ir už dalyvavimą scenoje, 
linksminant esančią amerikie
čių kariuomenę Europoje. Mar
lene Dietrich yra viena tų Hol- 
lyvvoodo žvaigždžių, kuri niekad 
nepersiskyrė, išgyvenusi gražų 
amžių su savo vyru, esanti pa
vyzdinga motina ir močiutė.

Vargas mums, jei mes .miego
sime tada, kai visa žmonija bus 
pasiruošusi, sąmoningai ar nesą
moningai, mus priimti.

R. Lombardi
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