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Prieš penkerius metus tema, Į kiam ar kitokiam visuomeni
kuri man šiandien skirta, būtų niam susigrupavimui pateisinti.
buvusi sausai teoretiška, nekon- Panašiai yra ir su mūsų čia ap
traversinė*). Juk terminai vals- kalbamomis vertybėmis,
lie
tybingumas ir tautiškumas reiš čiančiom tautą ir valstybę. Jei
kia vertybes, kurios mums, čia idėjinėj plotmėj valstybingumas
susirinkusiems, yra lygiai priim ir tautiškumas yra paralelės, vie
tinos. Tai vertybės, kurios eina na kitą papildančios vertybės, tai
ranka rankon, kurios nepriešta-, mūsų išeivijos gyvenime tos ver
rauja viena kitai. Tai vertybės/ tybės, arba teisingiau, tų verty
kurios rodo kryptį mūsų lietuviš bių etiketėm paženklintos gru
kam judėjimui. Rodo vieną kryp pės neina išvien, bet išnyra prie
tį, ne dvi, rodo tiesiai, be pavo šingybe, net konfliktu.
Jau kuris laikas mūsų išeivijo
jaus konfliktui, be rizikos prin
je, ypač Jungtinėse Valstybėse, Dr. Kęstutis Keblys skaito paskaitą PLB seime NeuYorke.
cipiniam išsiskyrimui.
Taip buvo prieš penkerius me vystosi nauja visuomeninė polia
tus. Ar yra taip ir dabar? Jei rizacija. Pasidalinimas partijo
žvelgsime teoretiškai, jei valsty mis politinėj veikloj ir ideologi
bingumą ir tautiškumą imsime nė diferenciacija kultūriniame mui, minuoja mūsų bendrą dar ba ir kultūrinė veikla. Tauta ku
idealinėj plotmėj — taip. Verty sektoriuje pradeda nustoti pir bą. Tai mūsų bendruomenės rį laiką gali gyventi ir nelaisvė
bės savo lygiagrečių pozicijų ne mykštės svarbos. Vis daugiau ir problema, prieš kurią negalima je, tačiau nepriklausoma valsty
pakeitė, nepašoko viena virš ki daugiau išryškėja dvi stovyklos: užmerkti akių, nes, ir užsimer bė be tautos, tautai mirus, nus
tos. Principinėj plotmėj ir dabar viena — akcentuojanti tautinės kus, ji nepranyks. Todėl gal ver toja prasmės. Todėl kova už lais
jokio konflikto tarp šių vertybių gyvybės svarbą, kultūrinę veiklą, tėtų dirstelti į tas dvi sroves, į, vę neturi būti vedama totalinio
nėra. Tautiškumas, dar ir šiais antroji — pabrėžianti laisvos dr. Girniaus terminu, “tautinin karo principe. Kovojant už ne
kovos metais, reiškia sąmoningą valstybės principą, politinę ak kus” ir “valstybininkus”, peržvel priklausomybės atstatymą, nega
gti jų atstovaujamas pozicijas, jų lima kompromituoti tautinės gy
lietuviškos kultūros kūrimą, aky ciją.
lų rūpestį tautinės gyvybės sau
Jei prieš penkmetį šie du po susikirtimo pasekmes ir galop vybės išlaikymo pastangų. Nega
gojimu ir išeivijoje ir okupuota liai dar tebuvo vos pastebimi, tai pasvarstyti kaip reikėtų elgtis Pa Įima kultūros pajungti politinei
—kūrėjo, intelektualo
me krašte. Valstybingumas, net šiandien tenka sutikti su dr. Gir šaulio Lietuvių Bendruomenei ir veiklai
ir po Jaunimo kongreso, dar te nium, kad šios “tautininkų” ir ką daryti, kad šis naujas srovi išsireiškimo laisvė negali būti
bereiškia laisvos tautinės valsty “valstybininkų” srovės yra mūsų nis konfliktas nenugramzdintų saistoma politiniais motyvais. Jei
bės principą ir tvirtą nusistaty realios partijos, pagal kurias mus betiksliame savitarpio erze- siekiame laisvės pavergtai tautai,
tai netikslu savoj visuomenėj
mą Lietuvos nepriklausomybės vyksta išsiskyrimas visose mūsų lyje.
Kokius įsitikinimus atstovauja mindyti žmogaus laisvę. Pagrin
atstatymo atžvilgiu. Taigi, dar ir partijose, visose ideologinėse gru
šiandien galėtume kalbėti apie pėse ir visoj bepartinėj visuome tos dvi srovės, ženklinamos tau dinio tautos kamieno nusiteiki
valstybingumą ir tautiškumą iš nėj. Šiam naujam susigrupavi tiškumo ir valstybingumo eti mas turės daugiau reikšmės lais
esmės, nenusileidžiant į konkre mui buvo visa eilė priežasčių. ketėmis? Pirmiausiai pažvelkime vos Lietuvos prisikėlimui, negu
čias dabarties apraiškas. Tai bū Tačiau santykiai su tauta paverg kokia yra “tautiško” sparno po išeivijos pastangos ar tiesioginė
Jungtinių Valstybių intervencijtų ir patogiau ir ne taip pavo toj Lietuvoj buvo tasai kataliza zicija.
jinga. Bet manau, kad šiame torius, kuris iššaukė galutinį šių
“Tautininkai” teigia, kad lie ja. Užtat yra svarbu palaikyti ry
seime netinka ribotis teoretiniais dviejų polių išsikristalizavimą. tuvių tautos gyvybė, ir čia ir o- šius su pavergta tauta, nešant
svarstymais. Būtų neatsakinga Gal dėl to žmonės dažnai skirs kupuotame krašte, yra pavojuje. į ją Vakarų pasaulio laisvės dva
pasitenkinti visiems žinomų bei tomi į tas dvi stovyklas pagal Todėl, principe neatsisakant lais sią. Todėl kultūrinis santykiavi
priimtinų
principų
deklara tai ar jie yra už ar prieš ben vės siekimo ir akcijos nepriklau mas su pavergtos Lietuvos žmo
nėmis yra viena iš svarbiausių
vimu, užmerkti akis prieš mūsų dravimą su Lietuva.
somai Lietuvai atstatyti, praktipriemonių ne tik tautos gyvybei
lietuviško gyvenimo kasdienybę,
Toji nauja poliarizacija užklu nėj veikloj reikia akcentuoti tuos
nepaliesti svarbių, gal net likimi- po mus nepasiruošusius. Ji šako- darbus, kurie rišasi su tautinės palaikyti, bet ir tautos laisvei atnių, dabarties problemų. Todėl jasi visose gyvenimo srityse, gra- gyvybės išlaikymu. Tie darbai gauti.
Tokia maždaug yra “tautinin
aš norėčiau į valstybingumą ir sina mūsų tarpusavio sugyveni- j tai kultūrinis judėjimas — kūry
kų” idėjinė pozicija. Visuomeni
tautiškumą žvelgti ne kaip į ab
niu atžvilgiu jie yra mažuma.
strakčias sąvokas, bet kaip į re
Politiniu — opozicija mūsų val
alias mūsų visuomeninio judėji
džiai, veiksniams. Todėl šio spar
mo kryptis.
no žmonių pasisakymai dažnai
Sunku perkelti idėjas į kasdie
pasižymi aštria veiksnių, ypač
nybę. Abstrakčių koncepcijų, o
VLIKo ir ALTo kritika.
tuomi pačiu ir idėjinėj plotmėj
suformuluotų vertybių perkėli
O kokia “valstybininkų pozi
mas į realų gyvenimą visuomet
cija? Jų pažiūros remiasi princi
yra surištas su rizika tas verty
pu, kad valstybingumo sąmonės
bes ne tik susiaurinti, bet ir iš
ir laisvės siekimo reikalavimai
kreipti. Dažnai gyveniman nu
nustato pagrindinę kryptį išeivi
keltos idėjos praranda savo es
jos lietuvių veiklai. Lietuvių išei
mę ir lieka tik etiketėmis vieno- i
vija tai politinė išeivija, kurios
egzistencija pateisinama tik vie
nu — kova už nepriklausomybės
* Paskaita, skaityta Pasaulio Lie- '
atstatymą. Išeivija yra nuolati
tuvių Bendruomenės trečiajame I
niame karo stovyje prieš okupan
seime š. m. rugsėjo 1 d. New Yorke.
tą, aneksavusį Lietuvą. Užtat vi
sos pastangos ir visi resursai turi
būti telkiami laisvės kovai, poli
tinei akcijai. Neangažuota kul
tūrinė kūryba totalinės kovos mc
tu yra nesusipratimas. Politinė
veikla yra svarbesnė už kultūri
nį judėjimą. Kultūrinė veikla
• Ar pakėlėme ir iniocmari >į
prasminga tik tiek, kiek ji tie
ginklą?
sioginiai
tarnauja laisvės kovai.
• Valstybingumas ir tautiškumas.
Toliau “valstybininkai” teigia,
• Apie kitokį Antaną Olį.
kad išeivijos politinė veikla re
• Pogrindiniai ir netarybin'ri
miasi Lietuvos aneksijos nepripa
eilėraiič'ai.
žinimu.
Mes stengiamės išlaikyti
• Esame verti griežtos kritikos.
diplomatinį nepripažinimą Va
• Dar apie koncertą Lincoino
karų demokratijose ir uoliai de
certtre.
monstruojame Lietuvos susovieti
• Kekė rūgštoką vyšnią.
nimo nepripažinimą patys ir pri
• Šėtonas Maskvoje.
• Kultūrinė kronika.
Vandenys (Hemis-Fair 68. San Antonio, Tėvas). Nuotr. Alg. Kezio, SJ vačiame ir organizuotame savo
į gyvenime, Lietuvos valstybės, o
• Motery gyvenimą*.
Iš parodos Tampa miesto muziejuje, Floridoje

,

Nuotr. R. Kisieliaus

tuo pačiu ir politinės išeivijos
priešu yra okupantas, rusas —
komunistas, bet taip pat ir kiek
vienas lietuvis komunistas, ypač
LTSR pareigūnas, nesvarbu ar
politinėj, ar ūkinėj, ar moksli
nėj įstaigoj. Bendrauti su priešu
— reiškia atsisakyti valstybin
gumo principų, reiškia kompro
mituoti vieningą išeivijos laiky
seną okupanto atžvilgiu. Todėl
tautinė drausmė, politinio elge
sio normų laikymasis yra prin
cipas, kuriam turi nusilenkti in
dividuali minties, žodžio ir veiks
mo laisvė. Todėl tautos vardu at
sisakyti nuo laisvės kovos yra tas
pat kaip pavergtą tautą išduoti.
Tautai gresia pavojus išeivijoje,
bet ne Lietuvoje. Tėvynėje tauta
yra atspari. Ji išliko per sunkes
nius okupacijų metus, išliks ir
toliau. Tautiniu atžvilgiu išeivi
ja savo pavergtiems broliams pa
dėti negali, bet politiniu — gali.
Todėl netikslu savo jėgas kreip
ti nuo laisvinimo akcijos į tauti
nės gyvybės palaikymo pastan
gas. Užtat kultūrinis bendravimas su okupuota ir aneksuota
Lietuva ne tik nėra tikslingas,
bet ir nepageidaujamas. Bendra
vimas yra pavojingas, nes, jam
išsišakojus, bus kompromituo
jamas aneksijos nepripažinimas,
bus slopinama kovos dvasia ir
valstybingumo sąmonė, bus pa
tarnaujama okupanto kėslams.
(Nukelta į 2 psl.)

Išeivijoje esanti mūsų tautos
dalis turi daugelį įsipareigoji
mų savo kraštui. Iš jų minėti
ni: kova dėl pavergto krašto
laisvės, ekonominė parama Si
biro tremtiniams bei Lietuvos
žmonėms, teisinga informacija
svetimtaučiams. Apie pastarą
ją čia ir kiek pakalbėsime.
Yra tiesa, kad išeiviai, nors
ir daug jų būtų, negali savo
krašto ginklų išvaduoti. Mūsų
patrankos, po Žalgirio, am
žiams slenkant, vis tyliau bešaudžiusios, kone visai nutilo
, ir vargu ar pasaulį kada nors
benustebins savo jėga. Bet tai
ne mūsų paskutinis ginklas.
Kai stokojame fizinės jėgos
tėvynei išvaduoti, privalome
efektyviau naudoti kitokias
kovos priemones. Viena jų ir
yra teisinga informacija apie
okupaciją, apie dabartinį oku
puotos Lietuvos gyvenimą,
žmonių priespaudą, jų tikruo
sius siekimus, apie religinę
“laisvę” ir kt. Tautai burna
užčiaupta, mes privalome už
ją kalbėti.
Mūsų rankos ir kojos ne vie
nu atveju surištos, daug ko
negalime jomis atlikti ir vien
tik jomis pasikliauti. Bet mums
palikta laisva burna: galime
kalbėti į savųjų ir svetimųjų
protus, širdis. Nereika naudo
ti aklos propagandos, kuri daž
nai sutapatinama su tenden
cingų idėjų skleidimu. Bet
mums išplėsti tikrą ir teisin
gą informaciją reikalinga ir
būtina. Tam reikia visos eilės
priemonių ir veiksmingo darbo
plano.
Pastarojo kaip tik mūsuose,
rodosi, niekada nebuvo ir nė
ra.
Jau tuojau bus ketvirtis
šimtmečio, kai esame svetur,
o mūsų informacinės priemo
nės kiekybe ir kokybe labai
menkos, atsitiktinės, nederina
mos, o dažnai ir neskatinamos.
Jos gali būti (ir iš dalies yra)
labai įvairios. Bet mes čia per
daug nesiplėsime, o sustosime
tik prie raštiškosios informa

cijos apie Lietuvą.
Informuot svetimuosius apie
mūsų kraštą reikia. Mums
naudinga, kad aukštesnieji, vi
dutiniai, o labai gerai, kad ir
žemesnieji gyventojų sluoks
niai kiek galima daugiau apie
Lietuvą žinotų.
Eilė mūsiškių, einančių moks
lūs, savo diplominių bei dok
torantų ar kitų mokslinių dar
bų tezėmis yar paėmę Lietuvą
liečiančias temas. Dar džiu
giau, kad nemažas skaičius
amerikiečių ir kitų kraštų
mokslo žmonių domisi Lietuva
(kai kurie yra net lietuvių
kalbos pramokę), apie ją rašo
studijas. Į mūsų atstovybę,
konsulatus, laikraščių redak
cijas ir paskirus asmenis ne
retai kreipiasi šio krašto švie
sios • asmenybės, prašydamos
suteikti informacinių žinių. To
kių žinių prireikia ir Amerikos
spaudai, radijui, televizijai, pa
skaitininkams. Tačiau labai
gaila, kad neturime vienos
įstaigos, kuri galėtų visų pra
šančiųjų prašymus patenkinti,
parūpinant įvairiais klausi
mais medžiagos.
Štai kodėl
mes jau ne kartą kėlėme cent
rinės lituanistinės bibliotekos
įsteigimo reikalą ir dabar ke
liame ta prasme, kad būtų
įkurta tam tikra informacijos
įstaiga, kuri turėtų visą Lie
tuvą liečiančią medžiagą ir ga
lėtų trumpiausiu laiku jos rei
kalingiems parūpinti.
Tiesa, mes esame daug gerų
ir naudingų dalykų sukūrę,
bet nesukūrėme pačio didžiau
sio: informacinės institucijos.
Mūsų atstovybių ir konsulatų
informaciniai rinkiniai, kiek
jie liečia Lietuvą, yra labai pa
senę ir, dargi tie patys, karo
audrų paliesti, begaliniai men
ki. Visuomeninių bibliotekų ne
turime. Pasaulio Lietuvių ar
chyvas tebėra tiktai archyvas.
Privatūs rinkiniai gausesni,
bet neplaningi ir sunkiau pri
einami.
Bet ir tokią centrinę biblioi Nukelt a
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grėsmė, bet šiandienos nelaimė.
lui, švietimui.
Siame politikos—kultūros kon Reikia dar kartą pabrėžti, kad
tekste Bendruomenė kultūrai sko skilimą ugdo ne pats nuomonių
linga dar ir daugiau. Bendruo skirtumas, bet savo nuomonių su
menė privalo kultūrinei veiklai j absoliutinimas ir mėginimas jas
garantuoti autonomiją,
laisvę įpilietintj viešam gyvenime, penuo aklo tarnavimo politinaims siskaitant su priemonėmis. Išsidienos reikalams. Valstybingu j siskyrimo laužą kursto vienmin
mas Bendruomenei turi būti tiks tiškumo manija. Todėl mūsų gy
lą rodančiu principu, bet ne prie venimą vagoja keisti reiškiniai.
mone uždėti viržius kūrybiniam Iš jų turėtume juoktis, jei galė
tume į juos žiūrėti kaip neutra
išeivijos pasireiškimui.
lūs stebėtojai. Bet kaip mes ga
Jei vienpusiškas supolitikėji- lime likti neutralūs, jei tos grįau
mas yra artimos ateities pavo nančios apraiškos varo pleištus
jus, tai “valstybininkų” — “tau į pačius mūsų Bendruomenės su
tininkų” susiėmimo pasėkos — gyvenimo pagrindus? Gal kam ir
visuomenės pakrikimas ir skili juokinga, kai vos nesugriūva VL
mas — yra jau dabar egzistuo
Nukelta į 4-tą psl.
janti problema. Tai ne rytojaus

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 14 d.

VALSTYBINGUMAS
IR TAUTIŠKUMAS
(Atkelta iš 1 psl.)
Žodžiu, ‘'valstybininkai” pa
brėžia politinį momentą, kultū
rinei veiklai skiria
antraeilę
reikšmę, griežtai pasisako prieš
neribotą bendravimą su paverg
ta tauta. Visuomeniniu atžvilgiu
“valstybininkai” yra daugurnos
padėty. Galima net teigti, jog
tai valdžios pozicija, nes “vals
tybininkų” pažiūroms yra arti
mi mūsų politiniai veiksniai ir
didelė dalis išeivijos laikraščių.
Tokiu būdu “valstybininkai” nė
ra vien tik reiškiama nuomonė,
bet ir reali visuomeninė jėga.
Neatrodytų, kad abiejų spar
nų atstovaujamose pažiūrose sly
pėtų kas nors nesutaikomo, kąs
nors kas ardytų ir sprogdintų
mūsų visuomenę. Tiesa, aiškiai
matyti nuomonių skirtumas, aiš
kus yrą pagrindas rimtiems de
batams apie išeivijos tikslų įgy
vendinimo metodus. Tačiau tie
skirtumai, nors dideli, nėra išskiriantys, nes abiem pozięijom
yra bendra, nors nevienodai akr
centuojama, pagrindinė premisa
— pasirįžimas siekti nepriklau
somos Lietuvos atstatymo. Ne
žiūrint to, aštrus skilimas vals
tybingumo — tautiškumo etike

tėm nubrėžta linija nebėra jau
vien pavojus, bet faktas.
Kodėl taip yra? Kodėl šie pa
žiūrų skirtumai nuo debatų sta
lo persikėlė į mūšio lauką, ar
dydami mūsų bendruomenės dar
bo vienybę? Priežastis slypi dvie
juose mūsų visuomeninio gyve
nimo momentuose, netobulu
muose. Pirma, tai nedemokratiš
kas mūsų vidinės politikos pobū
dis; antra — daugumos tenden
cija suabsoliutinti savo pozicijas
ir nesugebėjimas skirti tikslų nuo
priemonių.
Netenka daug įrodinėti, kad
mūsų veiksniai, išskyrus Ben
druomenę, yra, tam tikra pras
me, nedemokratiški. Šio krašto
ALTas, o ypatingai pasaulinis
VLIKas, teisioginiai neatstovauja
išeivijos visuomenės ir nėra jai
tiesioginiai atsakingi. Todėl vi
suomenė yra beveik bejėgė tarti
savo žodį apie tai ką veiksniai
veikia ir kas juose veikia. Tuo
labiau bejėgė jaučiasi aktyvioji
mažumą, “tautininkai”. Neturė
darni progos savo nuomonę pa
reikšti rinkimų urnose, savp jąitįkimmus jie reiškia aštria kri
tika, Negalėdami mūsų polįtinės
jėgos pakeįsti iš vidaus, jie puola
to. mūsų establišuiento. tvirtovės

KERTINE PARAŠTE
(Atkelta iš 1 psl.)
teką sukūrus, reikalas dar neišsispręstų. Su dideliu apgai
lestavimu turime vis dar kar
toti, kad didžiausias informa
cinis vekselis nėra išpirktas:
iki šiol nėra išleista išsami ir
rimta informacinė knyga apie
Lietuvą kuria nors, plačiau
vartojama, svetima kalba.
Ateina bei paskambina konsulatan ar redakcijon svetim
tautis, prašo žinių, kad ir ele
mentarių, apie Lietuvą nuo
seniausiųjų (archeologinių- iki
dabartinių laikų ir... mes netu
rime ko pasiūlyti: tokio veikalo
iš viso nėra išleisto. Tiesa, mes
galime jam nurodyti nemaža
veikalų, autorių vardų, bet ne
galime pasakyti, kur ir kada
jis galės tokias knygas gauti.
Kaltininkų galima visur ieš
koti, o šie, žinia, sugebės nuo
apkaltinimo išsisukti, bet jau
tokie veiksniai, kad Ir kaip
bandytų, nuo neišpirktų savo
vekselių pasislėpti niekur ne
galės. Beveik ketvirtį amžiaus
valdininkaujame išeivijoje, sta
tome ir patys griauname kor
tų namelius, visokiems dar
bams surinkome šimtus tūks
tančių (jei ne milijoną ar dau
giau) dolerių, o kone pagrindi
nio mūsų tikslo — informaci
jos į priekį beveik nepajudino
me.
»

Su dideliu džiaugsmu dabar
rikiuojame į mūsų knygų len
tynas atsilikusį XV-jį Lietu
vių Enciklopedijos tomą. Len
tynoje jau visi 35 tomai iš ei
lės. Žinia, kad už metų kitų at
siras dar vienas kitas ir papil
domasis tomas. Dievuliau, kiek
daug vargo redaktoriai ir
bendradarbiai turėjo, kol me
džiagą surinko; kiek rūpinosi
leidėjas Juozas Kapočius, jo
leidyklos ir spaustuvės dar
buotojai, kol tuos visus tomus
atspaudė. Lenkiame savo gal
vas ir prieš tūkstančius skai
tytojų (tiksliau vartotojų —
prenumeratorių), kurie, daž
nai kukliai gyvendami, sudėjo
daugiau kaip milijoną dolerių
gi am monumentaliam lituanis
tiniam pastatui pastatyti. Ir
su nuostaba pagalvoji; ačiū
Dievui, kad atsirado išmanan
čių ir Lietuvą mylinčių paski
rų žmonių, kurie visa tai pa
darė.
Vėl imame į rankas įš to

mų eilės vidurio naujausią —
XV Lietuvių Enciklopedijos to
melį. Storas (807 psl.) ne tik
puslapių skaičiumi, bet svarus
ir turiniu: kiek daug lituanis
tinės medžiagos. Lenkiame vėl
galvą dr. Vincui Maciūnui, šio
tomo redaktoriui, nors ištisą
dešimtmetį keli tūkstančiai
prenumeratorių jį vis minėjo
už vėlavimąsi. Ir vėl pagalvo
jame : kaip būtų nesunku šią,
taip sunkiai sulesintą - surink
tą medžiagą pateikti svetim
taučiui skaitytojui: beveik tik
išversti tereikia.

Ir vėl štai: tas pats Juozas
Kapočius pasišovė duoti sve
timtaučiams šešiatomę LE
angliškai. Pradėjo rinkti pre
numeratą. Rodosi, kad nebedaugelis senųjų LE prenume
ratorių jį parėmė: vieni nuse
no, kitų regėjimas apsilpo,
trečių maža pensija nebepake
lia naujo prenumeratos mokes
čio, dar kiti atvirai sako: “Mes
išleidome vieną enciklopedija,
kitą tegu išleidžia jaunimas
ar veiksniai!”
Vėl apsisuko ratas ir prie tu
pačių veiksnių priėjome. Šių
eilučių autoriui ne kartą teko
ištisas valandas su LE leidėiu
kalbėtis, tačiau niekada neiš
girdau, kad jį būtų kuris nors
mūsų veiksnys kad ir kuklaus
“viešojo skatiko” bent maža
subsidija parėmęs. Dar blo
giau: neteko išgirsti, kad tie,
kurie sakosi lietuviškos infor
macijos reikalais besirūpiną,
būtų jį efektyviai morališkai
pastiprinę.
Mn
baisi svetimkalbė. lietuviškoji enciklopedija —
duokite platų kitą kurį nors
veikalą. Pagaliau, išverskime
į svetimas kalbas tą pati XVjį Lietuvių Enciklopedijos to
mą. Negerai ir šis — parašyki
te gerą knygą ir ją žmoniškai
išleiskite. Juk ar neatsibodo
svetimtaučius vis “maitinti”
pasenusiomis, prieš 20 metų
paruoštomis brošiūromis.
Minime ir baigiame minėti
50-uosius Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo metus
seimais, minėjimais, šventė
mis, “motorkadomis”, nutari
mais, rezoliucijomis ir kitais
gerais dalykais. Bet ar įam
žinsime juos ilgai nenykstančiomis kultūrinėmis vertybė
mis?
b. k.

’»r
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Rudoke kalitneta perėmė
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<;p 6-2400

3424 W. 63rd 8t.. «R 6-7944

Vai pagal * u s) tarimu Pirm
an«
etv 2- -B. 7--F vai Penkt 2—6 Ir
s*Sta.<1
— i vai

Čiurlionio ansamblis, diriguojamas Alfonso Mikulskio, koncertuoja Lincolno centre New Yorkc, PLB sei
Nuotr. R. Kisieliaus Ofs. 785-4477.
mo metu.

Kės PR H <I»«O

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA

sienas iš lauko karčiu protestu, druomenę ir iš lietuviško darbo dama vieninteliu demokratiniais
dažniau labiau piktu, negu kons lauko išskirti kūrybingą mažu pagrindais sudarytu veiksniu, tu
truktyviu. O kaltinimais matuo mą. { šiuos aspektus reiktų pa rėš imtis vis daugiau ir daugiau
politinės atsakomybės. Politinė
tas piktas protesto žodis neveda žvelgti atskirai.
Valstybingumo pervertinimas kryptis Bendruomenei neišven
i dialogą, bet į kivirčą. Galima
abejoti ar “tautininkai”, skelb tautiškumo sąskaiton praktiškai giamą. Tačiau sukdama šiuo ke
dami savo pažiūras protesto žy reiškia kultūrinio darbo subordi liu, Bendruomenė turi laikytis
giais ir kritika, eina teisingu ke nuvimą politinei akcijai, “Vals savo seno principo — nesiverž
liu. Tačiau nerealu būtų tikėtis, tybininkai” mėgina įrodyti, kad ti į darbą, kuris jau dirbamas,
kad jie rodytų besąlyginį lojalu vienintelis prasmingas darbas iš nesiginčyti dėl pirmavimo ir
mą ir solidarumą institucijoms, eivijoje yra kova už politinę lais kompetencijų, bet veikti ten, kur
kurių sąranga atima jiems gali yę. Argumentuojama, kad ne lai dar neveikiama, užpildyti spra
mybę savo pažiūras įgyvendinti kas yra rūpintis kultūriniais da~ gas, dirbti tai, ko kiti veiksniai
lykais — literatūra, muzika, me nesugeba ar nespėja atlikti.
demokratišku procesu.
Antroji priežastis, vedanti du nu, mokslu — kuomet vyksta
Bendruomenės dėmesys politinaujuosius mūsų visuomenės po žūtbūtinė kova už laisvę. Kai pa
jnei akcijai turi augti. Bet čia
lius į griaunantį skilimą, yra po trankos gaudžia, sako, mūzos ty
i slypi ir rimtas pavojus, kad suzicijų suabsoliutinimas ir tikslų li. Totalinėj kovoj reikia totali
politikėdama Bendruomenė ne
bei priemonių sumaišymas. Čia nės mobilizačijos. Todėl, geriau
apleistų kultūrinio darbo. Rie
kalti, jei kaltės ieškosim, “vals siu atveju, kultūrinė kūryba leis
dant politikon, reikia ne keisti
tybininkai”, Daugumos pozicija, tina tik tiek, kiek ji tiesioginiai
bėgius, bet nusitiesti naujus, rei
paprastai suformuluojama poli pasitarnauja laisvės kovai, poli
kia ne vienpusiškai siaurėti, bet
tinių veiksnių, ar ji liestų prin tiniam momentui.
plėstis. Eiti politikon kultūros
cipą, ar principo pritaikymą, lai
Tokia kraštutinio valstybingu sąskaita būtų didelė klaida. Ben
koma tiesa, kuri turi būti visų
mo argumentacija neįtikina. Jei druomenė gali atlikti abu dar
priimama ir be kompromisų vyk
iš tikrųjų būtume rimtam karo bus. Ji apjungia daug gabių žmo
doma, Atrodo, kad dažnai ope
stovy, tuomet gal ir galėtume nių, kultūrininkų ir politikų. Vi
ruojama parafrazuotu evangeli
laikinai
užmirštį
lituanistinį siems yra vietos ir darbo. Todėl
jos posakiu: “Kas ne su manimi,
švietimą ir operą. Tačiau juo šalia augančio dėmesio politikai,
tas prieš Lietuvą”. Nesvarbu, ar
kinga 1968 metais, nors ir lais turi dar labiau stiprėti Bendruo
su manimi” reikštų principinį
vės kovos vardu
vadinamais, menės dėmesys ir parama lietu
pasisakymą už Lietuvos išlaisvi
(skelbti visuotinę
kultūrininkų viškos kultūros kūrybai, moksnimą, ar nuomonę apie Vasario
mobilizaciją politinei kovai. Ar
16 minėjimo aukų paskirstymą.
gumentai, kad partizanai, paėmę
Suabejojimas veiksnių Clevelanginklą, sukrovė neužbaigtas diser
RezĮd. Tel. 239-4683
do rezoliucijų tikslingumu yra
tacijas ir simfonines poemas lenDR.
K. G. BALUKAS
laikomas nusiangažavimu lais
tynon, tiktų tik tuomet, jei mū AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ EIGOS,
vės kovoj. Skirtinga nuomonė po
sų kova bent truputį būtų pana
GINEKOLOGINI? CHIRURGIJA
litinės akcijos krypties klausimu
ši J partizanų kovą. Gi dabar 6449 S. Pulaski Road (Orawford
laikomą pasitarnavimu komuniz
mūsoji laisvės kova yra daugiau Medical Building) Tel. LU 5-6446
mui. Manoma,, kad, jei yra vie
gražbylystė, negu realybės apibū
Priima ligoniu* pagal susitarimų,
nas tikslas, tai tėra galimas tik
dinimas. Mūsų kova yra ne kas Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-S222
vienas kelias, to tikslo siekiant,
kita, kaip sunki, lėta, galo ne
tik viena nuomonė, tą tikslą aiš
DR. ANNA BALIUNAS
matanti politinė veikla. Ne mū
kinantis. Toksai karingas dogma
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR
šis karo lauke, o daugiau šalta
tizmas, kuris nepripažįsta mažu
GERKLES LIGOS
sis karas. Todėl nėra ko ir kal
PRITAIKO AKINTOS
mai teisės pareikšti savo nuo
bėti apie mūzos nutilimą prieš
2858 West 6Srd Street
monę net periferiniuose klausi
Į politines prakalbas ir žygius į Vai.: kasdien 1#—12 vai. Ir 7—9 v
muose, aišku, užkerta kelią skir
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
j senatorių rastines Washingtone. dieni uždarytu Ligoniai priimami su
tumų išsiaiškinimui, ramiam,
■Įtarus.
i Pa.r neatėjo laikas visuotinei mo
Ofiso telefonas: PR 8-3229
kultūringam išsikalbėjimui.
bilizacijai. Mūsų dabartinėj situ
Rez. telef. WAlbrook 5-607#.
Jej naujoji mūsų visuomenės
acijoj dar puikiai sutelpa ir tau
ofisas 3148 West ftSrd Street
poliarizacija tereikštų vien pa
tinių šokių šventė šalia žygio į
Tel.: PKosoect 8-1717
prastą nuomonių skirtumą, ne
Res. Heli West AUtli Plaee
Jungtines Tautas, ir poezija ša
l’el.: KEpubllc 7-7808
reikėtų daug rūpintis. Tačiau
lia Valiuko rezoliucijų, ir dra
DR. S. BIEŽIS
mes jau nebesitenkinam ramiu
mos festivalis šalia veiksnių kon
CHIRURGAS
savo pažiūrų dėstymu. Kai jau
ferencijos, ir “Aidai” šalia “El Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: tre
nebesiekiame vieni kitų įtikinti,
čiadieniais uždaryta Antradieniais Ir
tos” biuletenio.
o stengiamės vieni kitus perrėk
penktadieniais vak. nuo 7 tkt 8 va)
Atrodytų, kad nėra jokio pa
ti ar vieni kitiem užčiaupti bur
vojaus Bendruomenei pasiduoti
DR. VL. BLAŽYS
nas, tuomet konfliktas nustoja
tokiai silpnai
argumentacijai, PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
darbingų debatų pobūdžio ir reiš
2801 H'ist #3rd Street
valstybininkų” pastangoms su
kia skilimo pradžią. Naujasis mū
Kampas 68-čtos Ir Callfornla
bordinuoti tautinės gyvybės rei
sų visuomenės pasidalinimas,
Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
kalus valstybingumo principams.
Šetšad. 2—4 vai
ne skirtingų minčių įnašo po
Trečlad
Ir kitu laiku pagal susltar
Tiesa, Bendruomenė dar tebesiOfiso lelef. 176-4042
tencialu, bet realiai pasireiškian
laiko tvirtai užsiangažavusi dar
Rezid. tel. VVAlhrook 5-3048
čiu skaldomuoju momentu, at
bui kultūriniam dirvone. Tačiau
neša į Lietuvių Bendruomenę
DR. C. K. BOBELIS
negalima nepastebėti kartais iš
naujas problemas, naujus pavo
ryškėjančių tendencijų Bendruo Inkstų ir šlapumo takų chirurgija
jus. PLB organai ir kraštų LB
menės kultūrinius darbus nu
Tel. 695-0533 — Elgin
valdybos turi jausti pareigą šiuos
spalvinti politiniu dažu. Pereitų
425 No. Liberty Street
reiškinius analizuoti ir iškylan
metų kultūros kongreso akade
čias problemas spręsti ne emoci
Route 25, Elgin, Illinois
minės programos dalyvių išskrijų diktuojama reakcija, bet gerai
mngavimas grynai politiniais su rel. ofiso HE 4-6849. re*. 388-2939
išmąstytą veikla.
metimais yra aiškus pavyzdys,
DR. PETER T. BRAZIS
. Šias problemas ir iš jų kylan kad ir Bendruomenės organai nė
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
čius pavojus Bendruomenei gali ra laisvi nuo pagundos varžyti
2434 West 71st Street
ma suvesti į du aspektus. Pir kūrybinės išraiškos laisvę pagal
Vai.: pirai., ketv. 1-4, vakar. 7-9
ma,
valstybininkų” peršamas politinius dienos vėjus.
antr., punktml. I—•& tceč Ir fiešt. tik
susitarus.
politikos primatas sudaro pavo
Girdime daug balsų, raginan
jų Bendruomenei per daug su- čių Bendruomenę sukti savo ve
Ofiso -m- HE 4-675S.
politikėti, apleidžiant kultūrinio žėčias politinės veiklos kryptin.
DR. M. BUDRYS
darbo barus. Antra, valstybingu Tie balsai, ateinantys ir iš “tau
ALERGIJA
mo
tautiškumo realių apraiš tininkų ir iš veiksniuose nesu
2751 West 51st Street
kų įtampa veda į bereikalingą tepančių “valstybininkų”, atei Valandos: antradieniais, penktadle
erzelį, tarpusavio kivirčus, grasi tyje ir gausės ir garsės.
nlals 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. P
Ligoniai prUmaml pagal .uattartma
na neatstatomai suskaldyti BejjManau, kad Bendruomenė, bū

TO CHIRURGF

SPECIALYBF — NERVU TO
EMOCINĖM I IGOK
<BAWFORD MEDICĄL IUIM)
#449 8o Pulaski Road
Valandos pagal susitarimu

Bes Tel

DR. FRANK PLEClfis. OPI

G| 8-O87S

OR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgo*

nki-Hui
aki*
'contjin lenwM’

Primik,

akintu*

Valando* pagal susitarimo
Uždaryta trečiadieniai*

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS
Vidai s i mos
Tol. Ofiso PR fl-7800; \iimij 925-709?
5159 S«> Danteli 1 venu«
Valundob 2- Y vai p
1A»kv»»n treMarf .b.,nj

p

fei. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 8o. Kedzie Avenue

8132 So Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne j Vai., plrmad.,
atsiliepia. skambinti: MI 3-0001 ' peiiktad. 8 v.

antrad.. ketvirta/!. Ir
r. Iki 9 v. v. Treč ir
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet

Res. RE 7-«8«7

Ofiso HE 4-1414.

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Speclalybč akušerija Ir moterų Ilgos

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. OHTHOPEDUO8 LIGOS

2745 West 69tb Street

Prieš Sv Kryžiaus ligonine
VĄL - Pirm. nuo 8 iki 8 v. p. p.: ant
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) rad. ir ketv. nuo 9 Iki 11 v. ryto ii
Vai. kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak.
6k-hV' .V ii penkt nuo 8 iki 11 v
šeštad. 18—t vai. popiet
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
Trečiadieniais uždaryta
Telef. REpubllc 7-2290
Ofiso tel. PR 8-2290
Namu — ret.
PRuspeet 8-9081
DR, LEONAS SE1BUTIS

2454 West 71st Street

DR. JANINA JAKŠEVI6IUS

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO
CHIRURGIJA
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2454 W. 71st Street
VAIKU UGO8
Vai. antrad. nuo 2—5 popie
2656 West 6Srd Street
ketvirtad. nuo 6—8 vak
Plrmad., antrad. ketvlrt Ir penkt
Ofiso telef. 776-2880
uuo 12 Iki t v. Ir nuo 6 Iki 8 v. v.
šeštad. nuo 1 Iki 4 vaiRezid. telef. PR 9-6730
J

O

Ofs. PR 6-6022

K

6

A

Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS

iR.ALDOHAŠIMKUS

AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PRITAIKO AKINIUS
Bendra praktika
15542 So. Cicero, Oak Forest, III
3815 VV. 71at Street
Kabineto tel. #87 3090
Ofiso vai. kasdien nuo # Iki 9 v. v.;
Namu tel. 839-1071
šešt nuo t Iki 18 vai.: arba susi
Vizitai pagal ausltarlm#
tarus.______________________________
Ofs, PO 7-6000

Rez GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 West 88rd Street

DR. J. J. SIMONAITIS '
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street

Ofiso tel. REUance 5-4410
Rez. GRovelitll #-0#17
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir S Valandos: pirm. tr ket. nuo 12 vai.
’kl 8 vai. Tręčlad. ir šeštad. uždaryta. Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 iki 8 v. vak.;
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p.
Ofiso Ir huto tel. OLymplc 3-1381 ir vakarais pagal susltartm#.

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Oourt, Cicero

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7.
Ir šeštad tik susitarus.

Trečlad.

Tel. — REUance 9-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir chirurgus
Ofisas 2790 W. 71st Street

Telefoną# 925-8296
Valandos: 2—8 v.
v. r.. 2-8 v. vak
karo. Sekmad Ir
Rezid. tel.

v., penktad. 10—18
šeštad. 1-4 v. va
trečlad uždaryte
WA 5-8099

(Lietuvis gydytojas)

DR. VYT. TAURAS

3925 VVeat 59th Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. lt BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
penktad
nuo 18-4 vai. p. p., 4-8
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th SL
vai vak. šeštad 12-2 vai p.p.. trečlad
uždaryta.
Tel. PRospec, 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., Trač. b
Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159 penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo < Iki t
v. v. .šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu
laikų pagal susitarimą._____________
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Of. tol. HE 4-2123, Namų GI 8-6195
4938 W, 15th Street, Cicero
DR. V. TUMASONIS
Kasdien 1—1 vai. Ir 8—8 vai. vak.,
IšskyrUB trečiadienius.
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHIRURGAS

3454 West 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p Ir t—8 v vak
Trečlad. Ir šeštad. uždaryte

KŪDIKIU ER VAIKU LJGV
SPEOIAIJSTfl
Telefonas — GRovehlU 6-2823
MEDICAL BUILDING
719# South Westarn Avenue
DR.
A. VALIS-LABOKAS
Plrmad., antrad., ketvlrt Ir penkt.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo
SPECIALYBE AKUŠERIJA tB
6 — 8 vai vakare.
Trečlad. nuo
MOTERŲ LIGOS
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad
11 vai. ryto Iki i vai. p. p.
2524 West 69th Street
Ofiso telef. RE 7-1198
Valandos: 1 Iki 4 Ir « Iki 8 v. vak
_________ Bes, tel. 339-2949_________
šeštadieniais 1 Iki 4 vaL
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKU&ERUA IR MOTERŲ LIGOS
3817 VVeat 71at Street
Telefonas HEmlock 6-3545
(Ofiso ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarime

Tel. PKospect fl-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAAKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGS
6648 So. Albany Avė.

Ofiso tel PR 8-7773; Ros. PR 8-4739

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai.
vak.. penkt. ir šeštad. 2—4 popiet
Ir kitu laLku pagal susitarimą.

DR. A. MACIŪNAS

TeL ofiso PR 6-644#, rez. HE 4-3190

CHIRURGAS
2858 West 6Srd Street
Valandos: pirm., ketv., i—8 vai.,
antrad. Ir penkt 1—4 vai.
Priiminėja tik susitarus
Ofiso HE 4-1818

DR, F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI:
3107 West 71st Street
Vai.: 2 Iki 4 v. p p. Ir 7 Iki 8 v. v
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimų

Rez. PR 9-9801 Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus Ugoa
2454 Wfcet 71st Stteet
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
J^kasdlaų
pte ^ė-8 v v

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai. plrmad., antrad.. penktad. 1—4
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Kai tu. pasiketi į mėlynas viršūnes
Pogriiųliiiė ir netarybinė poezija Sov. Sąjungoje
RASŲL GAMZATOV

MALDA

Atsiskyrimo su juo dešimtmetį minint

Kai tu p-iHikcl; į mėlynas virįjūpes.
Kur jau gal p ii tu pasieki i danga.
Kai iš tenai giliam tarpekly
Girdi upelio amžinąją giesmę,
Ka virs tavęs pa«kštęlįs kyla vis į erdvę
Ir kai šia la.s kalnynu kopia kaimenė,
tada turėtum melstis savo žepiei,
Nors dar gyvenime nebūtum niekad meldęsis.

STASYS PILKA

Dvi rętps pepapašyĮjęs, slėpu- n.įi^.a , advokatas, nukrypsta il
sios tą patį notrąųkį. Menui at-lį amerįkin? politiką.
Drauge,
daira ir mepui aistra. Pilnutine jėgų nesigaili ir lietuvių visuo-i
tobulybe tikėjimas. Lietuvybės meninio gyvenimo problemoms.'
iškilpųipas —kelrodis.
j Tampa vidurio srovės vadas ir
Prisimepapt su Antanu 01 iu > ideologas. Jautrus tautiečių nelaiĮ
bendravimą, ūmai i mintį atėjo, mei, ryžtingas jų skurdui pakitoks susitikimas. Tebūnie at- į lengvinti.
leista, jei nukrypsiu nuo pagrinD
,
,. .
. c.
Paveldėtas ar Įgimtas mostui,
dimų minčių.
1 .... .
,
,
Į užmojui bei svarbesniems sugalSiurkštūs sceninio peruko plau vojimams palinkimas — ryškiau
kai ir grimas; kadaise pagimdė sioji Antapo Olio būdo savybė.
už ausies nemalonų auglį. Nu Pęr visą subrendimo laikotarpį,
tariau kreiptis pas prof. dr. Vin ryškių politinių vietų siekęs ir
cą Kuzmą. J laukiamąjį užėjęs, aukštos padėties administracinia
radau gausų ligonių susibūrimą. me (ypatingos svarbos ir atsa
Po kiek laiko kabineto durys pra komybės) poste įsitvirtinęs, sva
sivėrė; profesorius apžvelgė palie jojo dar apie didesnės reikšmės
gėlių daugybę. Staiga jo akys nu poziciją. Ir ne vien fantazavo, ta
krypo į mane, ir pirštu pamojo čiau tam apgalvotai bei stropiai
įeiti. (Iki tol niekad gyvenime ruošėsi. Per ankstyva mirtis, de
nebuvome susitikę), Operadijai ja, tuos galingus planus sugrio
atlikti daug laiko nereikėjo. Api vė.
pjaustytas, pasikėliau, norėjau
Tuo metu, kai dar vyravo ma
vietą užleisti kitiems. Bet profe
da kratytis lietuviškų pavardžių,
sorius paragino neskubėti. Jis
jis savo, slaviškai skambančią pa
kalbėjo. Aš klausiausi. Pagaliau,
vardę sutrumpinęs, drąsiai sulie
atkreipiau dėmesį, jog gal ilgu
tuvino.l Ir Olio vardas, toji pa
sėdėjimu neleidžiu kitiems pa
keista pavardė visada rišosi su jo
cientams į kabinetą įsiveržti. Ir
kilme, su tolimos, niekad nema
išgirdau nelauktus žodžius:
tytos Lietuvos gloriola. Su pas— Tegu palaukia. Aš noriu
tapgom šiuo nimbu ne vien su
su tarpsta pakalbėti. Turiu pritautiečiais dalintis, bet jo spinsipažinti, jog pasirinkau netin- ,. . , .
•
,
į..
~ ..
, _ . desj bei galią plačioje amerikikamą profesiją... Turėjau huti
J
nėję aplinkoje skleisti.
menininkas! Ir tik menininkas..
Romantinis nusiteikimas jau
Ką dabar darau, tai ne tai, ką
ną Antaną Olį sujungė su tais,
privalėjau daryti...
kurie atsiliepė į jo planą: svar
(Tai buvo 1929 metų pabai
bioje anąsyk Bridgeporto kolo
goj. Prof. dr. V. Kuzma buvo
nijoje pastatyti kino teatrą. Ne
jau garsus Lietuvoje, kaip stebuk
lyginant, kaip tėvas anksčiau iš
lącjarys chirurgas ir retas gydy
mūrijo ir moderniai įrengė di
tojas, pasišventęs ir nežiūrįs į li
džiulį, vodevilio vaidinimams
gonių pinigines).
skirtą, “Mildos” teatrą, sūnus su
Sitai -mintyse jungiasi su kitu

vaizdu. Antanas Vanagaitis, su
kuriuo 1926 metais esu Chicago
je gyvenęs, vieną dieną pranešė,
jog esame šventadieniui pakvies
ti pas Olius priešpiečių. Jie gy
veno puošnioje rezidencijoje, Be
verly Hills turtingoje aplinkoje.
Atsimenu, mane sužavėjo kuone
dvidešimties pėdų sienoje kabo
jęs gobelenas, valgomo įmant
riai išpiaustytos bronzinės, sustu
miamos durys. Bet labiausiai at
minty išliko Antano Qjio prašnekėjimai: vis muzikos, teąjro
linkme. Ir lietuvybės įŠlaikymo,
jai tobulesnių pavidalų krypti
mi. Jautėsi, kad šeimininkas tiki
tuo poveržiu, jog tame mato gy
venimo uždavinį.
Ateityje Antanas Olis parodė
(ir pats pirmas įgyvendino), jog
lietuviams dera parodyti ir savi
garbą, ir drąsą, ir mastą.
Tėvas ir sūnus — iniciatyvos,
plątaus masto, apgalvotos, drąsy
bės vyrai. Netikėtų pergalių vai
siui. Aplinkumos Antanui Oliui
dalingas poveikis.
Antanas Olšauskas (Olszevvski), suvalkietis nuo Liudvinavo,
yrą buvęs išskirtino, didelio ver-1
žlumo ir ne kasdien sutinkamų
gabumų žmogus. Buvo ir lietu
viško laikraščio bei knygų leidė
jas, didžiulių pastatų Chicagos
Bridgeporto kolonijoje (jų tarpe
ir teatro “Milda”), statytojas,
reiškėsi kaip bankininkas. Kny
geles beleisdamas, pasirūpino,
kad beraščiai pramoktų spaus
dintą žodį įkąsti. Paliko po sa
vęs teisingo, doro lietuvio vardą.
Sūnus Antanas iš mažens ben
drąvęs su lietuviška aplinka, tiek
su inteligentija, lygiai ir su pap
rastesniais darbo žmogeliais, už
grūdino savyje lietuvišką pavyz
dingą žodžio tarimą, tautinį sa
vigarbos jausmą, savo tautai mei
lę ir pagarbą. Andykštis idealis
tinis mūsiškės išeivijos Ameriko
je pobūdis neaplenkė ir jauno
Antano moralės, jo sąžinės. Kad
ir susižavėjęs jaunatvėje popuHariu Amerikoje skubesnio pralobimo įkarščiu, greit palinksta
į pastovesnį, tvirtesnį karjeros
kultivavimą. Iš profesijos teisi-

Kai tu matai bekraščiuos jūros plotuos
Saulę, užl ejančią bangom dienos šviesumą,
Kada atrodo, jog vakaras ten uždega
M Liniško žibinto dagtį
b ka. saulelė, pasinerdama į gelmę,
Pus au dalina vandenų paviršių,
Ngrėtggię. palest* galvą maldaiNet jei gyvėnnime nienūtum niekad meldęsis.

Kai sutinki išminčių tą sennelį,

(N«f? to SĮąlYfl įjto ii dreba rank°s)

Nakties fantazija (Hthnis - Fair 68. San Antonio, Tesąs).
Nuotr. Alg. Kezio, SJ.
Iš parodos Tampos miesto muziejuje, Floridoje

rudų New Yorke, Chicagoje ir
kitur sumanytojas bei įgyvendin
tojas. Filmo gimdytojas.
Jau vaikystėje parodęs muzikai
patrauką, mokėsi skambinti pia
nu. Darė pažangą ir pasirodyda
vo lietuvių rengiamuose koncer
tuose. Greta kitų mokslų, lanko
Chicagos Muzikos kolegiją, kur
įsisavino kompozicijos, dirigavimo techniką ir dar labiau pagilino pianisto pajėgumą. Anuo
metu parašė kelis orkestrinius kū
rinius. Prireikus, neatsisako va
dovauti Chicagos “Birutės” cho
rui, Bendrauja su lietuviais mu
zikais, ypač tampriai susibičiu
liauja su Antanu Vanagaičiu.
Šiandien jau jokia paslaptis, kad
padėdavo Vanagaičiui parašyti
jo melodijoms akompanimentą,
nes šioje srity turėjo daugiau pa
tirties. Bet tai tebuvo vien ei

simfoninės muzikos salė, kitos
ryškesnės reputacijos menės pa
sidarė mūsiškiems menininkams
arenos reprezęntuotis. “Gana
jau geto, atsisveikinkim su rū
siais” — šiuo obalsiu prasidėjo
naują gadynė.

Antanas Olis lietuviškos dai
nos bei muzikos garsinimą nu
kėlė į didžiules reklamos lentas,
į susisiekimo prieomių gausą, į
tramvajus ir autobusus. Pastan
gas lydėjo amerikinės didžiosios
spaudos kritiški vertinimai, gar
so plitimas, reputacijos užkaria
vimas. (Šiuo atveju prisimintinas
ir menininkės Alice Stephens
šyiesus ryžtas, tolygus veržlu
mas). Pradininko pavyzdžiai, de
ja, nūdien nesuranda tinkamų
pasekėjų.

Kai motiną matai maitinančią vaikuti,
§ ta. tave vėl sukrečia iš naujo;
Viską dangaus mėlynėje ar žepiėje juodoj
Apglėbt norėtumei tylia malda,
Nors šiaip gyvenime nebūtum niekad meldęsis.
Šis eilėraštis buvo atspausdintas žurnale Novy
Mir 1968 m. Nr. 4. Jo autorius yra sovietą
poetas, gimęs 1923 m., mažos Kaukazo avarcų tautelės (vos 170,000 gyventoją) sūnus,
tikintis musulmonas. Jis plačiai žinomas Sov.
Sąjungoje, 1952 tn- gavęs Stalino premiją už
literatūrą.

VLADIMĮR SOLUCHIN

VILKAI

Mes esame vilkai.
Palyginant su šunimis —
Mūsą nedaug,
Nes nuo dvivamzdžių šūvių
Kasmet mažėjame.
Ir taip mes šąudomi,
Kriptain be kvapo,
Bet ir už įstatymo ribų
Mes vis dar laikomės.

Mes — vilkai, mūsų — nedaug,
Mes beyęik vieni.
Mes irgi buvom šunes,
Tik niekam niekad nepasidavėm.

Kur jau gali pirštu pasiekti dangų..,

pirkios atviros
Žiauriausiuos žiemos šalčiuos,
Mus gi medėjų vėliavėlės
Vis labiau supa tankesniu ratu.

Įums

}ūs žiūrit pro būdos plyšius,
O mes laisvi klajojame miške.
Tačiau ir jūs gi esate vilkai,
Tiktai pakeitę savo kailį.

Ir jūs gi buvote pilki
Ir pradžioj buvote išdidūs,
Bet jus sugavo ir sutramdė
Šunio būda.
Dabar patenkinti, galį laižytis ir tarnauti
Už duonos juodą plutą,
Bet vien grandinė, antkaklis —
Jūsų alga.

Jūs uždaryti drebate,
Kai mes išeinam į medžioklę.
Ko mes nekenčiame labiausiai,
Tai jūs—šunų.

Eilėraštis paimtas iš literatūros žurnalo Phoenix 66, slapta leidžiamo ir platinamo Sovietijoj. Žurnalo atskirų metų komplektai yra pa
siekę Vakarų Europą ir čia išversti Į italų ir
kitas kalbas.

Antanas Olis, asmeniniais sie
Jums — lakalo lėkštė,
kimais pasinėręs į didelius dar
Mums — badas apšarmojusiuos laukuos,
Žvėrią takai ir sniegas
bus ir ypatingą atsakomybę, ran
Po tuo tylių, žvaigždėtų dangumi.
Vertė J. S a v.
da laiko' bei energijos suorgani
zuoti Lietuvos dailininkų — iš
eivių meno parodas New Yor
ke (reklama: Lietuva Brodvėju
je!), Chicagos Istorijos draugi
jos patalpose ir kitose kolonijo
se. Tai buvo pirmosios tokio mas
to bei tokios drąsybės, tokio tvir
to užsimojimo parodos Ameriko Lietuvių Fondo pirm. dy. Antano Razmos mecenatinis žodis, šiemetinę Lietuvių rašytojų draugi
je. Kolektyvios reprezentacijos,
jos premiją rugpjūčio 30 d. New Yorke įteikiant.
dailės savitumo mūsų kultūrinė
reprezentacija, Antano Olio neri
Didžiai gerbiąmi Laureatai: ir pasišventimu. Tai aiškiai paro nės kūrybos potencialą yra pavel
mo bei ryžto laimingai įvykdyta.
rašyt. Jurgis Jankus įr rašyt. Juo cįp nęsepįąį mirusio Lietuvoje po dėję iš Lietuvos. O mes ar suda
Sykį gavau kvietimą pasitarti zas Švaistas — Balčiūnas.
eto ir rašytojo Vinco Mykolai rome jų kūrybai palankias sąly
dėl lietuviškos tematikos filmo
čių — Putino kūryba. Todėl ne gas, ar pakankamai panaudojarežisavimo, dėl paties sumany
Man yra didelė garhė ir malo sistebėkime, kodėl visi okupantai, me jų žinias ir talentą dabar
mo. Porą kartų lankiausi Olio numas Jus pasveikinti su laimėji i okupavę svetimą kraštą, pirties ir ateities lietuviškiems rei
bute. Nesu filmo specialistas, bet, mais lietuviškoj kūryboje ir įteik į miausia griehiasi kūrėjų ir intekalams?
atrodė, jog krovinį pakelsiu. Ta ti Lietuvių fondo narių suorga | lektualų naikinimo.
Tiesa, ekonominėje ir aplamai
čiau profesinė uoslė nesunkiai nizuotą premiją, kurią paskyrė
Šiandien mes čia susirinkę iš- išsimokslinimo srityje jau pada
užuodė, jog toje srity nori pasi Lietuvių rašytojų draugija. Kury
rėme pąsididžiuotinai didelę pa
reikšti... pats darbo siūlytojas. Ir ba yra pats brangiausias žmo
žangą, daug kur pralenkėme čia
tenka atskleisti teisybę : filmui gaus turtas, kurios pagalba žmo
gimusius savo amerikiečius part
scenarą sukūrė ir daug kadrų gaus protas, fantaziją ir pasąmo
nerius. Seniai jau užmiršome D
surežisavo Antanas Olis. Tebu nė galį sukurti stebuklingus kū
P barakus, apleidome mažus bu
vau tik sykį atelje ir kiek prisi rinius, kitai žemės gyvūnijai ne
telius, kur teko apsigyventi pra
dėjau prie vienos scenos fotogra suprantamus įr neprieinamus.
džioj, čia atvažiavus. Jau beveik
favimo. Nors manoji pavardė Čia męs diąmetraliai ir skiria
kiekvienas gyvename
savuose
garsinimuose yra figūravusi (ir mės nuo neprotingos gyvūnijos.
erdviuose nąmuose, net ir labai
A. Olis įteikė honorarą slepian Kūryba dąvė pradžią žmonijos
turtingai įrengtose rezidencijose.
tį voką), jaučiu prievolę nuopel civilizacijai, ji taipgi uždegė re
Skaičiuojame jau tūkstančiais sa
nus perleisti. Nes jie tik jam pri voliucijas, bet ta pati kūryba pri
vuosius turtingus profesionalus.
klauso.
kėlė ir tautas laisvam gyvenimui,
Net keletas buvusių dypukų šien
dien pasidąrė multimilijonieriais.
Lygiagrečiai su kitais lietuviš ji ir šiandien veda mus į pažan
Gi mūsų jaunimas pavyzdingai
ko meno paskatos, rėmimo, į gi gą bei šviesęsnį fytojų.
lyies, lietuvių išeivija, bę kūrė
skina universitetų diplomus ir
lesnius vandenis vairavimo dar
veržiasi į profesūros kėdes. Čia
bais bei rūpesčiais, jis pats per jų būtume tik bespalvė masė,
yra mūsų pasididžiavimas. Tad
gyvenimą (slaptai, bet ištikimai) neturinti jokius įtakos į šiandie
jįlirdimi išliko taurus meninin ninių, modernaus žmogaus gy Dr. Antanas Razma, Lietin ių fon ir toliau šiose srityse privalome
veržtis į priekį.
kas ir meno skatintojas. Ir lietu venimą. Tur būt, be ginčų gali do vąldybos pirmininkas.
Būdami pažangūs ir veržlūs
vybės, iš didelės raidės, pasišven me tvirtinti, kad be Daukanto,
tęs apaštalas, Lietuvai ištikimas Valančiaus, Kudirkos, Maironio kilmingame minėjime pagerbti vienoje srityje, ar tik neaplejdoir kitų tautinio atgimimo pradi mūsų laureatus rašytojus Jurgį me lietuvybės, lietuviškos kultū
sūnus.
ninkų plunksnos lietuvių tautoje Jankų ir Juozą Švaistą — Bal ros, švietimo ir spaudos sritį, pa
Antano Olio šakotumas, įvai būtų nepasėta Nepriklausomybės čiūną pamąstykime, ar mes, iš kankamai neremdarpi jų ugdyto
riarūšiai talentai, jo ryškiausio idfĮa, kuri 19Į8 m. Vasario 1(5 d. eivija, mūsų pąvergtos tautos da jų bei kūrėjų. Šiandien mūsų ra
ji asmenybė nesiriboja teisės ži tapo realybe.
lis pąkankamai suprantame, įver šytojas, muzikas, menininkas ir
novo, politiko ir administrato
Be ginčų ir dabar galime pra tinąme ir sudarome nors mini lituanįstinio švietimo ugdytojas
riaus nuopelnais. Ar nereikėtų ir
našauti, kad įr dabartinėje, pa- malias sąlygas mūsų kūrėjams ir dažnas spąųdos dąrbuotojąs tu
kitokį, jau labiau užmuštą dera
vergtpje tautoje kūrėjai palaiko svetųę. I lietuviškos kūrybos ug ri sunkiai dirbti visą dieną įstai
mai prisimint ir įvertint? Ir toks tautinę gyvybę bei laisvės ilgesį. dytojų kategoriją privalome į- goje ar net fabrike ir tik vakarą
ar kitoks Antanas Olis visada iš Ten tie patys tikrieji kūfėjai skaityti, be rašytojų, menininkų, ar švęntadienį gali paskirti sa
liks šviesiu pavyzdžiu.
bus mūsų tautos būsimos laisvės muzikų, dar ir lietuviškos spau vos srities kūrybai. Tačiau ir to
ugdytojąį. Nofą jų ten dąlią lą- dus dąrhųotpjus bei lituanistinio kiose sąlygose mes iš sayo kūrė
bai sunki, bet jie atlieka savo mi švietimo darbuotojus. Dauguma jų reikalaujame genialių kūri(Nukelta J 4 psl.)
siją su didžiausiu didvyriškumu jų savo kūrybos šaknis ir tauti

ESAME VERTI GRIEŽTOS KRITIKOS

Antanaa Olis

line bičiuliška talka. Antaną Olį su A. Vanagaičiu, menininku
ir žmogum, jungė daugelis sai
tų. Abipusiai stiprių ir veiksmin
guApie A. Olį pianistą šiomis die
nomis papasakojo ankstyvesnės
imigracijos kultūringas atstovas.
Jisai prisiminė: “Atvirai pasakius,
piano nemėgstu. Bet iki šiolei
ausyse skamba Antano Olio ir
Miko Jėząvito keturiom ranko
mis skambintas koncertinis nu
meris. Ypač Olio aiški pirmeny
bė”.
Vienas didžiausių Lietuvos ak
torių grupės “Dzimdzi Drimdzi”
rėmėjų — entuziastų buvo An
tanas Olis. Jisai keliais atvejais
pagelbėjo ir man kontraktuoti
Muzikas iš prigimimo. Mėgia puikios scenos Chicagos Good
mas pianistas, chorvedys, orkes man Memorial teatrą. Kiekvietrinės literatūros autorius, tam: nas meniškesnis lietuvių scenos
išsimokslinęs ir aistros per gyve- įvykis jį jaudino ir džiugino.
Įsigalėjus “Margučio” radijo
nimą neatsižadėjęs. Teatrui ..ir
dainai talkininkas. Lietuviškojo programai, Antanas Olis paragimeno garsinimui masto pradi-1 no ir sukurstė lietuviškos muzininkas. Pačių pirmųjų naujų iš- kos programas kelti į pačias reikeivių — dailininkų kūrybos pa-' šmingesnes sales. Operos rūmai,

galvojo kitos paskirties pastatą.
(Teatras, kad ir išslydęs iš lie
tuvių rankų, iki šiol nėra pra
radęs savo pavadinimo. O tą “Ro
muvą” sugalvojo Antanas Olis).
Antano Olio dvasinio nokimo
metu, lietuvių išeivijos Ameriko
je prasiveržimus, tautinį apsi
sprendimą, įvairiose srityse sta
bilizaciją vairavo mūsoji švie
suomenė. Inteligentija masėse tu
rėjo pasitikėjimą, skleidė įtakas,
palaikė su tautiečiais ryšius, ver
žėsi į aukštesnį lygį. Tomis pa
mokomis jaunas lietuviškumo adeptas pasinaudojo. Ir vėliau dau
geliu atveju pralenkė mokytojus,
parodęs naujus lietuvybės Ame
rikoje ekspansijos kelius bei bū
dus.
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DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 14 d.

VALSTYBINGUMAS
IR TAUTIŠKUMAS
(Atkelta iš 2 psl.)
IKas po smulkių įvykių eilinia
me samariečių susirinkime šia
me mieste. Bet ne juokas, o gi
lus rūpestis, jei suvokiam VLIKo
svarbų mūsų tautos politiniams
siekimams. Gal išspaudžia šyps
nį, sužinojus, už kokius politi
nius nusikaltimus
pašalinami
prelegentai iš Kultūros kongreso.
Tačiau šypsena pradingsta, pa
galvojus, į kokią visuomenę pra
dedame panašėti, kai kultūrinį
minčių pasikeitimą pradedame
normuoti policine vienybe. Gal
humoru nuskamba šaukimas ap
sivalyti Lituanistikos institutui
nuo triukšmingos mažumos. Bet
humoras sustingsta rūpesčio rau
kšle, kai suvokiame, kas gresia
mūsų kultūriniam gyvdnimui,
kuomet kūrybingumo matai pa
keičiami politinės linijos ir vien
pusiškai
suprasto patriotizmo
svarsčiais. Ar ne į “Spyglius ir
dygliu” tiktų ir šio seimo kurio
zas — rengėjų sprendimas, kad
Čiurlionio ansamblis nesugebės
reprezentuoti lietuvių Lincoln
centre, jei atsiveš vieną tautinei
drausmei nusikaltusį muzikan
tą, tačiau
tikrai
puikiai at
liks Didžiojo
koncerto
pro
gramą, jei tą nusikaltėlį paliks
namie? Juoktumės! ir iš šito ap
sivalymo žygio, jei ne tai, kad vi
suomenė, kurioje niekeno neįga
liotiems leidžiama ir kaltinti, ir
nuteisti, ir nubausti, panašėja
ne į tvarkingą bendruomenę, bet
į linčo teise sauvaliaujančią mi
nią. Ir pagaliau visai nejuokin
ga, kai net mūsų aukščiausieji
PLB valdybos pareigūnai yra
apšaukiami kolaborantais ir komunarais.

Į šiuos mūsų visuomenės pakri
kimo pavyzdžius galima numo
ti ranka, tariant, kad tai vien
ekstremistinės apraiškos, kad tai
atskiri išsišokimai, kurie neatsto
vauja valstybingumo etikete žy
mimos daugumos. Taip, galime
sutikti, kad bendrosios tendenci
jos, virtusios konkrečiu veiksmu,
dažnai tampa nepriimtinos net
“Valstybininkų” daugumai. Bet,
antra vertus, reikia pripažinti,
kad tuos kraštutinius žygius pe
ni bendrasis daugumos nusistaty
mas eliminuoti kitaip galvojan
čią mažumą ne tik iš politinio
— visuomeninio, bet ir iš kul
tūrinio išeivijos gyvenimo. Eks
tremistinis tarpusavio kandžioji
masis apkartina mūsų aplinką ir,
aišku, vienybėn neveda. Bet pa
grindinį skaldymo pleištą varo
ne atskiri išsišokimai, o toji per
dėta vienamintiškumo manija,
tasai apsivalymo
kompleksas.
Bendruomenei skilimo pavojus
glūdi ne kur kitur, kaip nusista
tyme užslopinti kitaip galvojan
čių balsą, ne kur kitur, kaip pastangpse siekti vienybės ne jun
giant, o išskiriant.
Bendruomenės vadovybė yra
atsakinga už damą ir tikslo vie
nybę lietuviškoj visuomenėj. Aš
neabejoju, kad PLB valdyba, o
taip pat ir kraštų valdybos dės
pastangas šią problemą spręsti.
Tačiau sprendžiant, Bendruome
nę gundys radikalaus metodo pa
prastumas. Nes lengviausias ke
lias gi ir yra ribotis daugumos
vienybe, nusigręžiant nuo nepa
tenkintos mažumos. Bendruome
nei bus siūloma bazuotis tik
“valstybininkais”, o į “tautinin
kus” visai nekreipti dėmesio. Bus
sakoma: jų mažai, jie nesvarbūs,
jei jie neina su mumis, lai dings
ta sau, mums jų nereikia. Apsiva
liūs nuo nusiangažavusio ele
mento, Bendruomenė bus ir vie
ninga ir švari.
Smarkiai klystų Bendruomenė,
jei pasiduotų tokiai pagundai,
nors ir labai lengvą kelią žadan
čiai. O klystų štai dėl ko. Pir
miausia, mūsų nėra tiek daug,
kad galėtume lengva ranka save
genėti. Mes negausūs — mūsų

tikslams reikalinga kiekviena pla
katą nešanti ranka, kiekviena
protaujanti galva, kiekviena ra
šanti plunksna. Jei pradėsime
beatodairiškai valytis, gal ir liks
švari gryčia, bet greit tuščia. O
šiuo atveju, ką mes norime iš
jungti? Tiesa —mažumą. Bet
darbingą mažumą, turinčią aps
čiai kūrybinio potencialo, galin
čią daug padėti bendrajam mū
sų tikslui. Tos mažumos galuti
nis atskilimas nuo Bendruome
nės būtų didelis, ilgalaikis nuos
tolis. Dar daugiau — atstumda
ma neortodoksiškai nusiteikusią
mažumą, Bendruomenė praras
tų pasitikėjimą jaunime. Jauni
mas, mūsų studentai, šiuo metu
stovi ant Bendruomenės slenks
čio ir su pasipiktinimu žiūri į
dabartinius kivirčus. Jei visuome
tas paprastam žmoniškumui ne
bus atstatytas, jaunimas tikrai
pasiliks anapus Bendruomenės.
Ir pagaliau, atsisakydama ieško
ti vienybės, pripažįstant mažu
mos teises, Bendruomenė praras
tų didelę dalį savo demokratiš
ko charakterio, tos brangios žy
mės, kuri ją skiria iš kitų veiks
nių.

Užgydyti skilimo žaizdą, su
jungti nepagrįstos nesantaikos ža
lojamą visuomenę — tai Bend
ruomenės ateinančio penkmečio
uždavinys. Nelengva tai misija.
Tai problema, kurios sprendimas
iš Bendruomenės vadovų parei
kalaus ir sumanumo, ir atkak
laus ryžto, ir drąsos.
Ką Bendruomenė gali daryti,
kad valstybingumo ir tautišku
mo srovės liautųsi kryžiavęs! be
tiksliame konflikte? Pirmiausia
tenka nusistatyti kokios vieny
bės siekti, kokios ne. Nuomonių
vienybė neįmanoma, net nepa
geidautina. Mes niekad neturė
sime vienos nuomonės nei ben
dravimo su kraštu reikalu, nei
VLIKo sudėties klausimu, nei
Bendruomenės politinės — kul
tūrinės pusiausvyros problema.
Siekti uniforminės vienybės čia
būtų tik jėgų eikvojimas. Tačiau
ir įmanoma ir reikalinga siek
ti pagrindinio tikslo ir darbo vie
nybės. Reikia siekti solidarios, vi
suomenės, kurią jungtų bendras
tikslas — tautinės gyvybės išlai
kymas ir tautos išsilaisvinimas,
atviros visuomenės, kurią neskal
dytų skirtingos priemonės to tiks
lo siekiant.

Kad atstatytų darbingą solida
rumą lietuviuose, Bendruomenė
pirmiausia turi stengtis kuo grei
čiau pašalinti iš mūsų gyvenimo
tas ekstremistines pilietinio karo
nuotaikas, priešų ieškojimą savo
tarpe ir trumparegišką apsivaly
mo įtūžimą. Žodžiu, reikia steng
tis švelninti įtampą, reikia suda
ryti sąlygas nuomonių pasikeiti
mui žmogišku dialogu, o ne vie
nas kito kaltinimu ir įžeidinėji
mu. Žinoma, Bendruomenė ne
galės sustabdyti visų ekstremisti
nių išsišokimų — visuomet bus
balsų, apšaukiančių kitaip ma
nantį lietuvį komunistu. Tačiau
Bendruomenė gali atimti pagrin
dą tom skaldančiom jėgom reikš
tis daugumos vardu. Dabar, kai
atpirkimo ožių ieškoma remian
tis veiksnių, o tuomi pačiu ir
Bendruomenės autoritetu, tos ap
raiškos įgyja visuotinumo pobū
dį ir atrodo, kaip daugumos įtū
žimas likviduoti kitaip galvojan
čią mažumą. O yra galima su
daryti tokią atmosferą, kurioje
tie visi mūsų gyvenimą apkarti
nantys išsišokimai būtų traktuo
jami kaip antibendruomeniškai
nusiteikusios ir neatsakingos ma
žumos žygiai ne už veiksnius,
bet prieš bendrą darbą ir prieš
lietuvišką solidarumą. Tokią at
mosferą sukurti Bendruomenė
gali. To siekiant, Bendruome
nė turi būti atsargi su viešais
pasmerkimais, kaltinimais ir tau
tinės drausmės principo beato-

Sinuikininkas Izidorius Vasyliūnas PLB seimo kamerinės! lietuvių muzikos koncerte, New Yorke.

Nuotr. R. Kisieliaus

dairišku švaistymu kiekvienai
smulkmenai. Tautinę drausmę
įgyvendinti bus lengviau tylia
diplomatija, derybomis, negu vie
(Atkelta iš 3 pusi.)
šais smerkimais. Radusi reikalo
bausti savo narius, Bendruome nių, neaprėpiamų darbo vaisių,
nė turi tai atlikti per savo insti juos lygindami su amerikiečiais
tucijas, demokratinio teisės pro ar kitais, kurių kūrybos sąlygos
ceso keliu. Viešas pasmerkimas yra visai kitokios, ir kur kūry
yra ne kas kita, kaip neatsakin bos rėmėjų skaičius tūkstančius
gas žmogaus atidavimas minios kartų didesnis. Aš manau, jog
teismui, linčui, ne kas kita, kaip šioje srityje ir šita prasme mes
atviras kvietimas visiems neapy esame verti gana griežtos kriti
kanta degantiems ekstremistams kos.
mindžioti individo teises. Neuž
Šiai spragai užpildyti prieš ke
teks jei Bendruomenė rūpinsis lerius metus mažas būrelis Lie
atsakingumu prieš žmogų vien tuvių fondo iniciatorių ir pradėsavo organizaciniuose rėmuose.
Šioj srity Bendruomenė turi įta
koti ir kitus veiksnius, kad ir jie, ni labiau pabrėžiame tautos gy
vybės išlaikymo reikalą, kiti no
nors ir nutolę nuo eilinio lietu
vio, respektuotų individo teises rime visas pastangas pagrįsti po
litine akcija. Nesutarimas, pasi
savo darbuose ir pareiškimuose.
renkant priemones, mūsų neskal
Siekdama užlopyti skilimo ply
dys, jei pajėgsime suprasti, kad,
šius, Bendruomenė privalo su
einant į tikslą, nebūtina traukti
teikti balsą ir tiem savo nariam,
tik vienu vieninteliu keliu. Svar
kurie neatstovauja oficialių pa
bu, kad visos mūsų pastangos
žiūrų praktiškuose mūsų veiklos
juda viena kryptim, kad ir skir
reikaluose. Nesiūlau, kad “tau
tininkų” mažuma būtų įsileista tingom vėžėm. Reikia tik, kad sa
vų vėžių nelaikytume pačiu tiks
į vadovaujančias pozicijas. Čia jo
lu. Tad pagaliau nesvarbu ar ke
kio įsileidimo nereikia — įlei
lią, kuriuo einame, vadinsime
džia ar neįleidžia lietuvis benvalstybingumu ar tautiškumu,
druomenininkas, mesdamas sa
nes tai bus tik patogios etiketės
vo balsą rinkimų metu. Bet jau
užimtai linijai apibūdinti. Visuo
vien dėl to, kad esame demokra
meninės krypties etiketė nėra ly
tiška bendruomenė, nereikia bi
gi vertybei. Tad jei valstybin
joti skirtingų nuomonių, ir visai
gumą bei tautiškumą suprasime
netikslu stengtis tas nuomones
ne
kaip savo ar oponentų iška
nutildyti. Jei daugumos pasirink
bas, bet kaip neatskiriamų verty
tieji metodai tikrai patys geriau
bių pynę, nusakančią visiems
si, kodėl baimintis jų kritikos?
bendrą tikslą, tuomet tarpusavio
Kodėl atsitverti nuo skirtingų pa
kivirčų ginklus sukabinę ant sie
žiūrų? Jei Bendruomenė tikrai
nų, galėsime atsidėti tam, kas
tiki savo demokratiniais pagrin
mūsų buvimą išeivijoj įprasmina
dais, tuomet ji turi užtikrinti ma
— kūrybingam darbui savo tau
žumai ne tik teoretinę žodžio
tai, laisvai, nepriklausomai Lielaisvę, bet ir leisti jai pilnateii tuvai.
siškai dalyvauti bendruomeni
niame darbe. Todėl Bendruome
nės subėgimų programose netiks
SIUNTINIAI Į LIETUVA
lu ribotis vien daugumos balso
ir kitus kraštus.
reiškėjais. Ir kongresų, suvažia
vimų, ir kultūrinių parengimų P. NEDZINSKAS. 4065 Archer A v
programose turi būti įtraukti ir Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
tie žmonės, kurie išpažįsta šiuo
metu nepopuliarų, tautiškumo etikete žymimą nusistatymą. Jei
norime tikros darbo vienybės,
negalime iš visų veiklos sričių
J. NAUJOKAITIS
išjungti tuos, kurie vienu, kitu
Apdraustas perkraustymas.
klausimu nepritaria daugumos
Ilgų metų patyrimas
manymui.
WA 5-9209
Chicago, Blinoia

ESAME VERTI GRIEŽTOS KRITIKOS

jome organizuoti fondą, kuris tu
rėjo pasidaryti didelė finansinė
institucija, galinti kasmet pasto
viai remti tiek mūsų menų kū
rėjus, tiek lituanistinio švietimo
ugdytojus, tiek mokslininkus li
tus, užbaigdami organizuoti Lie
tuanistus.
Kaip žinote, Lietuvių fondas tuvių fondą. Tad kiekvieną kvie
kai kurių mūsų veikėjų buvo su čiu nebelaukti ir tapti LF nariu.

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC.
4030 Archer. VIM515

Kiekvienoje LB apylinkėje yra
LF organizatorius, tad įteikti
auką Fondui yra visai paprasta.
Turime prisipažinti, kad ši
tūkstantinė
premija
mūsų
dviem iškiliems rašytojams yra
per maža. Tikimės, kad LF jau
šiais metais pajėgs skirti dau
giau ir didesnių premijų. Be to,
šia proga norėčiau pakviesti ir
kitas organizacijas, klubus, o ypač turtingesnius lietuvius, pa
vieniai ar grupėmis, kad stipriai,
vienokia ar kitokia forma finan
siškai paremtų mūsų kūrėjus ar
jų kūrinius. Atsiminkime, kad
mūsų kūrėjai bei lietuviškų rei
kalų žinovai pasitraukę nuo ko
munizmo, neina jaunyn. Ir vie
ną dieną jų kūrybinės jėgos iš
seks, pagaliau jie visai pasitrauks
iš mūsų tarpo. Daug jau savų ta
lentingų kūrėjų netekome. Tad
pasinaudokime dar greitai tais,
kurie pajėgūs mūsų tarpe.
Baigdamas, dėkoju šiai bran
giai lietuvių publikai už dėmesį
ir kantrybę, šio iškilmingo vaka
ro organizatoriams linkiu su
rengti dar daugiau panašių iš
kilmių, o mūsų brangiems rašy
tojams Jurgiui Jankui ir Juozui
Švaistui - Balčiūnui daug kūry
bingų metų.
PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti
dalimis ir išmokėtinai.

SOUTHVVEST FURNITURE CO.
6200 S. Western, Tel. OR 6-4421

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENDROVES Taupytojų Praturtėjimo
Planą! Pasirinkite Juma, tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą
iš žemiau nurodytos lentelės, sudarytos pagal dabar taupymo knygelėse mo
kamus 4%%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.
Visos taupymo sąskaitos iki $15,000.00 yra apdraustos Federalmėje Apd raudos Korporacijoje.

ŠTAI MENESINE TAUPYMO LENTELE:
MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

SANTAUPOS

)2 YRS. ,4 YR.S. 16 YRS. 8 YRS. | 10 YRS. | 12 YRS. | 14 YRS. | 16 YR. | 18 YRS. 1 20 YRS.
$10.001 $252.13 i $524.081 $833.30 $1,167.46 $1,534.511 $1,937.701$2.380.57 i $2,867.04!$3.401.40 $3.988.36
20.00| 504.26|l,058.16|l,666.59 2,334.91 3,069.02) 3,875.39) 4,761.14 1 5,734.081 6,802.80! 7,976.72
30.001 756.39)1,587.2512,499.89 3.502.37 4,603.53 5,813.09) 7,141.711 8,601.1210,204^0 11,965.08
40.0011,008.5312,116.33 į 3,333.18 4,669.82 6,138.04 7,750.78! 9,522.28111,468.16 13,605.60 15,953.43
50.0011,260.6612,645.4114,166.48 5,837.28 7,672.55 9,688.48 11,902.85 114,335.21 i 17,007.00 19,941.79
60.0011.512.79j3,174.49|4,999.78 7,004.73 9,207.06 11,626.17 14,283.42 117.202.251 ?0,408.40 23,930.15
70.00 U,764.92) 3,703.5815,833.07 8,172.19 10,741.57 13,563.87116,663.99 120,069.29123,809.80 27,918.51
80.00 f 2,017.05) 4,232.6616,666.37 9,339.65 12,276.08)15,501.56119,044.56 |22.936.33,27.211.19'31,906.87
90.00! 2,269.18'4,761.7417.499.66 10,507.10 13,810.59117,439.26121,425.13 125,803 37130,612.59'35.895.23
100.0012,521.32) 5.290.8218,332.96111,674.56 15,345.09)19,376.95)23,805.70 128,670.41 34.013.99 39,883.59

Chicago Savings
and Loan Associatioa
John l’akel, Sr., President and
Chainnan of the Board

SURED

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00

Certifikatų sąskaitos

M OV I N G

Žengdama į sekantį savo gy • ♦♦♦♦ *
venimo
penkmetį, PLB
turi
skelbti paliaubas mūsų tarpusa
vio kivirčams ir visuomenės jė
Kuriam galui
gas, dabar eikvojamas saviesiems
pulti, nukreipti į našų, vienin
mokėti daugiau?
gą darbą lietuvių tautos naudai.
Vienybę atstatyti, skilimą sustab PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
dyti — sunkus uždavinys. Sun TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
kus, bet nėra neįmanomas. Tiks SITE NUO $500 IKI $1.000
lo vienybei pagrindas yra — juk
PLYMOUTH * VALIANT
mes visi sutariame, kad Lietuvos
išsilaisvinimas yra mūsų išeivi
jos pastangų tikslas. Tą tikslą
pripažįsta ir tautinę gyvybę ak
centuojanti mažuma, nežiūrint
to, kad kovos įkarštyje jie dažInai kaltinami nųsiangažavimu,
pabėgimu iš laisvės kovos fron
to. Tikslas bendras visiems. Jis
mus neskiria, jis jungia. Skiria
“U WILL LIKĘ US”
mės tik mažiau esminiuose rei
kaluose, nesutardami kaip efek
CHRYSLER *
IMPERIAL
tingiausiai šiandien, šio momen
to situacijoj to tikslo siekti. Vie-

tiktas su dideliu įtarimu, tačiau
mūsų visuomenės buvo priimtas
labai palankiai. Lietuvių Fondas
rado bendrą kalbą su Lietuvių
bendruomene, ir kartu galime
! džiaugtis šiandien pasiektais re
zultatais. Lietuvių Fondas jau be
veik pasiekė pusę milijono, iki
praeitų metų davęs 40 tūks.‘ dol.
lietuviškiems reikalams, o šie
met paskyrė tiems reikalams jau
25 tūkstančius. Ir iš jų didelis
procentas numatomas skirti gry
nai kūrybai ir lietuviškų reikalų
moksliniams veikalams, kurių ne
gali išleisti privačios institucijos
bei leidyklos dėl lėšų stokos. Tai
gi matote, LF jau yra tapęs žy
mus finansinis veiksnys, jau da
bar galįs garantuoti kasmet po
30 tūkst. ir daugiau dol. lietu
viškai kultūrai. Šia proga leiski
te man kartu su 2000 tūkst. akty
vių Lietuvių fondo narių, kurie
suaukojo pusę milijono, kviesti
Jus visus į LF-dą su bet kokia
auka, kurie dar neaukojote, kad
tokiu būdu galėtume greičiau pa
i siekti visą milijoną ir garantuo
ti lietuviškiems reikalams kas
met mažiausiai po 70 tūkst. dol.
Jeigu 2000 dabartinių LF narių
sugebėjo sudėti pusę milijono, ne
jaugi nėra dar bent 2000 pasi
šventusių lietuvių, kurie užbaig
tų Lietuvių fondo milijoną, ak
tyviai su savo auka įsijungdami
į kūrybingosios lietuvybės rėmi
mą. Sakykite, ar neprasmingai at
švestume šiuos jubiliejinius me

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis.
Mažiausiai turi
būti $8000. Pelnas mokamas
kas šeši mėnesiai.

*
*
*
*
*
*

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club
College Bonus Savings
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans
Christmas Club
Insured Family Savings

JOHN PAKEL, President

Ant visų knygelių
sąskaitų

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
service charge to members
* Notary Public Service
* Free community rooms for * Sėli & redeean U.S. Bonds
* Two large free park’g lots
your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all * Save-by-Mail Kits
family bills with our spec’l * Travelers Checks
money order checks. No * Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 S0. VVESTERN AVĖ.
TEL. GRovehilI 6-7575
H O U R S :
Pirmad....................... 12(00 P.M.-8:00 P.M.
Ketvirtad.................
9:00 A.M.-8:00 P.M.
Antrad....................
9:00 A.M. -4:00 P.M.
Penktad.......................... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Trečiad............................. Uždaryta visa d.
šeštad...................... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

l Gaidelis parašė šia proga “Dra
matinę Uvertiūrą” — vieninte
lis orkestrinis veikalas šiame
koncerte, nes eilė kitų buvo vo
kaliniai su orkestro pritarimu.
Jeronimo Kačinsko “Triptikas”—
trys dainos su orkestro pritari
mu, dvi orkestrinės dainos Vla
do Jakubėno; pridėkite dar Ju1 aus Gaidelio prologą iš operos
“Dana” ir K. V. Banaičio Bar
karolę iš operos “Jūratė ir Kasi tytis” ir jūs turite programą,
1 kuri tęsėsi 45 minutes ir nė vie
nos daugiau.
Koncertas buvo pradėtas Ju
liaus Gaidelio “Dramatine uver
tiūra”. Tai monumentalus veika
las, įdomiai ir kompaktiškai orkestruotas, pasižymįs tragišku
charakteriu ir nuotaika. Julius
Gaidelis turi savo, kaip kompozi
toriaus, veidą: jis yra “moder
niškas” eiliniam klausytojui, tu
rįs savo muzikoje kažkokio peši
mizmo, ir jis yra simfonistas. Jo
orkestracija yra kaip statomojo
namo plytos: jų yra daug, bet
kiekviena yra prasminga ir rei
kalinga. Tas pats įspūdis buvo ir
jo prologe iš operos “Dana”, ku
rį atliko Jonas Vaznelis, bosas.
Vaznelio šiltas tembras tiko jo
atliktai partijai, gal tik salės akustiniai trūkumai nebuvo jam
palankūs.
Vlado Jakubėno dvi dainos
praskambėjo kontrastiškai. Tai
jau kitoks priėjimas prie muzi
PLB seimo didžiojo lietuviškosios muzikos koncerto Lincolno centre kos ir jos orkestruotės; daugiau
reklaminio anonso puslapis su Čiurlionio ansamblio, dirigento V. Ma liaudišku elementu, mažiau šių
rijošiaus ir ftolistų D. Stankaitytės, St. Baro ir <1. Vaznelio nuotrau
dienų modernios muzikinės kal
komis.
bos, nors kompozitorius gyvena
mūsų laikais. Jo muzika yra ma
loniai klausoma.

DAR APIE KONCERTĄ
EINCOENO CENTRE, NEWY0RKE

M OV 2 M G

kitus daiktus h iš tūli miesto lei
dimai ir pilna apdrnida.

—ĮT——

5.25

%

per annum
per annum
on regular savings
on mvestment bonus
Savings Insured to $15,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOGIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

home of
MOD E R N
photogrophy

I

Kas tik turi gėrę skonį,
Gowns by Martha

viskę perka pas Lieponį!

PORTRAITS
•
CANDIDS
3213 S. Morgan St. YArds 7*5858

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875
Vedėjas - J. LIEPONIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai
dienom nuo 9 vai iki 6 vai vakaro

Kitom

SEKMADIENIAIS UŽDARYTA

J?

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE
5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
SEPTEMBER - RUGSĖJO 12, 13 ir 14 D. D.

HIGHEST

RATES ON

SAVINGS
HINE Iinported FIVE STAK
COGNAC

Fifth $5-98

DUFF GORDON 1(1 Year Old Imported
SPANISH BRANDY
Fifth $4.. 9 8

Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei.
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir
lietuviškai kultūrai ugdyti.

MEISTER BRAND V.S.O.P. Imported
GERMAN BRANDY
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P.
PER
A N N U M

PER
A N N <J M

SAVINGS CERTIFICATE

CURRENT RATE

ONE YEAR

ON PASSBOOK

$9.000 MINIMOM

SAVINGS

Fifth $4.89
Fifth $4.98

RICCADONNA Imported Ory o r Sweet
VERMOUTH
30 oz. Bottle $ -| .49
CANADIAN MIST Imported
CANADIAN WHISKY

Fifth $3-49

GLEN GARRY Imported 86.8 Proof
SCOTCH VVHJSKY
Fifth $4-29
______________________________
_ _______

Aukas telkim per J. Fin. Komitetą ar L. bendruo
menės apylinkes. Kur jų nėra — per kitas organi
zacijas ar siųskim tiesiai J. Finansų k-tui:

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS

RATES

4.75

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINANSŲ
KOMITETAS LAISVĖS KOVOS METAIS
TURI SUTELKTI $100,000.00.

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliam iš
rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

H I G H

Niagaros pusiasaly, Kanadoje,
gyvenantis pasiturintis našlys, 54
m. amž, turintis pastovų darbą,
vedybų tikslu nori susirašinėti su
našle apie 50 m. amžiaus. Rašykit
adr.:

EARN

UNITED LITHUANIAN FINANGE COMMITTEE
29 West 57th St., New York, N. Y. 10019

VVA 5-8O63

ŽAVIOMS NUOTAKOMS

dividends have been
paid every year
since 1897...
currently

Lietuva yra visų, todėl ir aukoti turi visi. Tūkstantiniukai reti paukščiai, todėl kas gyvas — būkim
dešimtininkais — kiekvienas aukokime bent po
10.00 dol.

2047 W 67th Place

FOTOGRAFAS

čių. Kad atitiktų kirvis kotą, šį
kartą buvo pasamdytas bene ge
riausias Amerikos orkestras —
New Yorko Philharmonika. Tai
specialistai, kurie groja viską ir
kiekvienu momentu, bet ir jiems Draugas, Adv. 3347, 4545 West
reikia repeticijų, ypač naujai GSrd St., Chicago, Iii. 60629
grojamiems veikalams. Taupant
lėšas, galimos buvo tik dvi re
peticijos. Čia reikėjo Marijojošiaus milžiniškų gabumų ir
sunkaus darbo, norint iš orkest
Koncertas buvo sudarytas iš
ro išspausti šitai, ką koncerte
dviejų dalių: tikrasis koncertas,
girdėjome.
kurio atlikėjais buvo New YorVytautas Marijošius turi vis
ko simfoninis orkestras, diriguo
jamas mūsų geriausio dirigento ką, ko dirigentui reikia: jis tu
Vytauto Marijošiaus, ir solis ri didelę praktiką, (Lietuvoje
tai — Stankaitytė, Vaznelis, Ba pastatęs daugelį įvairių operų),
ras, o taipgi tautinis ansamblis, jis turi ne tik tikslų bet ir gra
kurio vadovas yra Alfonsas Mi žų dirigavimo mostą, jis turi
kulskis. Kadangi tos dvi dalys aukščiausios rūšies skonį, yra
esančios labai skirtingos, kaip plačiai ir giliai išsilavinęs. Iš pir
metų metais mokslus einąs ar mos repeticijos jis orkestrą “pa
tistas ir laisvalaikiu dainuojąs ėmė” į savo rankas, ir ne vie
mėgėjas, todėl apie jas ir atski nam orkestrantui buvo nuosta
bu ir įdomu: kas tas, kuris juos
rai kalbėsime.
Mūsų išeiviškas kultūrinis bū savo rankose taip kietai laiko?
vis Amerikoje reikalauja vis daž
Koncerto tikslas buvo į dide
niau šauktis amerikiečių pagal lę sceną išvesti ne tik mūsų ne
bos. Turime savų kompozitorių priklausomybės laikų didelį di
ir dirigentų, bet neturime savo rigentą, bet ir mūsų kompo
orkestro, todėl ir tenka šį didžiu zitorius. Programa buvo “užsa
lį sambūrį samdytis iš amerikie kyta” kompozitoriams: Julius

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.00

AVILĮ H A 3

M OV I N G

Jeronimo Kačinsko “Tripti
kas” yra gražus ir šių dienų
dvasiai tinkąs veikalas. Išvers
tas į anglų kalbą, galima būtų
tikėtis išgirsti jį ir kitų atlieka
mą. Čia orkestracija palieka ant

ELENA VASYLIUNIENE

Iš daugelio parengimų Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės III
Seimo metu bene pats svarbiau
sias ir reikalaująs daugiausiai
lėšų buvo koncertas įvykęs rug
sėjo 1 dieną, 8 vai. vakare. Be
veik iki dviejų tręęįąlių pripildy
ta^didžiulė Philbarmonijos salė
sutraukė apie 2,000 žmonių, ku
rie rinkosi į koncertą kaip į sa
vo tautinį viešą pasirodymą.

rame fone, o pirmenybė atiduo laikus iki turtingos Amerikos. liau puoselėti mūsų liaudies dai |
VALOME
dama solistui.
Šio savo programos pobūdžio jie ną, saugojant ją nuo okupantų;
. Geriausiai buvo klausytis K. turėtų ir laikytis. Liaudies dai įtakos. Tai vadovas Mikulskis
KILIMUS IR BALDUS
V. Banaičio “Barkarolės”, rašy na yra mūsų pažiba, mūsų tur I tikrai padarys, nes jis liaudies
Plauname ir vaškuojame visų
tos tradiciniame stiliuje ir su tas. Tai žino ir ansamblio vado dainą jaučia ir ja visa širdimi
rūšių grindis
lietuvišku melodiniu folkloru; vas, ir savo nusistatymo jis ir i didžiuojasi.
J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168
įdomu būtų išgirsti jo visą ope laikosi. Mes galime tik pasveikin
rą “Jūratė ir Kastytis”, kuri y- ti Mikulskį, kad per tiek metų
— Darbščiam viskas lengva, tin
◄8^
'
ra parašyta panašiame stiliuje. jis sugeba tokį dainuojančių bū giniui viskas sunku. — Franklin.
45 minutės prabėgo kaip aki rį dar laikyti prie savęs, o ir bū
TELEVIZIJAS
mirka. Norėjosi dar daugiau iš rys jo klauso. Linkime ir toliau
Paprastas ir spalvotas nebrangiai
girsti savų kompozitorių kūry vesti mūsų jaunimą į mūsų tau
taisau. Už patarnavimą vietoj $3.
SIUNTINIAI
Į
LIETUVĄ
bos, bet jos jau nebuvo.
tos širdį — jos liaudies dainą.
Už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys
COSMOS EXPRESS
Pasiklauskit apie naujas.
Scenoje išsirikiavo įvairiaspal Likite tuo, kuo jūs esate: lietu
SMAKŲIETTE OIPT PARCEL SERV.
viais tautiniais kostiumais pasi vių liaudies ansambliu. Šį kartą 2008 09th St.
Tel. WA 5-2787
J. MIGLINAS
2501 «9Ui St.
Tel. WA 5-2737
puošę choristai, daugeliui pri pora rusiškai skambančių dainų 3333
So. Halsted St.
Tel. 254-3320 2540 W. 69 St. II auk. PR 6-1063
mindami
Vokietijos
tremtį. įsivėlė per nesusipratimą. Ir mes Lietuvių bendrovė turinti teisę
siųsti savo vardu iš ChiMes tada gi džiaugėmės ir ver tikime, kad jų ateityje nebus. siuntinius
cagos tiesiai j Lietuvą..
kėme, besiklausydami Mikulskio Turime puikiai harmonizuotų Didelis pasirinkimas įvairių me
i tai. lietpalčių ir kitų prekių.
čiurlioniečių. O šiandieną? Čiur- Kazio Viktoro Banaičio liaudies džiagų,
Priimami doleriniai dovanų už
sakymai.
lioniečiai vėl dainuoja puikia in dainų, ir tikriausiai Alfonsas
E. Ir V. Žukauskai
tonacija ir vis tai yra puikus Mikulskis jas įtrauks į savo pro
Apdraustas perkraustymas
choras. Čiurlioniečiai vis įpras gramą. Kanklės tik tas dainas
Įvairių atstumų.
t
i i’U j, ; • <.,» «
1■
<»
tai laikosi savo programos, ku
pagražintų ir paįvairintų. Taigi
riai jie ir buvo gimę Vilniuje
priespaudos laikais, savąją pro linkime sėkmės mūsų Čiurlioniš
323 WFST 34th JLACE
gramą išvesdami per lagerinius' kajam liaudies ansambliui ir to •-Eiff'.NAS oerkraii'to baldu- n
Telef. — FRontier 6-1882

INSURED

UN/ONFGOEHAL SAV/NGS
3130 South Halsted, Chicago — Phone 523-2800 — A. J. Aukers, President

HOURS: Mon. - Tues. 9-4, Wed — Closed, Thurs 9-8, Fri. 9-6, Sat. 9-12.

COEUR DE FRANCE IMPORTED BLAOKBERRY,
CHERRY or APRICOT LIQUEUR
Fifth $3.79
TUBORG BEER — Case of 24-10 oz.
Throw-Away-Bottles, Case $6-49

MICHELOB BEER
Case of 24-12 oz. Cans or T. A. Bottles $5-49

• Poetas Kazys Inčiūra para
šė gražų eilėraštį “Trakų eže
rai”, kuriam muziką sukūrė V.
Budrevičius.

• Rašytojas Kazys Almenas,
praėjusia vasara keliavęs moto
ciklu įšįlgai Afrikos ir savo įspū
džius aprašęs Kultūrinio Drau
go atkarpoje, šiomis dienomis
jau (sugrįžo Chicagop. Po visų
nuotykių, laimių ir nelaimių
kiek kvėptelėjęs, spalio mėn. 5 d.
mūšy laikraštyje jis vėl tęs savo
afrikĮetiškosios kelionės apybrai
žas, kurios keletą savaičių buvo
nutrauktos, autoriui Rodezijoje
atsidūrus situacijoje kone be iš
eities.
• Algimanto Kezio, SJ, foto
nuotraukų paroda vyksta Tam
pos miesto muziejuje, Floridoje.
Tai to muziejaus pirmoji foto
grafijos paroda. Parodos atidary
mas buvo rugsėjo 5 d. 8:30 v.v.
• Solistė Prudencija Bičkienė
lapkričio 2 d. Chicagoje, Jauni
mo centro didžiojoj salėj, Šat
rijos rengiamam -Jono Aisčio
poezijos rečitalyje dainuos įvai
rių mūsų kompozitorių kūrinius,
kurių žodinis tekstas yra Jono
Aisčio poezija. Pats poetas reči
taliu atskris iš Washingtono ir
skaitys čia savo poeziją. Cikagiečiai šį savaitgalį turėtų įsidė
mėti ir nepraleisti auksinės pro
gos išgirsti Joną Aistį ir Prudenciją Bičkienę.
• Lenkų knyga vis labiau
skverbiasi į okupuotą Lietuvą.
1940 - 1967 m. bėgyje iš lenkų
į lietuvių kalbą buvo išverstos
79 lenkų rašytojų knygos ir iš
leistos 974,200 egz. tiražu. Vil
niuje ir kutuose Lietuvos mies
tuose kasmet ruošiamos lenkų
knygos dekados, kurių metu len
kuojantieji Vilniaus miesto ir
krašto gyventojai masišku būdu
aprūpinami Lenkijoje išleistom
knygom. Tiktai per š. m. aštuo
nis mėnesius lenkiškų knygų Lie
tuvoje gauta už 94,000 rublių.
Siu metų lenkų knygos dekada
atidaryta “Draugystės” knygynę Vilniuje rugsėjo 9 d. Lenkijos
užsienio knygų prekybos organi
zaciją*. “Ars Polona” prisiuntė
330 pavadinimų leidinių, jų tar
pe daug albumų, grožinės literatpros* ir vaikų literatūros kūri
nių, kurie platinami Vilniuje.
Lęnkų knygos pardavinėjamos
ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Ei
šiškėse, Pahradėje, Trakuose, Šal
čininkuose ir kitur. Dekados pro
ga į Lietuvą atvyko ir Lenkijos
kai kurie rašytojai, muzikai, solįstai. Tiek Lenkijos, tiek Rusijos
dabartiniai valdovai yra vieno
dai suinteresuoti palaikyti lenkų
tautinę mažumą (tiksliau sulen
kėjusius lietuvius) Vilniaus kraš
te.
b. k.
• “Aušros" muziejuje Šiau
liuose aprašų byloje yra saugo
mas dievdirbio Juozo Gedmino
gyvenimo aprašymas. Jo sukur
tos Nirtaičių kapinaitės (žr. “Mū
sų Lietuvos” III t. 103 - 104 psl.)
buvo retas parųinkals.
• Žemaičių uumai — senoviš
ki namai, dabartinėje Lietuvoje
jau yra išnaikinti, tačiau kai kur|
palikti jų pavyzdžiai hęį mode
liai. Numas turėjo kelias patal
pas įvairioms paskirtims ir ugniaviętę. Iš senovės laikų mūsų
ir kitų kraštų etnografai, buvo
į numą, kaip į retenybę, at
kreipę savo dėmesį.
• Vilniuje, parodų salone, bu
vo suruoštos juostų audėjo ir
medžio drožėjo Gedimino Jurėno
darbų parodos. Šiedu meistrai yra liaudies menininkai — senų
tradicijų tęsėjai.
• Antano Sutkaus spalvotą
foto nuotraukų aplanką išleido
“Minties” leidykla Vilniuje “Se
nojo Vilniaus fragmentai” var
du. Atvaizduoti miesto žymesnie
ji architektūros paminkali, jų de
talės, pateikti charakteringesniejį vaizdai — panoramos. Iš viso
tėra 16 nuotraukų.

• Jubiliejinė skautų paroda.
Š. m. spalio 5 d. Čiurlionio galerrijoje, Chicagoje, bus atidaryta
jubiliejinė skautų foto paroda.
Paroda bus istorinio pobūdžio, apimanti visą lietuviškosios skau
tuos nueitą kelią, nuo įsikūrimo
nepriklausomos Lietuvos laikais
iki šiai dienai. Viso bus išstaty
ta apie 300 foto nuotraukų. Pa

roda tę.is dvi dienas — spalio
5 ir 6. Atidarymas šeštadienį,
spalio 5 d., 7:30 v. v. Parodą
rengia LS brolija ir Lietuvių fo.o archyvas.
t
• Tarptautinė fotografijos pa
rodą buvo iš Rygos perkelta į
Kauną. Praktiškai joje dalyvau
ja tik rytų Europos kraštų foto
menininkai.
• Poetą Adomą Mickevičių,
be lietuvių ir lenkų, savinasi dar
r gudai. Neseniai sovietinės Gu
dijos leidykla “Belarus” išleido
albumą poetui pagerbti. Tekstas Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoje. Iš kares į dešinę:
paruoštas gudų ir lenkų kalbo skulptorius Dagys, Baltra'ir-aitis, ponia Dagienė ir dail. Pautienius.
mis. Albume įamžintos visos vie
tovės, kuriose A. Mickevičius
• Kauno kioskuose bei knygyveno. Kaip žinome, gera dalis
• Trijų paroda Balzeko Lie
jų dabar yra Gudijos teritorijoje. tuvių kultūros muziejuje Chica- ' gyliuose negalima pirkti miesto
goj. Muziejaus galerijoje rugsė planų. Paklausti apie juos parda
jo 21 d. atidaroma skulptoriaus vėjai atsaką: “Nejaugi toks kada
Jokūbo Dagio ir tapytojų Sta nors buvo?” — O jeigu ir buvo,
sės Smalinskienės ir Juozo Pau- tai dabar išėjo iš mados (Švytu
tieniaus darbų paroda. Paroda rys Nr. 16). Kaip žinia, okupan
tai nelinkę miestų planų skelb
tęsis iki spalio mėn. 10 d.
ti
ir jų nespausdina.
• Knyga apie dr. Vladą Kuz
mą, žinomą chirurgą bei gydyto
• Paskaita apie baltus Japo
ją, neseniai išleista okupuotoje nijoj. Rugpjūčio 23 d. iš Vil
Lietuvoje.
niaus į Tokio dalyvauti tarptau
• Kauno muziejuose, kaip tiniame etnografų ir antropolo
praneša “Švyturys”, pasigenda gų kongrese išvyko dr. J. Jurgi
ma specialių leidinėlių, atvirukų, nis. Numato ten skaityti pra
suvenyrų ir katalogų.
nešimą apie baltų paprotinę tei
• Antanas Bagdonas, taura sę.
• šiuo metu Prahoj turėjo
giškis meistras, 40 m. amžiaus,
suruošė originalią savo darbų pa būti slavistų filologų tarptauti
rodą. Visą 10 metų jis paskyręs nis susirinkimas, į kurį turėjo
liaudies menui: kalęs akmenį, vykti ir prof. K. Korsakas iš
Solistė Prudencija Bičkienė dai lankstęs stiklą, piaustęs medį, gin Vilniaus. Bet, prasidėjus inva
nuos Jono Aisčio poeziją jo kūry tarą, metalą, minkęs molį. Vie zijai į Čekoslovakiją, žinios apie
bos vakare lapkričio 2 d. Jauni
mo centre, Chicagoje. Rečitalyje name kieme jis išstatęs visus sa tą susirinkimą išnyko iš viešu
mos.
savo eilėraščius skaitys pats po vo kūrinius.

M O V I N G
perkraustn baidus iš arti ir ("Ii

DULKIŲ
SIURBLIU
TAISYMAS.

\Sinč/airį

HlGHmu

A. BENIULIS
Chicago. III. 60629. Tel. RE 7-708:

Valome,

SSEH^IGt ištepame,

Kampas Richraund ir 68rd St.
UžHleninh) ir vietinių
automobilių
Paisymas Priklauso Chicago Motor
Nelaimes atveju skambinkite
(•B
arba Uit
■Sav. — .Iimi'/jis (.Into .InraltlN

Club.

CONSTRUCTION C0.
REZIDENCINIAI,
KOMERCINIAI,
MEDICINOS IR
KITOKĮ PASTATAI|

suderiname,
Pake č ame
(hoses) —
žarnas.

£2*2^

MARQUETTfc PHOTO
SUPPLY

Pardup(į:i.mc ir tai&gne visų garny
bų dulkių siurblius ir tųr me dalis
maišelius ir visus prijungimus (da
lis į vįsų gamybų siurbliams,
Eieelrolųv, lloover, Eureka. Kirlį,
ir Royal Itei kilu.

B. Si B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue
(Archer ir California)

Chicago, III 60632, Tel. 927 4702
Ved. Arvydas M. Dikinis

REIK M EN Y S FOTO! J R AK A M S
IR MP.Gft.iAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedąnt pasirink
tus reikmenis ypatingai progai
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas Atdara pinnad ir
ketvirtad vakarais iki 9 vai

3314 West 63rd Street
2451 Mest 69th Street
Tel. HE 4 - 7482

Chicago, Illinois 60629

Platinkite ‘‘Draugą’

ROOSEVELT PICTURE

Telef. PRospect 6-8.998

Mūsų erdviose patalpose
turime didžiausį pasirinkimą
visų moderniškų baldų, elek

FRflME COMPANY
Manufacturers

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir
kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ

STAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai. Pritaikinti paveikslams
skelbimų rėmai ir metalu aplieti
rėmai

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711

Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad.
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

2400 S. Oakley Avė., Chicago
Tel. Vlrginiai 7-7258 59

etas. Vakarą rengia Šatrija.

TV REPAIRS
Many times we can toli what’s wrong
with a TV by the symptoms. Call us
giving type of sėt and agre and we
will give you an idea of wiliat’s wrong
and an approx. prlco, Guaranteed.

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme
dar vieny restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad
turėsite skanius valgius, skubą patarnavimą, kaip ir mūsą pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsą atsilankant.

ARJAY ELECTRONICS
TEIj.

(18 years exper.)

— 58(1-0011

W A G N E R

&

SONS

Typewriters — AddFng' Machines —
Checkwritors
Nuomoja — Parduoda — Taiso
N ATTJ 08
NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

naujoji: vietoje
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

m

CRANE SAVINGS
AND

Kilty's Restaurant

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

43/,
41/4

(2 blok i į rytus n „o Cicero Avenue)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Telet. — GArden 4-5800

SIUVIMO Mašinos

lauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

*
*
*
*
*
*

ELNA
BERNINA
NECCHI
VIKING
PFAFF
SINGER

NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

VAI

VALANDOS:

šveicariškos, vokiškos, itališkos,
japoniškos ir kitų firmų.

*

Naujas aukštas dividendas
mokamas už investavimo

sąskaitas.

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

VESTUVĖMS m BANKETAMS YRA PRIVATUS KAMBARIAI

Vtdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto

LOAN ASSOCIATION

Sekraad. Ir šventad nuo 1:00 vai. popiet

PIRMAD. ir KETVIRTAD............. 9 v. r. iki 9 v v
ANTRAD. ir PENKTAD................... 9 v. r. iki 6 v v
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

STEVE GIANAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus
lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas
ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue
(Archer ir California)
Chicago, III. 60632, Tel. 927-4702
Ved. Arvydas M. Dikinis

daryti rpgsėjo mėnesyje.
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)

St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė

• portretūra

• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

užuojautą dėl ištikusios nelaimės - gaisro, Artesian restorane.

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11287

...................................................................................
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PLANINGAS TAUPYMAS

4 v-

Mes mokame

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

5

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

'

Mokamas už vienų metų taupymo lakštus nuo išdavimo datos

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
$1,000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

SAVINgsI

OFFICE HOURS: Mcnday, Tuesday, Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

per annum

MIDLAND
SAVINGS

Mokamas už vienų metų taupy0 mo lakštus nuo išdavimo datos

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

certifikatų

MINIMUM SUMA $5,000.00

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po
$500.00)

5

5

ant visų taupymo

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470

l|

FRANK ZOGAS

President
_________________________________________________
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ŠĖTONAS MASKVOJ’
(Tęsinys iš praėjusio šest/.dieuio)

jimo turinys, kaip jį savo dieno
raštyje užrašė Bulgakovo žmo
na:
Stalinas: Gavau jūsų laišką.
Skaitėme jį su draugais. Gausi
palankų atsakymą. Bet man at
rodo, kad nėra reikalo išvykti į
užsienį. Sakyk, ar jau mes esa
mo tau taip įgrisę?
Bulgakovas: Paskutiniais me
tais aš esu daug galvojęs, ar ru
sas rašytojas galėtų gyventi už
savo tėvynės ribų, ir man atro
do, kad ne.
Stalinas: Teisingai galvoji. Ir
aš taip manau. Sakyk, kur no
rėtum dirbti? Gal Meno teatre?
Bulgakovas: Taip, bet kai aš
ten pasisiūliau, gavau neigiamą
atsakymą.
Stalinas: Paduok prašymą. Ma
nau, kad patenkins...

turgų sąrašo — tuo' būdu jis
manė,
kad pasmaugtam rašyto
“Dabar, —tvirtina Bulgako
jui
dar
yra šiokios tokios vilties,
vas, — aš esu jau sunaikintas ir
nes
teigia,
kad “yra pasmerkti
mano sunaikinimą viešoji opini
tik
jo
ankstesnieji
veikalai”. O
ja priėmė su pilnu pasitenkini
tačiau
faktai,
asmenyje
Centri
mu, dargi pavadindama sunaiki
nio
repertuaro
komiteto,
parodė,
nimą “laimėjimu”. R. Pikel, ko
kad
Pikel
liberalizmas
yra
be jo
mentuodamas m^no sunaikini
kios vertės. Yra sunaikinti ne tik
mą. pareiškė net daug liberales
nį sprendimą: Nenorime tvirtin mano praeities veikalai, bet ir da
ti, kad Bulgakovo vardas yra bartinjeji, ir busimieji. Aš pats
jau išbrauktas iš sovietų drama- savo rankomis sunaikinau apma
tus “Romano apie velnią”, vie
ną komediją ir pradžią kito ro
mano “Teatras”.
net pačius amerikiečius. Ameri
Savo laišką Bulgakovas bai
kos apžavėtas, Biro per jėgą gia taip:
stengiasi pasiekti, jo įsitikinimu,
“Mano darbams nėra jokios
aukščiausią tikrojo amerikoniz- vilties, nė ateities. Prašau Sov,
mo ženklą — geltoną buiką. Vi Sąjungos
vyriausybės
įsakyti
Bulgakovas gavo darbą ir ne
si jo žingsniai krypsta į tą tiks man skubiai apleisti valstybės riišvyko iš Sov. Sąjungos. Mirė
lą, visas beatodairiškas, net li- has. Apeliuoju į sovietinės val
1940 m. kovo 10 d., palikęs daug
•guistas veržimasis atkreipti į džios humaniškumą ir prašau su
nespausdintų rankraščių, kurie,
save naujojo pasaulio dėmesį Įteikti man laisvę, kadangi, kaip
pamažu iškeliaudami į Vakarus,
autoriaus pavaizduoti ne tik gi rašytojas, savo tėvynėje aš esu yra leidžiami įvairiomis kalbo
lumoj ir platumoj, bet su išgy nereikalingas. Tuo atveju, ka mis jau be sovietinės cenzūros
venimu, su nuoširdumu. “Gelto dangi aš esu parašęs kažką ne karpymų, atskleisdami tikrą so
nas buikas” galėtų būti vienas tinkamo ir todėl būsiu pasmerk vietinio rašytojo Bulgakovo vei
visoj knygoj — nieko nepasiges tas visam gyvenimui tylėti Sov. dą.
tum.
Sąjungoje, prašau sovietų val
Dr. V. Mar.
“Pasaulio užkariautojas”, nors džios duoti man mano kvalifiir neturi “Geltono buiko” bran cakijoms ir mano likimui atitin
dumo, bet įdomus savo temati kamo darbo teatre, kaip režisie
Heating Contractor
BHH
ka: laboratorinis ateities pasau riui ar aktoriui. Siūlau sovietinei (rengiu naujus ir perstata u se
Ar lik ne alimeniško8 vyšnios’
Nuotr. R. Kisieliaus lis, despotiškai valdomas nau- valdžiai savo bendradarbiavimą, nūs visų rūšių namo apšildymo
pečius Ir alr nondltioning I
I jos aristokratijos — mokslinin- kaip garbingo režisieriaus ar akto naujus tr senus namus Stogų
finas (gutters). vandens Alldy
| kų. Tokios ateities siaubą K. Al riaus, neįtariamo sabotažu, pasi fiiui boilerius Tūriu leidimus
dirbti mieste tr užmiesčiuose
ryžusio
pastatyti
scenai
bet
ko

menas vykusiai perduoda tau
Darbas atliekamas greitai ir są
žiningai
Apskaičiavimai nemo
kį
veikalą,
pradedant
Šekspyru,
paus dialogo forma, laboratori
karnai
jos aplinkoj, tarp savo likimo baigiant šiandieniniais autoriais.
DOMAS ŽUKAUSKAS
.nenujaučiančių,
tyrinėjimams Jeigu ir tai nėra priimtina, pra HEATING * SHEET METAI,
S. tVeffterū, Chicago t, III.
šau duoti man teatro statisto 1444 Telefonas
skirtų žiurkių.
VI 7-3447.
vietą.
Bet
jei
nebus
leistas
nė
šis
Už knygos išleidimą su netai
sytą kalba didelė kaltės dalis darbas, prašau priimti mane į te
f
Kazio Almeno jaunystės noveles pasitinkant
krinta ir leidėjams. Ačiū Die atrą scenos techniku. Jei ir tai
STATOME NAUJUS NAMUS
vui, dar ne visi mūsų lituanistai negalima, prašau sovietų valdtr
NIJOLE JANKUTE
įšmirę, ir leidėjai, gavę kalbi džios pasielgti su manim, kaip
Atliekame įvairina patak.ymus
ras
geriau,
nes
šiandien
aš
—
niai šlubuojantį kūrinio rank
Petrauskas Builders, Ine.
Kazys Almenas, GYVENIMAS nes “Kekėje vyšnių” pavaizduo raštį, turėtų dėti pastangas jį dramaturgas, su penkiais teatro
Tel. 585-5285
veikalais
savo
aktyve,
turiu
prieš
TAI KEKE VYŠNIŲ. Išleido Algi ti lietuviai lietuviais atpažįsta deramai ištaisyti, tardamiesi su
manto Mackaus vardo knygų leidi mi tik iš vardų) gyvenimą au lietuvių kalbos žinovais. Nejau save tik skurdą, valkatavimą ir
mo fondas. Aplankas ir knygos
gi galvojama, kad kalbos patai mirtį”.
nteninė priežiūra Birutės Bulotai toriui pavyko nuplėšt gana įti
10% — 20% — 30% piginu mokėsit
Gavęs šį laišką, Stalinas pa už updraudą nuo ugnies ir automo
tės. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. kinamai. Pasimetimas, apatija, symas “sugadins” autoriaus sti
bilio pas
Kaina $5.00.
visų vertybių nuvertinimas ir lių? Net žymiausių mūsų rašy šaukė telefonu Bulgakovą. Tai
FK AN K ZAPOLIS
seksualumas be meilės — dau tojų kūriniai būdavo taisomi li buvo tų pačių 1930 metų balan
320814 West OBtii Street
gelio novelių temos. Pats auto- tuanistų, taigi ir “Gyvenimas džio 18 dieną. -Štai U* pasikalbė
OBleago, RUnols
Kazys Almenas, “Bėgių” ir
Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-4338
, rius bando į visa tai žiūrėti pro tai kekė vyšnių” ųebūtų nuken
“Upė j rytus, upė į šiaurę” au
ironiškus (kartais su doze hu tėjęs.
torius, ne vieną skaitytoją yra
Kaip pirmuosius literatūrinius LEO’S SINCLAIR SERVICE
PARDAVIMUI
tąip sužavėjęs savo pilnakrau- moro) akinius.
LEONAS FRANCKUS
autoriaus
žingsnius, “Gyveni
Geriausias rinkinio kūrinys
jąis veikėjais ir literatūrine kū
Stabdžiai,
Sankabos,
Transmisijos
mas tai kekė vyšnių” skaityto
rinių tikrove, kad jo nauja no — “Geltonas buikas”. Tai jau jas gal vertins kur kas atlai:
Tune-up ir Motorų Remontas
GARBAGE DRUMS
velių knyga “Gyvenimas tai ke tikrai novelė, rodanti tvirtą džiau, nekantriai laukdamas ne
5759 So. Western Avė.
kė vyšnių” imama į rankas su šio rašytojo talentą įžvelgt į tik už šią “Kekę” brandesnio,
VVITH COVERS AND HANDLES
Kampas 58th Street
džiaugsmu. Deja, naująjį jų rin komplikuotas žmogaus dvasios bet ir už plačiąsias “Upes” gi
8o a..d 50 gal. Eree delivery
Telefonas — PRospect 8-9538
kinį perskaičius, kiek nusivilia gelmes, o jį patį pristatyti skai lesnio naujo Almeno kūrinio.
5622 So. Racine, 434-1113
ma, o gal ir sunerimstama, kad tytojui pilnai užbaigtą.
autorius pats save nukonkuravo
Pagrindinis “Geltono buiko”
ne paskučiausiu, bet pirmaisiais veikėjas — neseniai Amerikon
kūriniais. Laimė, kad tas neri atvykęs slovakas Vladislovas
mas čia be pagrindo: K. Almeno Biro, kuirs stengiasi ne tik kuo
kūrinių chronologiją, atrodo, greičiausiai suamerikonėti, bet
sumaišė nepramatytos knygų savo amerikietiškumu pralenkti
leidimo sąlygos, ir “Gyvenimas
tai kekė vyšnių” yra pirmasis
literatūrinis autoriaus žingsnis.
Geriausia dovana
Naujoji knyga — 12-kos no
velių rinkinys, kurių daugumai
siysti į
geriau tiktų apybraižų vardas,
LIETUVĄ
c^viena jų puikiai jaustųsi ir fel-,
jetonų tarpe. Novelių veikėjai
Vertingiausia dovana
— jauni. Studentai. Didmiestis
DOVANŲ
ir universitetas — aplinka, kur
PAŽYMĖJIMAI
jie nuobodžiauja, atmesdami se
nąsias gaires bei normas, tiks
PIENAI GARANTUOTA
GREITAS PRISTATYMAS
lus ir pareigas, tačiau nerasda
Tik dovanų pažymėjimai
mi, kuo juos pakeisti. Nebent
yra vertingiausia dovana ir
daug
geriau negu siuntiniai.
“seksu”. To novelėse apstu. Au
Jūsų giminBs tai patvirtins.
torius “seksą” skaitytojui pri
Tad. kai kitą. kartą planuo
site siųsti siuntinį, jo vieto
stato tokį, kokį supranta šių
je siųskite DOVANŲ PAŽY
MĖJIMĄ, pamatysite kaip
dienų didmiesčio jaunimas; bio
laimingi ir patenkinti bus
loginė funkcija, kuria jaunuolis
jūsų giminūs
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
SIX MONTH CERTIFICATE ACCOUNTS
tariasi pilnai išreiškiąs visus
MAI duoda galimybę Jūsų
in
amounts of $10,000 or larger
giminėms
pirkti
Vneahposavo nepasitenkinimus dabar
syttorg specialiose dolerių
in
multiples
of $1,000
ties tikrove ir sugriaunąs jam
krautuvėse geriausios koky
bes amerikoniškų, vakarų
nepakenčiamą “miesčioniškąją”
europietiškų ir vietinių pre
kių. Jūsų gimines tai patvir
moralę. Po tokia kartais aro
tins.
PASSBOOK ACCOUNTS
gantiška, kartais naiviai filoso
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę jūsų
add
or withdraw any amount any time;
fiška Almeno veikėjų kauke sle
giminėms
pirkti
LABAI
SPECIALIAI
NUMAŽINTO.
variety
of savings plans
piasi pasimetęs jaunas žmogus,
MIS KAINOMIS. Jūsų gi
lyg bandąs ieškoti, bet bijąs at
minūs tai patvirtins.
CURRENT RATES—PAYABLE ANO COMPOUNDED OUARTERLY. If dividendą are compotmded
JOKIO PAPILDOMO MOKES
rasti gyvenimo prasmę ir pate
foroneyear, effectiveratesar*M6% on Certiiicate Accounts and 4.83% on Passbook Acoounts.
ČIO nei siuntėjui, nei gavėjui.
tiškai trokštąs tikros meilės. Tų
INSURED SAFETY TO S16.008 BY FEDERAL SAVINOS AND LOAN INSURANCE CORPORATION
Užsisakykit dabar. Užsisa
vertybių jis trokšta net sau ne
kykite per
prisipažindamas, bet nuolatiniu
INTERTRADE
njeigimu pats užkerta kelius, ve
dančius į jas.
EXPRESS
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
“Kaip gali žmogus veikti, jei
CORP.

KEKE RŪGŠTOKŲ
VYŠNIŲ

r

NOW... OUARTERLY DIVIDENDS
from the people who care
about your savings weifare

nežinai, kodėl veiki?”, liūdnai
klausia “Atsiskyrėlis”. Jo tei
sybė. Kaip gali veikti be gairių ?
Kaip gali gyventi be tikslo ? Tą
betikslį, beprasmį amerikietiš
kojo jaunimo (amerikietiškojo,

125 E. 23rd Street
New York, N. Y. 10010
Prašykite neapmokamo
katalogo
įgalioti Podarogifts, lųc.
atstovai.

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugsėjo mėn. 14 d.
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KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI
Jurgis Savickis: ŽEME DEGA rašytoją ir diplomato aįsiminimąl i
1939 - 1945 m. kruviniausio ir tragiškiausio mūsų tėvynės i
Europos istorijos. Apie 870 psl. dviejuose tomuose
$4.511
Jonas Aistis: APIE LAJKĄ IR 2MONES. literatūriniai atsimini
mai apie laisvėj kylantį Kauną u jo kuitūrinį kilimą
$2.ūi
eiliojai prie kainom din pridėti

štai r

ih-Umj

Užsakymus ir pinigus siųskite:

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629

MAZEIKAsEYANS
FUNERAL HOME
T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Pcakiag Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

REpublic 7-8600

sW>>Lb inwbi i*

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQIIETTE FUNERAL HOME
TRYS

MODERNIOS

2533 West 7lst Street
f4I0 So. 50th Avė., Cicero
AIKŠTE

KOPLYČIOS

Tel. GR 6-2345-6
Tei. TO 3-2108-09

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

T rvs Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue
Telefonas — Yflrds 7 -1741 - 2

4330 - 34 South Galifornia Avenue
Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GEUNY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių
ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd St., Chicago, III.
Telef. PRospect 8-0833

—

PRospect 8-0834

IRKITE DABAR TIESIOG NUO’
MR. NELSOM
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO,
?91l West lllth Street
Didžiausias Paminklams .danų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nnų kapini*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

LACKAWICZ IR SONOS
2434 W. 69th STREET
Tel. REpublic 7-1213
3314 W. 23rd PLACE_________________ Tel. VIrginia 7-8672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ,___________Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ._______________ Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTEP STREET_______________ Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

Tel. COmmodore 4-2228

STANDARD FEDERAL

8319 S. LITUANICA AVĖ,________ Tel. YArds 7-1138-1139

Archer at Sacramento • Chicago 60632 • VI 7-1140

1446 S. 50th Avė., CICERO, ILL._______ Tel, OLympic 2-1003

HOURS:

ASSETS OVER *130.000.000.00

Mon., Thurs. 9 a.m.-8 p.m. . Tuca., Fri. 9 ajn.-4 p.m.
Sat. 9 a.zn.-12 noon • Wed.—no businea* transacted
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M
I

oterų

MADŲ PARODAI
RUOŠIANTIS

lengvai prarandama, jei būtų
stengiamasi būt kitokia. O britės
tą Dievo dovanotą skaistumą
gauna dėl krašte esamos nuola
tinės miglos.

Monika Kripkauskienė jau
daug dirba, projektuodama spe
cialius kostiumus bei vakarinius
rūbus didžiajai madų parodai,
kurią ruošia Putnamo seselių
rėmėjos Chicagoje. Aldona Veselkienė išaudė lietuviškais mo
tyvais medžiagą ir juostas rū
bams, kurie bus parodyti toj s
•parodoj. Parodos komentatorė
bus aktorė Julija Cijūnelienė.
Solistė, savo koncertais po
puliarinanti liaudies dainas, dai
liojo žodžio menininkė Elena
Blandytė modeliuos savo megz
tus meniškus drabužius tauti
niais motyva’s.

Romos gyventojos kuklios

Romoje nesimato “mini” sijo
nų, kaip Londone, kur jų dau
giausia, ar kituose miestuose, ypai, kai gatvėse pasipila raštinės
tarnautojos, įvairios sekretorės ir
kit. Bet, jei jau kurią pamatysi
Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., ChJcago ūl 60629
Tel. 025-5988
“mini” sijonėliu, jos gali būti
padūkusiai kraštutinės. Jau tada
n’be “mini” sijonėlis, bet tik
“maxi” palaidinukė.
Tačiau bendras italių vaizdas:
— labai moteriškos, nepripažįsta
“mini” (net manekenai languo
Įvairiaveidės moterys; “mini” tėviškėje;
se rodo sukneles, dengiančias ke
Ni’o’ė Manekenė modeliuos
lius), važiuoja motociklu, atsisė■parodoi, kurioj bus demons-,
moteriškosios italės.
dusios šonu, ne apžergusios jį,
| truojami tautiniai rūbai, megz
nenešioja ilgų kelnių ir pan.
STASĖ SEMĖNIENĖ, EUROPA
tos, popietinės biei vakarinės
suknelės,
nritaikyti tautiniai au
Taipgi sutinkant moteris prieĮ
dimai
'
juostos
ir gintaro papuo
Prieš iš.'krendant atostogų Eu visos pralenkia veido skaistumu, istorinių vietovių, kaip Ispanų
šimai.
laiptų,
Forumo
ar
kitur,
matai,
ropon, ne viena artimesnė bend laikysena, figūra.
Atrodo, lyg čia vyrautų jau kad ten daugiausia maišosi turis
radarbė prašė parašyti apie eu
iintarų ir tautodailės kampelis Baltijos Moterų tarybos parengime Ney Yorke.
Nuotr. V. Maželio tas kriaukles iš Amerikos ir iš Jų
nystė — dauguma jaunų mote tės. Norint pamatyti tikras Ro
ropietes.
mos gražuoles, vėl tenka pasi
gamina perlams sėklas.
Uždavinys, iš tiesų, neleng rų. Kai kurios jų tikrai turi sto
rinkti kavinę šaligatvyje. Viena
rokas
kojas
prie
kojos
kauliuko
vas. Amžiais filosofai, poetai ir
Perlų imitacija
gerųjų, labiausiai turistams re
dailininkai stengėsi pažinti mo (kojos riešo). Kadaise šita klaiDabartinės, ištobulėjusios ga-'
terį, o ji liko nesuprasta, kai Mo- i dingai buvo primetama* visoms komenduojamų, yra tuoj prieš
Viktoro
Emanuelio
paminklą.
mybos
pagalba pagaminama įbritų mergaitėms, kaip išdava at
na Lizos šypsena.
Romos
gyventojai
pasirenka
ko

vairiausių
perlų imitacijų, kurie
virų židinių karščio. Tačiau na
Daugelis vyrų sarkastiškai me
yra
labai
panašūs į tikruosius
tūraliai gražių moterų čia yra kią gavinę pagal Via Veneto, už
Truputis istorijos
ta posakį, kad moterį sunku su
ALDONA MICHELEVKIENĖ minimui (auginimui), ji turi bū perlus. Tokia imitacinių perlų
kur kas daugiau, negu kitose sos sisako stiklinę ko nors gaivinan
ti trijų metų senumo. Tokių aust
prasti, ji, kaip oras, įvairiausių
Perlai yra vieni iš papuošalų,
čiai šalto ir stebi praeinančias.
tinėse.
rių kriauklė (kevalas) atsargiai gamyba yra pagarsėjusi ispanų
atmainų.
kurie
jau
buvo
žinomi
žiloje
se

Sitai
taip
popularu,
kaip
futboSeniau keliaujant po Europą,
atidaroma ir su tam tikrų įran Majorkos sala. Anie imitaciniai
Iš dalies tai yra tiesa, nes mo krito akin norvegės, ypač Berge-,
novėje. Jie buvo visais laikais mo
Kraštas, kuriame auginami
rungtynės,
kių pagalba labai atsargiai įde perlai dažniausiai yra stiklo karo
teris neturi vieno veido, ji yra
terų mėgiami ir vertinami dėl
perlai
no apylinkės: aukštos, lieknos,
dama į ją sėklą. Po tokios ope liukai, apipurkšti apie dešimt
daugiaveidė. Ji yra duktė, drau šviesiaplaukės, lyg kalnų stirnos. Konservatyvios, aristokratiškos savo grožio ir elegancijos. Daug
Japonija yra vienas iš žymiau racijos, austrės yra sudedamos į kartų skiediniu, pagamintu iš žu
gė, žmona, motina, pilietė, be
yra sukurta pasakų bei legen
ispanės
Gerokai vėliau teko stebėtis svei
sių
kraštų, auginančių perlus, vielų tinklinius krepšius, kurie vieš žvynų. Tuo tarpu tikras per
simokanti naujokė ir veikianti — ku vokietaičių grožiu — Gardų apie perlų atsiradimą. Viena
Stebint trumpus sijonėlius,
vadinamus “cultured” perlus. A- yra prikabinami jūroje prie bam las turi apie 300 sluoksnių. Tik
ir visados pilna asmenybė, Aukš
tokių
legendų
iš
senų
laikų
yra
rųjų perlų paviršius nėra toks
misch-Partenkirchen
apylinkė
čiausiojo kūdikis, sukurta skirtin se: nudegusios ir natūralios, kaip taip netinkančius merginoms, apie Indijos gražuolę princesę, pie 90 nuošimčių, visų perlų at bukinių plaustų. Taip jūros van slidus kaip imitacinių, be to, už-,
keliauja į pasaulio rinką iš to denyse austrės turi išbūti apie
išaugusioms iš smėlyje pilis begai nuo visų kitų asmenų, o vis
kuri buvusi priešų pagrobta jos
kokios Brunhildos ar kalnų die statančių
mergyčių
amžiaus,
“
Tekančios Saulės” krašto. Pate tris metus. Per tą laiką jos savų dėjus ant perlo truputį nago la
dėlto tokia pat, kaip visi žmo vaitės.
, . x
i j•
i vestuvėse ir nugabenta į svetimą
kus
man į Japoniją,, mano noras jų sekrecijų pagalba išaugina kui nuvalyti skiedinio (nail poviena
maloni
turiste,
lydima
jau,
.
n
,
.
...
nės.
,
.
.i,
laivą.
Princese
verkusi
gailiomis
M/vc
Hr,
įnot/ic
z-\
r\ori
n
+
vAmcl/Ac
Tačiau anglės ne dėl kojų liek nos brunetės, o pati matroniškos
buvo susipažinti su tų papuoša perlus. Austrių maitinimu neten lish remover), imitacinio perlo
Yra garsių moterų ir gražių,
numo patraukia, bet jos pilna ta išvaizdos žilaplaukė ponia, patri- ašaromis, praradusi laisvę ir lai lų istorija, jų gamyba, jų kokybe ka rūpintis, nes vandenyse plau paviršius nusilupa ir tuo būdu
apsuptų meilės akinančio žibėji žodžio prasme yra gražios veide,
mę. Jos ašaros kritusios į tamsų
ir verte. Teko aplankyti porą kioja galybės mikroskopinio dy pasirodo jo tikroji “vertė”. Per
cijiškos laikysenos ispanė pasidi
mo ir reikšmingos prasmės žyb
jūros
vandenį ir ten virtusios per
laikysenoj ir figūroj.
perlų auginimo ūkių, kurių Japo džio gyvūnėlių bei augalėlių. Ten lų specialistai lengvai skiria tik
džiuodama pastebėjo.
telėjimo. Yra vaikščiojančių še
lais. Sakoma, kad Egipto karalie
“Madride galite pamiršti apie
nijoje yra per 200, kur susida ka pasakyti, kad įvairios žuvys, ruosius bei kultivuotus perlus
Įdomu taipgi, kad čia jų toks
šėlyje.
nė Kleopatra, norėdama įrodyti
nuo imitacinių perlų.
Yra moterų, pergyvenančių sa begalinis įvairumas. Europos mo “mini” sijonus. Yra vos keletas, savo didelę pagarbą ir meilę gar riau bendrą vaizdą apie šiuos pa vėžiai, o taip pat taifūnai — yra vieni iš didžiausių austrių
Perlų spalva ir vertė
vo gyvenimo žiemą. Tada ji yra, terys neatrodo, lyg jos būtų iš bet dauguma ispanių mergaičių, siam romėnų karžygiui Markui puošalus.
besilaikančios
dar
ir
dabar
tradi

priešų.
Nuo
jų
žūna
apie
40
nuo
lindusios
iš
vieno
grožio
salono
kaip toji žolė, sausa ir šlamanti
Antonijui, įmetusi brangų, nepa
Perlų spalva priklauso nuo
Tikrieji ir “Cultured” perlai
šimčių paruoštų austrių. Tikrie
po kojomis. Bet ir tada ji nėra ar iš vienos kosmetikos bonku- cijos būti namie prieš 10 vai. v., prastai didelį perlą į stiklą raudo
kriauklės
(kevalo) vidaus spal
Tikrieji ir “cultured” perlai iš ji perlai neturi simetrijos ir vie vos. Dažniausiai pasitaiko šių'
viena. Visos moterys yra kartu tės. Šitaip kol kas dar nėra, nors: yra perdaug konservatyvios to no vyno ir, jam ištirpus, išgėru
britai jau pradeda stumti masi kiam apsirengimui. Dar, gal būt, si tokį “kokteilį” į mylimojo svei auga tam tikros rūšies austrėse. nodos formos, nes jų sėklos nėra
su ja.
spalvų perlai: balti, ružavi, kreYra tik toks skirtumas, kad tik vienodos. Dirbtiniu gi būdu pa mavi, žalsvi, melsvi, gelsvi, rudi
Ir jauti žmogus, lyg šventva niai gaminamą vieno veido iš šokių salėse šitai pastebėsi, bet katą.
sėta
sėkla
išauga
į
taisyklingestiktai
ne
gatvėje.
Vyrai
daugiau
vaizdą
kiekvienai.
ruose perluose svetimas kūnelis,
gystę papildąs, norėdamas savo
Perlai visais laikas buvo nepa- vadinamas “sėkla”, patenka į nį ir lygesnį perlą. Tos sėklos, ir juodi. Brangiausi ir rečiausiai
Jei jiems tai pasisektų, teks su žavisi Madride gražiomis, juodo
purvinais, dulkinais batais įlįsti
sutinkami yra juodieji perlai. Jie
į jautrią moters sielą, kai pats, sitikti tą patį veidą Londone, ku mis, tirpstančiomis akimis. Jie pa Į prastai mėgiami anglų karališko austrę savaime, natūraliai, daž vartojamos kultivuotiems per branginami ir vertinami visuose
lyg pakeleivis, vos įstengi kuria rį sutiksi Romoje ar Paryžiuje, skęsta jose su visa savo poezija.”, sosto valdovių —moterų. Pavyz niausiai smėlio ar žvyro pavida lams, yra pagamintos iš kriauk kraštuose; jų auginimui Japonija
Ir tirpstančios juodos gelmės | džiui, dabartinės Anglijos kara le, o kultivuotuose perluose sėk lių sraigių (clams), kurios yra
me krašte kojas apšilti, apgrai- ar kur kitur. Lygiai taip, kaip da
šelmiškai
žąidė, šypisodamos iš lienės Elžbietos II vestuviniai rū la įdedama į austrę dirbtinai. Mississippi upėje, žinomos “pig- įveža austres iš Filipinų, nes tik
bar
sutinki
tą
pačią
moterį,
su
bom vaizdų įsisiurbti, net žmo
ten randamos tos rūšies austrės,
niškai nesusipažinti su krašto pa tais pačiais plaukais ir tais pa po gražios ant kaktos nukritu bai buvo gausiai išsiuvinėti įvai Norint paruošti austrę perlų ga toe” vardu. Japonai importuoja kurios augina juoduosius perlus.
raus dydžio perlais. Šiais laikais
pročiais, žmonių gyvenimo būdu ,
drabužiais, ir ta pat eisena sios sidabrinės garbanos.
Perlų vertė pirmoje vietoje pri
tačiau nereikia būti princese ar
!
ir
net
tuo
pačiu
pokalbiu
New
ar kitomis įdomybėmis.
Teisybę kalbėjo aristokratiško karaliene, kad įsigytum eilutę
klauso nuo perlų žėrėjimo, vadi- <
Todėl, tebūnie leista bent pa Yorke, Pittsburghe, Chicagoje, ji ispanė. Madride beveik visai
namo
“luster”. Perlų dydis yra
viršutinišku įspūdžiu čia pasida Clevelande ar kokiame kitame neteko matyti “mini” sijonų. perlų; dabar jie yra prieinami ir
tik
antras
vertinimo faktorius;
mūsų lietuvėms moterims.
Amerikos didmiesty. To prarasto
linti.
Sakau beveik, nes keletas šmėkš
po to seka: paviršiaus vienodu
įvairumo būtų begaliniai gaila.
telėjo, bet jie aiškiai priklausė amas bei lygumas, forma ir spal
Britės nuo senų senovės garse
Mini, midi, maxi
merikietėms — turistėms.
va.
Perkant perlų vėrinį, reikia
kos šypsenos, nors išdidžios lai
jo savo skaisčia veido spalva. Jos,
kreipti
dėmesį į suminėtus fak
Galima daug prikalbėti apie lygiai kaip ir jų karalienė Elzbie
Lankantis Madride ir besiil- kysenos. Dauguma tamsiaakės,
torius, nes vieni perlai gali kai
meno galerijas ir istorinius pa ta II, kurią teko gyvą matyti (ir sint terasoje—vienoje iš tų dau tamsiaplaukės, bet retkarčiais pa
nuoti šimtą dolerių, o kiti, neį
minkius, tačiau ne visa, kas gra kuri daug gražesnė gyvenime, gelio švelniai apšviestų kavinių matai raudonplaukę ar blondiprasta
akim žiūrint, atrodantys
žu Europoje, tėra vien pritapy- kaip fotografijose dėl savo mėly Častellanos alėjos šaligatvyje, I nė’ atrodančią, lyg ji tik ką nu
tokie
patys
ir tokio pat dydžio
tos drobės ir šalti akmenys.
nų akių, baltai ružavo veido ir stebėjau praeinančius Madrile- sileido iš Velazųuezo drobės.
bei spalvos, gali kainuoti tūks
Kai kurie, lyg tikri meno kūri tamsiai geltonų plaukų), yra nos, teko pamatyti daug žavių, Blondinė ar brunetė, hidalgo (is
tantį dolerių. Tik atidžiai krei
niai, vaikšto, kalba, alsuoja ir baltai rausvo veido (“peaches ekspresingų ir gražių moterų, paniškasis titulas, lyg bajoraitė)
piant dėmesį į minėtus fakto
patraukia bei palinksmina praei and cream” vad.). Ir tai būtų skoningai pasipuošusių, draugiš ar elgeta, baltaveidė — lyg bal
rius, galima pastebėti skirtumą
vio akį, ypač tokiame didmiesty,
tos lelijos žiedo veideliu — ar
tarp
įvairios kainos perlų. Vie-^
Balzeko
Lietuvių
kultūros
imuziejuje
Chicagoj.
Iš
kairės
j
dešinę:
Lau

lyg paliesta tamsiu — juosvu tep
kaip Londonas — “mini
ir
nas aukštos kokybės perlas (7 “mod” tėviškėje.
tuku — maurų kilmės, visos jos ra Nerytė, dail. Magdalena Stankūnienė ir Karolė Balzekaitė.
Nuotr. J. Kasakaičio 8 mm) šiuo metu Japonijoje kai
turi tą išdidumą, taip joms vi
Ne vienai pasirodys juokingas
nuoja apie 12 dolerių, o jų reikia
soms bendrą. Tai yra rasės puiky
teigimas, kad JAV-ėse, be viso
apie
60 vidutinio ilgio perlų vė
bė— esminė ispanių žymė.
kiausių sportų, dar yra vienas
riniui.
Žinoma, galima gauti
sportas—stovėti ant kurio gatvės
menkesnės vertės perlų ir žymiai
kampo ir stebėti praeinančias
pigiau.
merginas. Netgi televizijos pro
Patarimai
gramos reklamuoja šį “sportą”
Sovietijoje skyrybos pašoko problemos, kurios išskiria šei
Chemiškai
žiūrint į perlus, jie
ir pataria merginoms gerti kokį
80% per vienerius metus, įve mas, ateinančiais metais skyry
yra
sudaryti
iš
keletos sluoksnių
“diet-rite eolą”, kad nepamestų
100 m. moters ilgo amžiaus dus naują įstatymą joms daug bų teismus gali verste užversti
kalcijaus
ir
krištolinės
medžia
lieknumo ir grakštumo.
lengviau gauti.
bylomis.
"paslaptis"
gos,
vadinamos
aragonitu.
Ka
Europoje dar lengviau stebėti
Sovietų jaunimo laikraštis
1966
m.
statistika,
vėliausiai
dangi
didelė
sudėties
dalis
yra
praeives, nes beveik visur dabar
Cazeneuve, Prancūzijos, mies
prieinama, rodo, kad skyrybų pusirūp'nęs rašė skyrybų klau kalcijus, tai perlų didžiausi prie- y
jau madoje kavinės ant šaligat
to burmistras iškėlė miesto po
santykis iš 2.8 kiekvienam 1,000 simu, ypač jų augimo skaičiu šai yra kosmetika, dulkės ir pra
vių, kuriomis seniau taip garsė
būvį, pagerbdamas Marie Floimi Maskvos miesto šiaurės va kaitas. Patariama po kiekvieno
jo vien Paryžius.
ras, švenčiančią savo 100-ąjį asmenų pašoko krašte nuo 1.6 karų aplinkėse.
dėvėjimo perlus nuvalyti
su
per pastaruosius metus. JAV
Taip sriūbčiodamas kvapią ir
gimtadienį. Senutė gavo 548 do
Jame buvo skundžiamasi jaus minkštu ir drėgnu lopinuku ir
santykis
per
abu
metu
buvo
2.5.
skanią anglišką arbatą su pienu
vanas iš savo kaimynų, kuriuos
mo stoka modernaus gyvenimo laikyti gerai uždarytoje dėžutė
kokiame nors restorane King’s
ji matė gimstant ir užaugant
Kiti skaičiai rodo, kad viena sunkumuos, sekso sutapatinimu je, nemaišant perlų su kitais pa
Rd. gatvėje, gali stebėti britės, (
per paskutinįjį šimtmetį.
sovietų pora buvo išskirta 1966 su meile, o taipgi vyrų nesupra puošalais. Aplamai, perlai mėgs
lyg ilgakojus paukščius, žvaliai
Gydytojas atidengė paslaptį, m. kiekvienai trečiai porai, ku timu savo žmonų, o ypač dir ta būti nešiojami, juo dažniau
skubančias iš raštinių namo.
kad jis niekados nėra aplankęs rios buvo sutuoktos. Prieš vie bančioms nepagelbstint namų jie yra dėvimi, tuo jie darosi gra
Dideliam mūsų nustebimui,
ponios Floiras sergančios, net nerius metus buvo mažiau negu apyvokoje.
žesni. Kūno šiluma priduoda
Londono moterys žymiai pralen
niekados nebuvo jos pašauktas viena iš penkių.
Smarkus girtuokliavimas, se perlams žvilgėjimą bei blizgėji
kia savo grožiu ir išvaizda kitų
dėl bet kokio sunegalavimo.
niai, kaip tradicija, rusuose, pas mą.
kraštų moteris. Bendrakeleiviai
Ji gi pasakė, kad jos tokia
Vakarų komentatoriai teigia, kutiniu laiku gerokai dar padi
Apskrito veido moterims pata
teigia, kad jos daug pranašesnės
nuostabi sveikata yra vieno fak- kad čia poros skubėjo pasinau- dėjo, kai darbininkų darbo die riama dėvėti ilgesnę perlų eilu
už Romos, Madrido (tuo teko įišdava, būtent: ji kasdien 1 doti 1965 m. gruodžio mėn. iš- nos iš 6-šių savaitėje sumažėjoj tę; pailgo ir lieso veido moterims
sitikinti!) Kopenhagos ar net Pa
suvalgo česnako galvutę ir su leistu įstatymu. Anksčiau buvęs , į 5-ias. Dvi laisvos dienos, netu- geriau tinka trumpesni karoliai.
ryžiaus moteris. Ir tai ne vien tik
maišo stiklinę raudono vyno įstatymas skyrybų eigą apsun- rint kitokių linksmybių, sunkiai Laimingiausios yra tos moterys,
dėl to, kad tai yra “mini” sijo
kiekviename dubeny sriubos, kino aukšta pinigine kaina bei prieinamų darbininko kišenei, kurios turi ilgą ir gražų kaklą,
no, o dabar jau “midi”, maxi” Varnas (Hemis-Fair 68. San Antonio, Texas). Nuotr. Alg. Kezio,
kurios ji suvalgo du dubenėliu kitokiomis komplikacijomis.
pastūmėjo juos į dar didesnį nes joms tinka visokio ilgio ka
ir “mikromini” tėvynė. Anglė.
Iš parodos Tampos mi, sto muziejuje, Floridoje
ir tai yra jos pagrindinė dieta.
Tačiau neišspi-ęstos socialinės i girtuokliavimą.
roliai.
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EUROPOS MOTERIS STEBINT

PERLŲ ISTORIJA, RŪSYS IR APGAULI VERTE

Kur skyrybos vis daugėja

