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AIDOS MARŠUI SKAMBANT
Pasikalbėjimas su D. Stankaity te ir J. Vazneliu

Geologas J. Miklovas, nese
niai atvykęs iš Lietuvos ir iki 
praėjusių metų pavasario lan
kęs Vilniaus operos spektak
lius okup. Lietuvoje, spaudoje 
pareiškė, kad Vilniaus opera 
negali “Aidos” pastatyti, nes 
neturi soprano, galinčio atlik
ti sunkią Aidos partiją.

Tuo tarpu Lietuvių, Opera 
išeivijoje, žingsnis po žingsnio 
artėdama prie grynai lietuviš
kos operos, pasirinko sunkiąją 
G. Verdi “Aidą”, tarsi atsaky
dama Lietuvos okupantui, kad 
“skurdi” išeivija visgi išaugino 
tokių jėgų, kurios gali pralenk
ti ir Tėvynę. “Aidos” išvaka
rėse įdomu sužinoti, ką apie 
Lietuvių Operos išeivijoje eg
zistenciją ir apie “Aidos” pa
statymą kalba pati Aida — Da
nutė Stankaitytė, į dainos vir
šūnes iškilusi išeivijoje, ir ki
tas taip pat* jau išeivijoje atsi
skleidęs talentas — vyriausias 
“Aidos” žynys — Jonas Vaz
nelis, keletą sezonų dainavęs 
Chicagos Lyric operoje.

Nežinau, ar “Aidą” būtų ga- nokiu ar kitokiu būdu visi juk 
Įima laikyti charakteringą dirbame brangiosios tėvynės 
šiems laikams, nes, kaip žino
te, veiksmas vyksta senovės 
Egipto laikais. Bet istorija kar
tojasi, panašių įvykių atsitin
ka ir šiais laikais, taip pat ir 
panašių meilės tragedijų; dėl 
meilės kartais išsižadama tėvų,
tėvynės ir savo kalbos ar at- i 
virkščiai: dėl tėvynės išsižada
ma ir meilės. Todėl manyčiau, 
kad “Aidoj” kiekvienas gali 
rasti savo širdžiai ką nors ar
timo.

labui, todėl juo labiau vertin
tini yra tie lietuviški pasireiš
kimai, kurie sukelia didesnį en
tuziazmą, pakelia dvasią irt su
jungia talkon daugiau lietuviš
kų jėgų.

— Kokie 
iš Lietuvių 
praeities ir 
talkomis 
premjerą?

Jūsų prisiminimai 
i Operos išeivijoje 

su kokiomis nuo- 
žvelgiat j “Aidos”

Maksim Bahdanovič

APOKRIFAS

f

Sol. Danutė Stankaitytė titulinės partijos Aidos vaidmenyje, 
kurią ji dainuoja šiame “Aidos” operos pastatyme balandžio 1, 7 
ir 15 dienomis Chicagoje.

V. Juknevičiaus nuotr.

DANUTE STANKAITYTE
— Kas atvėrė Lietuvių Ope

rai išeivijoje kelią žengti | penk
tąją premjerą?

— Be abejonės, visuomenės 
pritarimas ir reikalo parėmi
mas, be kurio nebūtų galimą 
žengti nė mažiausio žingsnio. 

. Mūsų žmonės domisi opera, 
taip pat ir joje pasirodančiais 
naujais veidais, naujai sukur
tais charakteriais. Beveik drą
siai galima tvirtinti, kad ope
ra pasidarė mūsų kultūriniam 
gyvenime didžiausias įvykis, 
sukeliąs daugiausia susidomė
jimo, kritikos, pritarimo, žino
ma ir papeikimo ar prieštara
vimo.

Antras svarbus faktorius, 
padedąs žengti į penktąją prem
jerą, sakyčiau, būtų pasiseki
mas. Jeigu pats pirmas “Rigo- 
letto” pastatymas būtų pra
ėjęs blankiai, blogiau negu pub
likos tikėtasi, kažin, ar mes 
būtume sulaukę “Fausto”, 
“Carmen”, “Trubadūro” ir “Ai
dos”?

— Kaip Jūs vertinat “Aidos” 
operą ir Aidos vaidmenį, ar 
laikot ją charakteringą šiom 
dienom, šiem laikam?

— Viso pasaulio žymiausi 
muzikai, kritikai, dainininkai

Jonas Vaznelis

JONAS VAZNELIS:

— Kiekvienas scenos pastaty
mas yra susijęs su dideliu pa
siruošimu, vienų su kitais bend
ravimu ir kartu daugelio va
landų darbu. Tokiuose pasiruo
šimuose pasitaiko ne tik džiu
gių, bet ir sunkesnių valandų, 
reikalaujančių didelio įtempi
mo, bet kartu ir įvairių nuo
tykių, kurie vėliau su malonu
mu prisimenami.

Vienas iš maloniausių prisi
minimų, žinant didelį pasirin
kimą, lietuvių patekimas į Ly
ric Operą “Skrajojančio Olan-

do” pastatyme. Man labai rū- 
pėjo ir aš labai jaudinausi, 

| laukdamas, kaip naują chorą 
sutiks mano draugai, teatro : 
personalas, ir kaip patys lie-i 
tuviai pasirodys? Bet reikia 
pasakyti, kad pirmas įspūdis, 
kuris paliko iki pat galo, buvo 
labai geras, ir aš galėjau di-

■ džiuotis esąs
i Be abejo, 
i operos, ypač
neužmirštamą
vo pakili nuotaika, galima sa
kyti, šventiška. Dabar, kada

lietuvis.
pačios pirmosios 
Faustas, paliko 
įspūdį. Tada bu-

jau statoma kelinta opera, įvy
kis tampa beveik kasdienybe, 
nes sunku ir įsivaizduoti, kad 
Chicaga liktų be lietuviškųjų 
operinių švenčių.

Aida yra ypatingai didelė ir 
įspūdinga opera, reikalaujanti 
stropaus pasiruošimo. Čia kiek
vienas dalyvis turi įnešti savo 
dalį. Bet jau visi yra įpratę ir 
žino savo uždavinius. Todėl ir 
šios operos pasisekimas yra ne
abejotinas — ji patiks kiekvie
nam žiūrovui - klausytojui.

VI. Bt.

Ir kai pasibaigė septyni tūkstančiai metų nuo pasaulio sutvė
rimo. Kristus vėl nužengė žemėn ir keliavo per ją, kad išsipildytų 
pranašų liudijimai.

Ir keliavo Jisai per visą Užgrobtą Kraštą, ir per Nemuno že
mę, ir Dauguvos žemę, ir Beržūnos žemę.

O drauge su Juo šventasis Petras ir šventasis Jurgis. Bet 
niekas 'ji žmonių jų nepažino.

Nesgi jie ėjo basi, nuogomis kojomis, vienplaukiai, apsirengę 
lininiais drabužiais bei sermėgomis. O ne to tikėjosi žmonės...

Todėl jie nepatraukė dėmesio, kai rugiapiūtėje keliavo pro 
pjovėjus.

Tiktai dainius, kuriam dabar nebuvo ko veikti, prisiartino 
prie jų ir sakė: Gėda man, nes šiandien darbo diena —< visi pluša 
laukuos, ir aš esu nereikalingas.

Ir tarė jam Kristus: Nenusimink savo širdy. Argi ne tavo 
dainas jie dainuoja dabar rugiapiūtėje! Todėl nelenk žemyn savo 
galvos, neslėpki veido nuo žmonių akių.

Nes neteisingai sakoma, jog tu esi nereikalingas žemėje. Iš 
tikrųjų, sakau tau: ateis taip sakančiam sielvarto valanda — ir 
kuo jis beišsklaidys savo ilgesį, jei ne tavąja daina? Tiek liūdesy
je, tiek džiaugsme jis šauksis tavęs.

Mokytojas kalbėjo: Su lopšine paguldo kūdikį į lopšį, su ge
dulinga giesme nulydi žmogų į kapus.

Kasdieniais rūpesčiais tvinsta žmonių gyvenimas. O rūpes
čiais užlietą sielą tiktai daina paguodžia. Tad gerbkite savas dai
nas.

Taip mokė Kristus dainių. Išgirdęs Petras jo žodžius, prakal
bo: Mokytojau, šioje šaly yra žmonių, kurie neturi ko bevalgytL 
Argi neskaus širdis iš gėdos to žmogaus, kuris, ieškodamas rie
kelės duonos, ateitu su daina pas juos.

Ir, atsakydamas jam, tarė Kristus: Taip, šių žmonių gyveni
mas yra sunkus, skurdus, prislėgtas. Kodėl gi nori tu atimt iš jų 
ir grožį! Mažai jiems) duota — nejaugi reikia, kad būtų dar ma
žiau ?

Į dainių tad atkreipęs veidą, klausė: Kada jūsuos dainuoja? 
Atsakė dainius: Per Kalėdas, per Užgavėnes ir Velykas, per 

kmmes, per Jonines, per Petrines dainuoja, per šienapiūtę, 
įūtę, krikštynas ir supant kūdikį, dainuoja džiaugdamies 

vaikai, datuoja žaisdami vestuvėse, gieda per šermenis, dainuo
ja darbą dirbdami, dainuoja rengdamies į karą, ir kiekviena 
kita pro

Ir 
čia dai

GIUSEPPE VERDI - AIDOS KORĖJAS

ir kiti šios srities žinovai se
niai yra pripažinę “Aidą” kai
po muzikos šedevrą, (šalia 
“Otelio”) geriausią Verdi ope
rą, todėl mano nuomonė šioj 
srityj turi labai maža reikš
mės.

Kaip man patinka Aidos 
vaidmuo — čia jau kitas klau
simas. Jau nuo seniai mano 
slapta svajonė buvo kada nors 
padainuoti Aidą. Žinoma, tai 
buvo neįgyvendinama svajonė 
dvejopa prasme. Niekad net 
nedrįsau mokytis (Aidos par
tija dramatiniam sopranui iš 
itališkų operų yra pati sun
kiausia). Antra, kad ir būčiau 
bandžiusi — nebuvo progos 
kur dainuoti. Dėkinga esu Lie
tuvių Operos vadovybei, kad 
davė progos mano svajones 
įgyvendinti. Kaip tai pavyks 
— vėl kitas klausimas, kurį 
kiekvienas, atėjęs į operą, gali 
spręsti individualiai.

— Kaip istorija turėtų įver
tinti, Jūsų manymu, Lietuvių 
Operos išeivijoje egzistenciją?

— Kiekvienas lietuviškas ko
lektyvas ar draugija, kurie su
geba sutraukti didesnį skaičių 
narių ir išlaikyti publikos dė
mesį, turi būti vertinami tei
giamai. Todėl, kaip ir kiti ver
tingi kultūriniai, visuomeniniai 
ar politiniai reikalai, taip ir Lie
tuvių Operos egzistencija išei
vijos istorijoje turės rasti, ma
nau, sau prideramą, nepasku
tinę vietą.

Dirbąs išeivijoje žmogus ar 
kolektyvas tuo pačiu kalba apie 
mūsų pavergtos tėvynės var
gus, tautos kančią ir išblašky
tus bei priespaudoje gyvenan
čius jos vaikus. Ateities istori
ja tikrai įvertins visus, kurie 
nešė vargo naštą, kurie kovo
jo už Lietuvos laisvę, skleidė 
lietuvišką kultūrą ar kėlė Lie
tuvos vardą svetimųjų tarpe 
bei palaikė lietuvybę ir lietu
višką judėjimą išeivijoje. Vie-

Į

Muziką, tėvynę ir vargšus mylinti širdis
GENE VANAGAITE - GRIGALIŪNIENE, Cicero, IBI

Nedidelis italų kaimas Le 
Roncole 1813 m. buvo Napo
leono žinioje. Tais pačiais me
tais, spalio 10 d., jaunas krau
tuvės savininkas Carlo Verdi 
užregistravo savo sūnaus Giu
seppe gimimą ne italų, bet 
prancūzų kalba. Po kelerių mė
nesių rusų ir austrų kariai užė
mė Le Roncole ir, išliedami sa
vo pyktį, pradėjo žiauriai per
sekioti ir žudyti vietos gyven
tojus. Le Roncole kaimelio gy
ventojai, vyrai ir tiek moterys, 
neturėdami kur slėptis, b^go 
į kaimo bažnytėlę ir ten mel
dėsi. Bet žiaurūs kareiviai, nu
traukę jų maldas, tempė juos 
laukan ir žudė. Vienai moteriai, 
su naujagimiu rankose, kažko
kiu laimingu būdu laimė lėmė 
pasislėpti nuo kareivių kardo. 
Naujagimis moters rankose bu
vo Giuseppe Verdi, vėliau taip 
praturtinęs muzikos pasaulį.

I

R
Giuseppe Verdi

Vargo ir kančios mokykla
Nors Giuseppe tėvai nieka

dos nemėgo muzikos, bet jų 
savotiškas, savyje užsidaręs 
sūnus jausdavos laimingas, gir
dėdamas savo parapijos bažny
tėlės vargonus. Vieną sekma
dienį, tarnaudamas mišioms, 
jis buvo tiek įsiklausęs vargo
nų, kad pamiršo kunigui pa
duoti vandens. Grįžęs į namus ; į vandens pilną, gilią duobę, iš, tonio” Ir ne tik padėdavo jam

I

Per ištisus metus dainuoja.
re Kristus Petrui: Gailėdamas tu alkanų žmonių, peikei 

Bet patys alkanieji jos nepasmerkė. Tai dar gyva, dva- 
sią/šioje tautoj.

Tada vėl sakė Petras: Tebūna dainos maistas sielai, tebūna 
mintys jų geros, pamokančios, tebūna betgi šalia grožio nauda 
žmonėms dar iš dainų.

Atsakė Kristus: Nėra grožio be naudos, nes grožis pats — 
nauda didžiausia sielai.

Ir, mokydamas juos, kalbėjo: Apsidairykite! Ar ne dirva 
aplink siūbuoja?

Sunkiai pureno ją žmogus. Ir štai tarp javo auga rugiagėlės. 
Ir kalba šeimininkas širdyje: Tos mėlynos gėlytės atima man 

duoną. Juk sunkios varpos čia galėtų augti vietoj rugiagėlių.
Bet iš mažens patiko man jų grožis. Ir todėl aš nerausiu jų 

su šaknimis ir nenaikinsiu jų, kaip piktžolės. Teauga ir tedžiugūia 
jos mano širdį, kaip vaikystėje.

Taip sakė šeimininkas savo sieloje. Ir nepakėlė rankų prieš 
rugiagėles.

Sakau aš jums: Ir varpa gera būti, bet laimingesnis tas, 
kam leista būt rugiagėle. Nes kam gi varpos, jei nėra rugiagėlių.

Ir taip sakydamas, išgirdo Jis piovėjų dainą, tardamas: 
Pasiklausykite dainos tik žodžių. Ją kūrė žmonės, kurie žinojot 
ko vertas duonos kepalas.

Kalbėjusieji išgirdo tos dainos žodžius: Nėr geresnės gėlės 
už rugiagėlę. Ir ėjo jie toliau tylėdami.

Ir Kristaus basų kojų pėdos paliko vieškelių šiltose dulkėse. 
Bet vargas, žmonės, Jums, nes jau seniai tuos pėdsakus su

manėte.i t 
paprašė, kad tėvai jį leistų mo
kytis muzikos. Jo pirmasis mu
zikos mokytojas buvo kaimelio 
vargonininkas, bet po trumpo 
laiko berniukas savo gabumais 
pralenkė patį mokytoją... Vė
liau Verdi tėvai išsiuntė sūnų 
tolimesniam mokslui į Busse- 
to miestelį, kuris, palyginus su 
Le Roncole, buvo tikras meno 
ir kultūros centras. Čia jis ap
sigyveno pas vieną batsiuvį ir 
kiekvieną sekmadienį eidavo 
pėsčias į gimtąjį Le Roncole 
tarnauti mišioms. Tačiau ne 
tik tenykštis jo gyvenimas, bet 
ir jo sekmadieninės kelionės 
nebuvo lengvos. Jis dažnai bu
vo alkanas. Kadangi daug lai
ko turėjo skirti darbui ir labai 
maža muzikai. Šitai padarė jį 
dar labiau niūriu, melancholiš
ku. Vieną audringą Kalėdų va
karą, eidamas į namus, įkrito pe apsigyveno pas “Signor An-

Iš gudų k. išvertė A. Ružaniec-Ružancovas

Gudijos nepriklausomybės paskelbimo keturiasdešimt ketvirtą
sias metines (kovo 25) minėdami, spausdiname gudų poeto Maksimo 
Bahdanovičiaus (1891-1917) poezijos pluoštą. Bahdanovičius yra ki
lęs iš Gardino krašto. 1911-1916 m. studijavo Niežino licėjuje. Nuo 
1909 m. bendradarbiavo gudų laikraščiuose Naša Niva, Volnaja Biela- 
rus, Homan. 1913 m. Vilniuje išleido eilėraščių rinkinį Vianok. Gudų 
poezijoje laikomas formos ir eilėdaros meisteriu. 1929 m. išleistas jo 
raštų rinkinys Tvory.

kurios tik atsitiktinio praeivio 
1 buvo laimingai išgelbėtas. Tai
gi, šiame savo gyvenimo laiko
tarpyje garsusis muzikas pra
ėjo tikrą kančios mokyklą.

Nepriimtas Į konservatoriją
Bet likimas lėmė, kad jau

nuolis rado geradarį, kilnios 
širdies žmogų Antonio Barezzi. 
Tai buvo pirklys, iš kurio Car- 

i lo Verdi užsakydavo prekes sa
vo krautuvėlei. Dabar Giusep-

dirbti prekių sandėlyje, bet ir 
perrašinėjo jam gaidas. Pasi
rodo, kad “Signor Antonio” 

j labai mėgo muziką. Jis net gro
jo fleita ir klarnetu! Atsilygin
damas už darbą, Antonio Ba
rezzi pasamdė jaunajam Giu
seppe muzikos ir lotynų kalbos 
mokytojus. Gerasis Antonio 

| Barezzi net nupirko naują pia
niną, kuriuo skambino ne tik 
jo duktė Margherita, bet ir 
Giuseppe. Abu jaunuoliai dau
gumą laiko skyrė ne tik muzi-

(Nukelta į 4 psl.)

I I

Iš Chicagos Lietuvių Operos Verdi “Aidos” pastatymo II veiks
mo generalinės repeticijos praeitą sekmadienį. Scenoje — minia, ka- 
rininkija, kareiviai, vergai ir žyniai. Priekyje — Aida — D. Stan

kaitytė, Etiopijos karalius Amonasro — A- Brazis, karo vadas Ra-

dames — S. Baras. Egipto karaliaus duktė Amneris — A. Stempu- 
žienė, Egipto karalius — V. Liorentas ir Vyriausias žynys — J. 
Vaznelis. Operos premjera įvyksta rytoj.

V. Juknevičiaus nuotr.
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Naujas veikalas "Guerilla Warfar? on the Auber Coast”

Mūsų jaunųjų ir vyresniųjų 
intelektualų geriau įsisavinta 
anglų kalba, sudarytos naujos 
pažintys ir patriotinis veržlu
mas gausiau apvainikuojami 
naujais veikalais anglų kalba. 
Jau išėjo lietuviškos pasakos 
anglų kalba, mūsų beletristikos 
ir poezijos rinktinės angliškai, 
eilė vertingų leidinių politinė
mis temomis, o štai dabar ta 
su lietuviais “susibičiuliavusi” 
Voyages Press išleidžia K. V. 
Tauro knygą apie Lietuvos re
zistenciją — partizanus gintaro 
krante: “Guerilla Warfare on 
the Amber Coast”. Knyga tu
rį 110 pusi., parašyta konspek- 
tyviškai ir kondensuotai, taigi 
apima daug. Perteikiama isto
rinė tiesa su giliu patriotiniu 
sentimentu, kuris iškalbingai 
išreikštas Plinijaus Jaunesnio
jo žodžiais, paimtais knygos 
moto:

— Kilnu yra išgelbėti nuo 
užmaršties tuos, kurie pelno 
būti amžinai atmenami.
Autentiški rezistencijos faktai

Kaip autoriaus įžangoje pa
žymima, tai autentiškas perda
vimas faktų rezistencijos prieš 
Sovietus ir nacius, apimant 
1940—1952 m. laikotarpį. Me
džiaga imta iš partizanų, pa
siekusių vakarus, iš atbėgusių 
į vakarus Sovietų pareigūnų 
ir kariškių, ‘iš lietuvių pogrin
džio ir sovietų spaudos. Daug 
puslapių imta iš medžiagos, į 
vakarus atneštos Juozo Luk
šos (J. Daumanto), kurį grįžu
sį NKVD sugavo ir 1951 m. 
spalio mėnesį likvidavo.

Ta medžiaga čia ne padrikai 
sumesta, o sistemingai apdoro
ta. Visų pirma duodamos pa
grindinės žinios apie Lietuvą, 
primenant, kad ji yra net kiek 
didesnė už Šveicariją, Belgiją 
ir Daniją. Normaliose sąlygose 
dabartinės Lietuvos teritorijo
je 1959 m. jau būtų buvę 3,900,- 
000 gyventojų, bet pagal 1959 
m. surašinėjimą ten tebuvo 
2,711,000 gyventojų, ir tas su
mažėjimas yra dėl nacių ir so
vietų okupacijų.

Knygoje iškeliama lietuvių 
kalbos reikšmė. Kartojami prof. 
Benj. D. Dwight žodžiai:

— Lietuvių kalba yra didelės 
filologinės vertės. Ji turi se
niausias pasaulyje gyvosios kal
bos formas...

mentaliai pavaizduojama Sovie
tų okupacija, įvykusi po slap
to bolševikų - nacių susitari
mo. Lietuvos diplomatinių įs
taigų ir gyventojų pasipriešini
mas, laikinas laisvės sušvytė- 
jirnas, nacių okupacija ir vėl 
kaip ugniakalnio lava užgulu
si antra sovietų okupacija.

Tada detaliau pereinama prie 
aprašymo lietuvių rezistencijos 
— aktyvūs partizanai, pasy
vūs rezistencijos veiksmų vyk
dytojai. rėmėjai, partizanų 
centrinio štabo sudarymas 
(1947), slapti vadovų paruoši
mai. Vaizdžiai nupasakojami at
vejai lietuvaičių dalyvavimo 
partizaninėse kovose ir atlie-; 
kant ryšininkių uždavinius: 
k?Jp jaunoji Vaidilutė gabeno 
ginklus, kaip Rimgailė ir Duo
nutė ėjo ryšininkių pareigas, 
kain Dalia ir Nastė gelbėjo su
žeistus partizanus ir automa
tai skynė užpuolėjus.

Nuo partizanų rankos 
žuvo 80,000

L; etų vos partizanų veikimas 
buvo tiek atkaklus ir ryžtingas, 
jog apskaičiuojama, kad 
jų rankos žuvo arti 80,000 
donųjų, daugiausia, kai jie 
kavo partizanų dalinius.
1945 iki 1952 m. nuo partizanų 
krito apie 4.000 komunistų ak
tyvistų. skriaudusių Lietuvos 

• žmones.
Vietomis partizanai įstengė 

išlaisvinti tremtin vežamus

nuo 
rau- 
ata- 
Nuo

nukautų partizanų la- 
pažaboję rožančiais ar 
išniekinę, pamesdavo 

aikštėse. Aprašytos re-

tijos siekimas, kur vergija pri- I 
metama tautai ‘demokratijos 
priedanga’, kur grubi imperia
listinė agresija yra vaizduoja
ma kaip ‘tautinio išlaisvinimo 
karas’. Vengrija ir Lietuva jau 
abidvi yra paaukotos tos rū
šies diplomatijai”.

Leo Cherne yra teisus, tvir- 
i tindamas, kad ši knyga yra:

— Istorija žmonių, pamilusių 
į save idealus daug’au negu sa
vo gyvastis, ir pasišventusių 
tų idealų gynimui visomis prie
monėmis, suderinamomis su jų 
paveldėjimu.

Lietuvių partizanų skyrius po įvykdyto uždavinio. Visi nuotrauko
se regimi partizanai yra jau arba žuvę arba sovietų iššifruoti.

Tyrimo 
parašęs 

IVarfare

Leo Cherne, Amerikos 
Instituto Direktorius, 
įvadą knygai “Guerilla 
on the Amber Coast”.

Voyages Press

je, ten pasiuntė savo rinktinį 
žmogų — gen. Kruglovą, dvi 
divizijas NKVD, kurie smulkiai 
krėtė Lietuvos provinciją ir 
m.skus, panaudodami net tan
kus, lėktuvus, sudarinėdami fik
tyvius partizanų būrius ir ban
dydami infiltruoti savuosius į 
Lietuvos rezistentų eiles.

Detaliai nusakoma, kaip oku
pantai 
vonus, 
kitaip 
miestų
zistentų pastangos susirišti su 
vakarais. Veikale apskaičiuoja
ma, kad Lietuvos partizanų 
yra žuvę apie 30,000 žmonių. 
Laisvės kovotojų martirologija

Ši knyga — tai Lietuvos lais
vės kovotojų sistematizuota 
martirologija. Tai krauju ra
šytas perspėjimas laisvajam 
pasauliui, parodąs, kaip sovie
tiniai okupantai mindžioja žmo
nių teises į laisvę, kaip jie su
žlugdo krašto ūkį (pvz. sumi
nima, kad 95 procentai Lietu
vos žemės yra apjungta į kol
chozus ir sovehozus, tačiau jie 
tepagamina 39.2 procentų visų 
žemės ūkio produktų, kai tuo 
tarpu likusieji 5 procentų že
mės, esančios sklypininkų ran
kose, duoda 60.8 procentų vi
sos mėsos ir 65 procentus pie
no). Primenama, kaip okupan
tai griauna 
falsifikuoja 
varu bruka 
viską, kas 
minties, 
laisvę.

Labai rimtas veikalas
Tiesa, iš to pietizmo rezis

tencinėms pastangoms kai kur 
jų įtaka gal pervertinama (pvz. 
tariamų rinkimų metu), bet 
apskritai — veikalas labai rim
tas. Tai bus stiprus balsas į 
laisvąjį pasaulį, ką gerai (1956 
m.) yra išreiškęs laisvosios 

i Vengrijos žodis per radiją:
— Ar jūs nematote, kad tie, 

kurie mirė dėl laisvės — mū
sų brangiausieji, kurie jau ty
li, kaltina visus, kurie galėjo 
padėti ir nepadėjo.

i Kitatautis, šį veikalą skaity-

krašto tradicijas, 
Lietuvos istoriją, 

ateizmą, šlovina 
sovietiška, atima

sąžinės, susižinojimo

tie- 
psl. 
nuo

žmones, suterorizuoti rusų ko
lonistus, kad jie viską palikę 
grįžtų į “matušką Rosiją”.

Lietuvoje yra žuvę 
30,000 partizanų

Įvykdyta
20 — so-

duomeni-

Agresingieji sovietai
Autorius negaili stipraus 

sos žodžio Sovietams. Pvz. 
8 pastaboje sumini, kad
caro Ivano III (1440—1505) ■ 
laikotarpio Rusija vedė 86 ag
resijos karus, iš kurių 12 buvo 
Sovietų laikotarpy. 
89 aneksijos, iš kurių 
vietų laikotarpy.

Veikale statistiniais
mis šviesiai pavaizduojamas ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mas. Pvz. Per 10 m. prieš II 
Pasaulinį karą grūdų produk
cija Lietuvoje paaugo beveik 
100 procentų. Sviesto gamyba 
iš 7,600 metrinių tonų paaugo 
iki 19,900, o sviesto eksportas 
nuo 2,C51 metrinių tonų 1927 
m. paaugo iki 16,38ū m. tonų 
1939 m. Pradžios mokyklose 
1920 m. Lietuvoje buvo 71,648 
vaikai, o 1939 m. jau 338,460.

Daugeliui lietuvių skaitytojų 
bus naujesnės žinios, imtos iš 
pabėgusių į vakarus Sovietų 
pareigūnų, iš Sovietinės spau
dos. Pvz. buvęs NKVD puik. 
G. S. Burlickis papasakojo, 
kaip Kremlius prarado kantry
bę dėl nepasisekimų Lictuvo-

Pirmcji Sovietų ir nacių 
okupacija

Bet tai tik įvadinės pastabos. 
Pats veikalas koncentruojasi į 
okupacijos laikotarpius. Doku* j Lietuvių partizanų kovos būrys

damas giliai pajus tą mintį re
zistenciniame “Laisvės Varpe” 
išreikštą:

— Kiekvienas kraujo lašas, 
išlietas mūsų kovoj prieš bol
ševikų tironiją, yra ne tik au
ka dėl Lietuvos laisvės, bet ir 
dėl viso pasaulio.

Knygos pabaigoje stipriai ■ 
vakariečiai perspėjami dėl pa
taikavimo politikos:

— Reikia atminti, kad vaka
riečiai neturi begalinių mažųjų ■ 
tautų atsargų, kurias aukojant 
kai kurie atitrūkėliai nuo tik
rovės dar gali turėti vilties ne
ribotam laikui atidėti susidūri
mą tarp laisvojo pasaulio ir 
nužmogintojo totalitarizmo, ku
rį dėl naujų užvalgymų mani
jos galima vadinti išprotėjusiu.

Knyga, vertinga istoriniu ir 
rezistenciniu atžvilgiu

Taigi, šis veikalas kaip isto
riniu. taip ir Lietuvos išlaisvi
nimo atžvilgiu yra vertingas, 
labai skleistinas tarp įtakingų 
kitataučių. Jis gali didelio su
sidomėjimo sukelti ypač kariš
kių sluogsniuose, kai dabar 
Amerika taip studijuoja par
tizaninio karo metodus.

Geru liudijimu, kad kitatau
čiai aukštai vertina šį veikalą, 
yra šio veikalo pradžioje idėta 
Leo Cherne įžanga. Jisai žavi
si laisvės meile mažos tautos, 
kuri griebėsi ginklo prieš gi
gantišką agresorių. Cherne pri
sipažįsta, kad apie Lietuvių re
zistenciją mažai težinoma, ta
čiau, sako jis, vengrų kovų pri
siminimas padės geriau supras
ti ir lietuvių karžygiškas pa
stangas. Cherne praveda vaiz
džią paralelę — kaip Baltijos 
jūra meta į krantą geltonąjį 
gintarą, taip istorija mažai lie- , 
tuvių tautai atneša vis nau
jas krizes; bet “nepaisant de
šimtmečiais užsitęsusio sveti
mųjų dominavimo, šios tautos 
dvasia nėra palaužta”.

Amerikietib apie lietuvių 
rezistencijos prasmę

Cherne pasirodo gerai supra
tęs veikale dėstomą lietuvių 
partizaninės rezistencijos pras
mę: jie nesitikėjo galėsią iš
blokšti Sovietus iš savo tėvų 
žemės; jų tikslas buvo alsinti 
priešą, uždelsti, atkreipti va
kariečių dėmesį, o svarbiausia 
— visiems įsąmonint, kad jie 
yra agresijos auka, o ne “gar
bingos Sovietinės valstybės 
partneriai”. Anot Cherne, lie
tuviai partizanai gali daug pa
mokyti partizaninių kovų 
tikos.

Vengrija ir Lietuva
Ši knyga, kaip teisingai 

tina. Leo Cherne, įtikinančiai at
skleis. kad “vien tik taika ne
gali būti veiksmingos diploma-

I

tak-
Ofiso tel. HE 4-7007.
Namą-rez. tel. PRospect 8-9O8I

—

PLEIKIS. D. P.
Orthopedas. Protezistas 

aparatai-Protezai. Med. ban- 
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t.t

Vai 9-4 Ir 6-8. Šeštadieniais 9-1.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Ui.

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Ave.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1552 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street
Vai.- kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
■’ien. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas PK 8-3229
Rez. telef. VVAIbrook 5-5076

Rez. HE 6-1670

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Cravrford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 West 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-tos ir Damen Ave. 
Vai. kas’ien nuo 6—8 vai vak.

šešt. 2— 4 vai.
Trečiad. ir Kitu laiku pagal sutarti 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. VVAIbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street,
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą

vi. ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
i Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
, Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutarti, 
j sekm. uždaryta.

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
| vai.; penkt. 10 v. r. Iki 9 v ▼.; 
1 šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
; priima pagal susitarimą.

DR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 VVEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus 
TeL GRovehili 6-3409

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO8 

6132 S. Kedzie Ave. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalyb? akušerija ir motery ligos 

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

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vsk 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiką ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. rak.. 
Šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. p 
Trečiad. Ir kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017 
>rnn(iia nrilmn nnzral susiturima

DR. JANINA JAKŠEVICIUS 
(JOK ŠA) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63 Str.*t 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 3 v. iki 

I 4:30; antr. ir penkt. nuo 4 iki 8: 
šešt nuo 1 iki 4 vai.

tvir-

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278 Ofiso telefonas Blshop 7-252S

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS [R CHIRURGAS

8844 VVest 63 r d Street
; Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. ir 6
[ 0 ™»| «• įeit

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir ArcherJ

VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 
Treč. ir sekmad. tik susitarus.

Telefonas: GRovehell 6-1595

' DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
į susitarimą. išskyrus trečiadienius

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr.. ketv.. penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubUc 7-2290.
; Ofiso ir buto tel. OLympk: 2-1381

OR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 19th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš 
tad. tik 10-12.

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

keičia stiklus ir rėmus
1455 S. California Ave. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Tel.: REliance 5-1811
OR. WALTER J. KiRSTUK

(Lietuvis, gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street 
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1—4 p. p„ 6:36-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta.

Rez. tel. PR 9-0563. Rez. PR 9-6730

Dr. W. Ross Dr. L. Seibutis
Inkstą, pūsles ir šlapumo taką

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Ave., tel. 
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 
gan Ave.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

ei. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63d. St.
Ofiso tel. REliance 5-4410* 

Rez. tel. GRovehili 6-8817
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal «ni tarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th St, Cicero 

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia. šaukite KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS 
gydytoja ir CHIRURGE 

1146 S. Archer Ave.
Kasdien popiet nuo 12—3 
Pirm antr, ketvir. 6—9 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALIST6 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad., ketv. 
nuo * 1 vai. iki 1 vai. 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p ‘ 

vai. ryto iki 3 vai 
Ofice tel. RE _ 

Res. tel. VVAlbrool

Vai.: 
vak vai 

vai

ir penktad.
P. p. tr nuo

šeštad. 1!
P. P-

7-1168
5-3765

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Ave. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

p. p. ir pagal apointmentą.
rei. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-5960 

Ofiso telef. CLiffside 4-ZSH 
Rezid. tel. VVAIbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS 
gydytojas br chirurgas 

4644 S. Ashland Ave.
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną, dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 
2 vai. iki 5 vai. vak.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIMĄ

ofiso PR 8-7773, rez. PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Tel.

Vai.: D

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR 

5430 S;.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki
ną. išskyrus trečiadieni-

SMEGENŲ EIGOS 
Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ

HE 4-1562
9 vai. popiet kaadle-

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTO J A-CHIRURG® 

Vidaus ligos 
10748 S. Michigan, Chicago 28, UI 

Telef. Offteo: PUlIman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946

Pri#m vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt 
1-4 v p p ruc.adienl — uždaryta

Tel. ofisą RE 7-8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St.
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p p. ir 3-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 8259 S. Halsted St.
Vai Antrad. tr p<nkt 1-7 vai. p. p. 
Trečiad uždaryta

°erska;tę Drauda", duoki 

e n kitiems oasiskaityti

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą* 

D«1 valandos skambinkit tel.: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehili 8-2828

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
- a-landos: nuo 1-4 ir 8-8 vai. rak. 

Šeštadieniais nuo 1-4-vai. pop‘*t 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Ave.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. res. HE 4-31M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v v Ir 7 Iki 8 v v 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. res. PR 6-66M 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v ryto Iki 3 v p p.. 6-7 v.v.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto, kasdien.
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tas problemas. Dabar jų dieno
tvarkėj buvo: nauji baldai sa- 
lionui.

— Jei nekviestumėm dakta
ro, sakyčiau, išsiverstumėm ir 
su senais, nūn negi sodinsi dak- 

i tarą kėdėn, kada iš jos spy
ruoklės lenda, — tarė Klibienė.

— Ž:noma, tokios ambicijos 
nepasodinsi ant senų laužų Nu
pirksime. Be to, ir kilimo ne
turim. Pirksime viską kartu — 
lengviau priderinti.

— Žinai, dabar visi turi jau 
tuos Hi-Fi. Būtų laikas ir mums 
ta proga įsigyti.

— Tiesą sakai, architektas, 
girdėjau, d delis muzikos mėgė
jas. Atvirai kalbant, aš nedaug 
apie muziką išmanau ir šiaip 
mums tas instrumentas būtų 
nereikalingas, bet padarysiu jo 
ir tavo malonumui.

¥
Nupirko Hi-Fi patefoną,

ar nevertėtų pakviesti. Atshne- dar gtereo, su deimantine, su

i

J

ni, kokį gražų paveikslą vardi
nėms padovanojo poniai Šalie- 
nei.

— Nu gerai. Reikia paprašy
ti tą vargšelį.

— Bet vieną, sakyčiau svar
biausia, būtumėm ir pamiršę. 
O spauda? Kadangi tavo var
dinės, kaip matos, dabar įgau
na visai visuomenini pobūdį, tai 
apie šitai turėtų žinoti ir visuo
menė. Atseit, laikraščio atsto
vas turėtų būti.

— Žinai, man tos garbės tai 
nereikia, bet jeigu tu jau taip 
nori, man nebus sunku padėti i 
vieną lėkštę daugiau.

Klibai svečių tarpe jau tu
rėjo visus elito atstovus: dak
tarą, architektą, advokatą, dai
lininką ir korespondentą. Bet 
sąrašą dar reikėjo, taip sakant, 
suasmeninti. Juk nevisi 
rai ar architektai verti 
bos. Tik autoritetai gali

I

dakta- 
pagar- 
atneš-

Šeimininkė

Iš valgomojo sklido skanus 
kvapas. Malonus kvapas kreipė 
svečių dėmesį į šeimininkę ir 
žadino apetitą ją girti. Šeimi
ninkė tą priėmė kaip užuominą, 
kad svečiai nori valgyti.

— Galėtumėm jau sėsti už 
stalo, bet dar luktelėkime ke
letą minučių daktaro Raugonio. 
Mat jis labai užimtas ir į sve
čius paprastai vėluoja.

Svečiai daugumoj vienas ki
tą matė pirmą kartą, todėl kal
bos nesirišo ir pradėjo nuobo
džiauti. Stereo tiesiog sugrau
dino, kai pasigirdo: Rožė, kurią 
tau dovanojau... Matyt ir pa
čiai šeimininkei liūdesys širdį 
gnybtelėjo, todėl ištarė visų se
niai lauktą sprendimą:

— Prašau 
vingu balsu 
— daktaras, 
Prašau!

Dailininko 
bandė sėsti į

prie stalo, — ner- 
pakvietė

matyt,
Klibienė, 
vėluoja.

pirmoji

'PaAa^tįy
ĮVAIRIASPALVĖ PUOKŠTĖ

Klibų šeimą užgulė debesys* 
rūpesčių: iki žmonos vardinių 
beliko tik šešios savaitės. Prob
lemų daug: buto dekoravimas, 
drabužiai, kviestinių svečių są
rašas ir t. t. Kadangi vardinės 
šiemet sutapo ir su antrosios 
jaunystės pražydėjimu, tat dvi
guba šventė sudarė ir dvigu
bus rūpesčius.

Nors buvo sutarta, svečių są
rašą sudarant, vienas kitam 
neprieštarauti, bet... Klibas ne
buvo linkęs kviesti savo bend
radarbio Širkos, labai mėgstan
čio svečius, bet tik ne savo na
muose. O be to, Širka nesivar
žė valandas kalbėti apie savo 
aukštas kategorijas praeityje, 
apie turėtus turtus ir pažintis.

— Dar, ko gero, vėl susigin
čys: kas daugiau turi vitami
nų — limonadas ar džindžirėlis.

Klibienė iš sąrašo išbraukė 
visas ponias, kurių suknelės bu
vo perdaug iškirptos.

— Aš manau, kad ir tau ma
žas malonumas sėdėti tarp tų ti laukiamų dividendų, 
pornografijų.

— Man tas nieko nekenkia, 
palik!

Bet visgi laimėjo padorumas. Į ■
Klibienė išbrauktųjų vieton įra- nenukrypta 
šė keletą viengungių arba šiaip...............
neaiškios moterystės vyriškių. 
Kadangi šis vardadienis neeili
nis, todėl Klibienė pageidavo 
svečių tarpe matyti ir stambes
nių figūrų, t. y. visuomenės 
paviršiuje plūduriuojančių as
menybių. žodžiu, buvo graži 
proga pakilti savos kolonijos 
akyse.

— Pirmoj eilėj reiktų pa
kviesti kokį daktarą. Tai ir gar
bingas ir naudingas profesio
nalas. Ir susirgus greičiau pa- 
gelbos prisišauksi, pagaliau 
dar ir kokią žaliukę sutaupysi, 
— savo nuomonę dėstė Klibie
nė.

Be to. Klibai rengėsi statyti 
modernišką namą, pagal pasku
tinį žodį, tat ir architekto kan
didatūra atsistojo interesų prie
šakyje.

— Tokiam svečiui paspausti 
delną

ne vien tik žodžiais. Ta- 
esamom sąlygom šitai 
lengvai įveikiama, nors 

tų pač ų ryžtingų vyrų 
padaryta užuominų, kad vie
ną ka'tą betuviška opera bus 
realybė. Viltingai to laukda
mi priekaištus, kaj mes ga
lime ir svetimųjų teatruose 
tas operas girdėti, gal ina at- 

mt panašiais palyginimais, 
s‘atydam‘ pavyzdžiu net ir 

-tuv ų. Enciklopediją. Juk 
buvo galima išleisti jos tik li
ne n stenę dalį, o visa kita 

lengvai randama kitur. Pana
šia galima kalbėti ir apie ne 
vieną kitą kultūrinį darbą, ta
čiau mūsų stiprybę ir mūsų 
kultūrinį gyvast ngumą stip- 
i na ir liudija kaip tik tie lie
tuviškieji darbai. Iš antros, 
pusės, kalbant apie operą, ji 
yra gana efektyvi plotmė pa
sirodyti mūsų solistam, chor
vedžiam ir visiem kitiem, pri- 
sldedantiem prie operos pa
statymų. Mūsų solistai labai 
dažnai užpildo įvairių minėji
mų metu programą, jiems daž
nai nekuo neatlyg narna, tai
gi visuomenė, sudarydama są
lygas operos pastatymui, bent 
dalinai kompensuoja tą nuo
latinę auką, kurią daro solis
tai, be abejo, iš to pati dau
giau gaudama, negu duodama. 
Š a p ar taip, jeigu nebūtų lie
tuviškos operos, daugelis iš 
mūsų tų, tegu ir klasiškų, da
lykų negirdėtume ne tik lie
tuvių, bet ir kita kalba. Tai 
galima skelbti, matant, kiek 
lietuvių žiūrovų sutinkame 
amerikiečių muzikiniuose pa
statymuose. Trečia, visos tos 
sumos, kurias surenka operos 
statytojai, vargu ar patektų 
kitiems, tegu ir lygiai svar
biems tikslams, nes nebūtinai 
neremiąs operos, jau parems 
kitas lietuvių kultūrines pa
stangas.

r :n u. 
č'au 
nėra

Jau nekarta buvome pasi
sakę, kad tremties gyvenime 
mums svarbiau sukrauti kuo 
daugiau kultūrinių vertybių, 
kurios pateisins l etuvių eg
zistenciją tremtyje, nors mū
sų daugelis ir sutirptų šiame 
tautų virinimo katile. Be abe
jo, yra geriau tūt; mažam, 
bet tautiniu atžvilgiu išsiski- 
rianč am. negu tapt’, d dž o- 
sios amerikiečių masės be
reikšme dalimi. No~as sukrau
ti kuo didesnę lietuvių tautai 
pasogą, Ir noras ilgiau išs - 
laikyti nesulydytam iššaukia 
mūsų tremties lietuvių tarpe 
gana įvairų kultūrinį judėji
mą, kuris jeigu ir nenustebi
na, tačiau daugiau ar mažiau 
yra teigiamai vertintinas.

Ne vienas yra nusiskundęs, 
kad praeities amžiuose trem 
tyje buvo sukuriama didelių 
kūrinių, gi lietuvių tarpe to 
akivaizdžiai nematyti. Iš vie
nos pusės sunku pasakyti, ar 
taip jau tikrai yra, o iš ant
ros pusės poezijoj, dailėj ir 
muzikoj yra tikrai atžymėti- 
nų pasiekimų. Trečia, nereikia 
užmiršti, kad seniau tremtis 
nebuvo tokia, kokia dabar, 
nes tada laikai buvo romantiš
ki, o dabar atomiški. Civiliza
cija pralenkė kultūrą ir pir
mosios atstovai, siauri spe
cialistai, labiau branginami, 
negu dvasines vertybes prote
guoją atstovai. Tačiau, nepai
sant sąlygų ir gyvenimo po
sūkių, lietuvių kultūrinė veik
la nerodo tendencijos gesti, 
bet kaip tik dar surandama 
naujų efektyvių pasireiškimų.

Vienas iš tokių būtų lietu
viški operos pastatymai. Be 
abejo, ir seniau lietuviai sta
tė muzikinius dalykus, tačiau 
tai buvo mažesnio maštabo 
pas:rodymai — operetės ir 
operų ištraukos. Šį sekmadienį 
tatoma opera yra jau penk- 
a iš eilės. Visas šis milžiniš

kas darbas pare’kalauja dide
lio jėgų įtempimo ir išteklių. 
Ir kai tik pastarasis momen
tas ne kartą buvo spaudoje 
šryškintas, primenant, kad 
tokios sumos operoms yra ga
na didelis liuksusas, kai taip 
pat trūksta lėšų daugeliui ki
tų kultūrinių pasireiškimų. 
T krai būtų maloniau, kad gir- 
dėtume operą, lietuvišką ir tu

žmona
kėdę, prieš kurią 

stovėjo gražiausių gėlių puokš
tė.

— Atsiprašau, — tarė šeimi
ninkė, — prašau vieną kėdę to
liau. Ta vieta rezervuota dak
tarui. Mat, jis prie tos vietos 
jau- taip pripratęs.

Svečius susodinti dabar šo
kosi pati šeimininkė, nes bijo
jo, kad vėl kas nepasirinktų 
ne pagal planą. Sau iš dešinės 
pasisodino p. rylesteitą, o 

I rėj paliko vietą daktarui.
— Prašau valgyti, gerti, 

nuoti...
— Ir jaustis, kaip pas

bus, — nutraukė solenizantę 
Petras Vėpla, kuris į vardines, 
sakosi, patekęs kokiu tai svar
biu reikalu.

— Gal įpilti Bisųuitt, — Bal- 
ba paklausė Širką.

— Tai gal Napoleon gersit?
— Napalijono kai prisival

giau anądien, tai ir šiandien 
Šir-

šešiais garsiakalbiais.
Pagaliau atėjo eilė pakalbė

ti ir apie dekoravimą pačios 
solenizantės.

— Man labiausiai rūpi suk
nelė. Jau viąos po keletą kar
tų ilgintos ir vėl trumpintos,
išblukusios. Ir laikrodis jau 
dveji metai laiko neberodo. Be 
to, faktas, kad jau visos po
nios turi baltojo aukso žiedus. 
Manasis jau taip susidėvėjęs, 
akutė susibraižiusi, net gėda 
užsidėti.

— Nu gerai, — patylėjęs ir 
pakaušį pakrapštęs, svyruoda
mas atsakė vyras.

— Sakyčiau, jei nekviestu- 
mėm dailininko, apsieičiau ir be 
to, bet jam dalyvaujant • šito 
neišvengsime. Respektas meno 
žmogui turi būti. Pagaliau at
veš, be abejo, kokį paveikslą 
ir už lėkštę skolingas neliks.

¥
Vardinių, ir dar jubiliejinių, 

proga Klibo tikrai suminkštė-Pasitaikinę Yellow Pages, Kli 
bai baigė reikalą su 'elitu. Sve
čių sąrašo autoriai neslėpė pa
sitenkinimo, kad, jį sudarant, 

nuo
bei reikalas buvo pilnoj harmo- 

Į nijoj.
Klibai pasiėmė 

nešė į miegamąjį ir atsigulę 
dar kartą persijojo. Klibienė, 
sustojusi prie vienos kitos pa
vardės, demonstravo savo vy
rui moterystės ištikimybę:

— O rylisteitas po stalu ran
kų irgi nebelaikys. Tas mane 
taip nervuoja... Ko tyli dabar?

— Ah, man tas nieko neken- 
Į kia. Kai rankos po stalu, ma
žiau išgeria.

Befiltruojnat svečius, Klibie- 
nei kilo viena abejonė:

— Ar neužsigaus keturi di
dieji — ponai 
už vieno stalo 
indų plovėjų, 
padavėja?

— Šitai niekis. Juk tas plo
vėjas kadaise buvo generalinis 
sekretorius, net Tautos Atsto
vas, išrinktas paties Tautos 
Vado. Zinai, prieš jį ir apskri
ties viršininkas buvo tik nulis. 
Ji ta padavėja buvo garsi ba
leto šokėja. Jai ir ministeriai, 
išeinant iš teatro, į kišenių 
įbrukdavo savo vizitinę, — dės
tė savo pažiūras Klibas.

— Nuo šios dienos, vyreli, 
ant dietos!

— Spėk, pupuliuk?
Tik jau ne dėl manęs ta 

ka: dar nė viena žmona 
savo vyro nebadavo ir neba
daus. Be to, pati žinai, kad su
džiūvėlių nemėgstu.

— Na, o koks tavo, vyreli, 
Į užžadas šiandien ?

— 10 valandų kasdien over- 
taim.

— Duok bučkutį...

numą, — tylą nutraukė Klibas. *
Beje, Klibas neseniai vienai Svečiai nutarta sukviesti dvi 

armėnei su mašina kumpius savaites prieš vardines. Taigi, 
nubraukė. Todėl, nori nenori, buvo visiems pakankamai laiko 
advokato šauktis reikės. Tat ir pasirengti pagerbti visos kolo- 
šis, tarptautinio masto melagis, nijos žiedą - Neolę.
turės sėsti garbingų svečių Klibai ilgai dar neužmigo ir 
tarpe. — ! gvildeno su vardinėmis susie-

linijos: garbė

sąrašą, nusi-

elitai, kad juos 
susodinsime su 
arba restorano

nas daugiau vertas, kaip anie 
du skurdžiai.

Stalas prisipildė valgiais, gė
rimais ir gėlėmis, kurias nu
pirko vyras. Gražiausios gėĮės 
buvo gale stalo, kur buvo nu
matyta vieta daktarui.

Pradėjo 
Visi atnešė 
bučiavo.

— Linkiu
ir kaip nuoširdumo simbolį pri
imkite šią kuklią mūsų dovanė
lę, — tarė Masalienė, įteikda
ma manikiuros rinkinį.

— Linkime dar daug daug 
linksmų vardinių ir priimkite 
mūsų kuklią dovanėlę, kaip 
draugiškumo ženklą jums, —

rinktis ir svečiai, 
dovanų, sveikino,

daug daug laimės

kai-

dai-

Kli-

Seunininkė ir svečiai

rol- 
įsi-

Daug įvairių gražių darbų 
lietuviai atlieka kultūrinėje 
plotmėje, kiekvienas darbas 
yra gražus žiedas į mūsų kul
tūros darbų kukėtą ir tegu jį 
didina kiekvienas, kaip jis tik 
įstengia. Ir rytojaus ope
ros premjera yra vienas tų 
graž ų ž:edų į mūsų tautinės 
kultūros įvairiaspalvę puokš
tę. L. G.

visi jaučia didelį malo-

au
dei

ta: žmonos šlovei išlaidos ge- susijaudinusi 
rokai prašoko tūkstantinę.

Atėjo ir vardinių diena. Abie
jų Klibų veidai rodė nuovargį. 
Žmona, ir nebadaudama, nete
ko 15 svarų. Vyras atsikėlęs 
ją pasveikino ir tarė:

— Po visų rūpesčių šiandien 
atsigaivinsime.

Klibienė nusimetė pižamą ir 
užsidėjo naująją suknelę.

— Dabar tu tark savo žodį.
— Sijonukas puikus. Užsi

dėk viską.
—. Čia jau viskas.
— Viskas?.. O, suprantu, tu 

nenori, kad tau vėl kas dekol
te tampytų. Būk tikra — dai
lininkas paprašys papozuoti.

Tuo tarpu paskambino advo
kato žmona ir pranešė, kad dėl 
susidėjusių aplinkybių į poky
lį atvykti negalės.

Popietėj architektas paskam
bino ir apgailestavo, kad var
dinėse dalyvauti negalės, nes 
žmona negaluoja. Klibams tai 
buvo netikėti diegliai, kurie 
drumstelėjo šeimos šventės 
nuotaiką.

— Ak, neimk į glavą. Svar
bu, kad daktaras bus: jis vie-

kalbėjo Bagotie- 
nė ir... išdidžiai įteikė dovaną 
— didelę pudros dėžutę.

— Be reikalo darėt išlaidas. 
Mat, aš pudros nevartoju, bet 
ačiū už dovaną.

Pagaliau pasirodė dailininko 
žmona. Ji apgailestavo, kad jos 
vyras negalįs ateiti: vakar no
rėjo užbaigti vieną paveikslą 
ir pervargo. Pasveikino, palin
kėjo, kaip ir visi kiti, ir įteikė 
kvepalų bonkutę.

— Be reikalo, kam tos iš
laidos, mano žmona kvepalų 
nevartoja, — prakalbo ilgai ty
lėjęs ir Klibas.

Svečių prisirinko pilnas Ba
lionas. šeimininkė sudėjo visas 
dovanas valgomajame ant spe
cialiai paruošto stalo. Ji dar 
kartą jas persvėrė, taip sakant, 
pasvėrė...

Kaimynės neiškentusios pra
dėjo kaišioti nosis į dovanas. 
Smalsuolės klausinėjo: nuo ko 
ta, nuo ko šita? Klibienė vie
nai pakuždėjo: stereo gavau 
nuo savo įstaigos bendradar
bių, gėles — nuo vieno studijų 
laikų korporanto iš New Yor- 
ko.

i 
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pų prispaudę. Ir Klibienė ne
besulaikė savo pasipiktinimo:

— Su viengungiais taip yra: 
i pasisuko merga — pamiršo ir 
draugus.

Bankietininkai pradėjo dėko
ti šeimininkams ir kilo eiti na- 

| mo, bet Vėpla sudraudė:
— Neskubėkit. Va, daktaro 

i panosėj buvusi Martelio bon- 
i ka dar net nepradėta. Atkrop- 
kavok, šeimininke!

— Jei ne daktaras, tai ir 
Martelio būčiau neparagavęs, 

i gnybtelėjo šeimininkams vos

Į

dar riemuo ėda, — purtėsi 
‘ ka.

— Tai gal šaltienos ar 
mopso pasiūlyti, — bandė 
telkti kaimynė.

— Žaltienos ir mopso? Nors 
mano gyslose teka bajoro krau
jas, bet jau perdaug bus po
niškas valgis dėl manęs. Ge
riau man paduokit tos suries
tos silkutės, parvertos šakaliu, 
— paprašė Širka.

Tai linksmai scenai greit nu- 
i leido užuolaidą Balbienė, siū
lydama išgerti už solenizantę. 
Atsistojo Vėpla ir paprašė su
dainuoti Ilgiausių Metų, bet 
šeimininkė sulaikė:

— Palaukime dar daktaro. 
Jis irgi mėgsta patraukti te
noru.

Nūn Klimas padaužė į lėkštę
ir pastebėjo:

— Mūsų šeimoj šiandien dvi
guba šventė; žmonelė švenčia 
vardadienį ir...

— Ir keturiasdešimt metų
< sukaktį, — žmona nutraukė 
vyrą.

Po to kai kurios ponios šyp
telėjo savo vyrams, o Plepu- 
tienė pašnibždėjo kaimynei:

— Prieš 13 metų, dar Vo
kietijoj, mes atšventėm ketu- į g~“"'
nas imtąjį gimtadienį... i <raigi ištuštėjo ir bonka pas-

Vėpla atsistojo ir buvo be-1 kutiniojL visas butas buvo pri- 
pradedąs sakyti kalbą, bet Kli-, sotintas dūmų, alkoholio garų 
bienė vėl jį nutupdė, paaiškin-|ir apmaudo. Paskutiniesiems 
dama, kad oficialioji dalis pra-, svečiams Klibas pašaukė tak- 
sideda tada, kai susirenka vi-jsį j taksį pasiūlė lįsti ir ko. 

respondentui, kuris ką tik ap
sireiškė ir, išsitraukęs blokno
tą, bandė užfiksuoti nors svar
besnius momentus:

— Ar kalbėjo dr. Raugonis, 
p. Smūtkelis, bendruomenės pir
mininkas?

lus, kuriuos prieš keletą metų 
buvo padovanojusi vienai drau- 
bei. Dėžutė jau buvo gana ap
trinta ir, matyt, apkeliavusi ir 
daugiau solenizančių. Klibienė 
giliai susimąstė. Ji lyg per sap
ną prisiminė, kaip tą suvenyrą 
įteikdama, su patosu deklara
vo:

— Kaip nuoširdumo simbolį, 
priimkite šią mūsų kuklią do
vanėlę.

si svečiai.
— Tuoj pasirodys ir dakta

ras. Ir jis nepraleidžia progos 
žodelį tarti.

Laikas slinko į vidurnaktį. 
Vyresnieji pradėjo žvilgčioti į 
laikrodžius. Seimininkė šitai pa
stebėjo. Liepė vyrui paskam
binti daktarui ir patikrinti, ar 
jau išvažiavo. Klibas tai ir pa
darė. Ir Klibienė iš vyro išgir
do:

— Daktaras neatvažiuos, sa
ko, visai vardinių reikalą užsi
miršęs. Labai atsiprašė.

Svečiai sužiuro vienas į kitą. 
Vieni linksmai šyptelėjo, kiti 
sulaikė šypsnį dantis prie lū-

— Parašyk, kad visi kalbėjo, 
bet biednuomenės pirmininko 
neminėk. Čia Amerika ir bied- 
nų bei durnių nėra, — rapor
tavo Širka. tempdamas į maši
ną pavėlavusį svečią.

Išleidusi paskutiniuosius sve- 
Į čius, dviguba solenizantė dar 
kartą peržiūrėjo dovanas. Do
vanų tarpe rado jai seniai 
pažįstamus manikiuros pabūk-

Svečiai skirstosi

Piešiniai Pauliaus Jurkaus
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“La Maledizione”. Tik po to, nacijos ežerėliuos atgyventų 
kai ji buvo pertaisyta ir atžy- j arijų, duetų ar trio. Šios ope- 

nihil obstat”, opera ga-. ros muzika ir drama taip glau
džiai įaustos viena į kitą, kad 

> jos suteikia mums žavų ritmi
nio grožio audinį. “Aida” yra 

Su "Rigoletto” Verdi įžengė paties Verdi “credo” praktiška 
į savo genijaus kelią, kuris tę-1 demonstracija, sakanti, jog 
sėsi 16 metų. Šiuo laiku jis pa. muzika neturi būti susijusi vien 
rašė devynias operas: “P:— 
tto”, “11 Trovatore”, 
viata”, “I Vespn Siciliani”, “Si
mone Boccanegra”, “Aroldo”, 
"Un Balio in Maschera”, “La 
Forza dėl Destino” ir “Don 
Carlos”. Dabar jau galima bu
vo nugirsti jo muzikoje ir nau
ją gaidą. Tai buvo užuojautos 
balsas savo kenčiantiems tau
tiečiams.

Maestro, būdamas jau seny
vo amžiaus, tapo Italijos par
lamento nariu ir girdėjo savo 
tautą su entuziazmu tariančią: 
“Viva Verdi!” Susijęs su poli
tika, Verdi nepamiršo ir muzi
kos. Būdamas jau 58 metų, 
Verdi ir parašė “Aidą”. Šią 
operą sukūrė paprašytas Egip
to valdytojo, ne tik Sueso ka
nalo atidarymui atžymėti, bet 
ir naujų operos rūmų Kairo 
mieste 1869 m. įsteigimo- pro- 

Fraėjus kuriam laikui, Verdi ga. Tačiau “Aidos” pastatymas 
buvo dar per jauni. Giuseppe1sutlko Scaios teatro direkto- įvyko dviem metais vėliau, t.

y. 1871 gruodžio 24 d. Kairo i 
miesto operos rūmuose. Už 
"Aidą” Verdi gavo 80,000 fran
kų honoraro.

Su ‘ Aida” Verdi įnešė šį tą 
naujo Italijos operon. Tai bu
vo pirmoji opera, kurios muzi
ka plaukė ištisai, kaip gyvybės 
srovė, užuot plūduriavus stag-

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 31 d.

Prieplauka

■ ' i y -:-;- 4:® ' ”

- ■ _ •’S

GIUSEPPE VERDI
(Atkelta iš 1 pal.) 

kai, bet ir svajonėms apie jų 
būsimas vedybas. Bet tam jie

Verdi išvyko į Milaną laikyti 
įstojamųjų egzaminų į konser-

Kūryba laisvės idėjai

*<mėta
vo naują “Rigoletto” vardą.

Garbės ir pasisekimo zenite

Verdi išvyko į Milaną laikyti rių’ kuns Jam įteikė naują 
• - • ... i l.bretą. Dabar Verdi nutarė
vatoriją. Jis egzaminų neišlai- Parašyti operą, nes jam patiko 
kė dėl dviejų priežasčių: buvo PaSXincknė libreto idėja: ken- 
pageidaujama, kad į konser
vatoriją įstotų mokiniai jaunes
ni kaip keturiolikos metų am
žiaus ir gerai skambintų piani
nu. Verdi buvo aštuoniolikos taula dabar keutė austrų Prie" 

' spaudą. Ta.p, jis parašys operą, 
kurios kiekviena gaida skam
bės kaip išsilaisvinimo himnas 
Italijai. “Nabucco” muzika bu- 

Du me- vo suPrasta italų publikos, ku
ri premjeros metu po kiekvie
no veiksmo kompozitoriui kė- 

t lė ovacijas. “Nabucco” opero- 
i je soprano partiją dainavo Giu- 
seppma Strepponi, kuri vėliau 
tapo jo žmona. Jie abu 
mylėjo savo tautą, muziką ir 
skyrė labai daug lėšų labda
rai. Dabar Verdi su žmona gy
veno prie Sant Agatos ežero. 
Čia gyvendamas per aštuone
rius metus parašė 13 operų.

i Juo toliau, juo jis darėsi tur- 
i tingesnis, bet austrų cenzoriai, 
kurie nugirdo jo muzikoje pa- 

Į vojingą Italijos išsilaisvinimo 
gaidą, bandė Verdžiui pakenk
ti. Tačiau okupantai neturėjo 
prieš Verdi įrodymų, kuris 
savo revoliucinę idėją įpynė į 
muziką. Jie tik patarė, kad Ver
di į savo muzikinį vyną, kuris 
svaigina italų širdis, primaišy
tų gerokai vandens... Austrų 
buvo uždrausta statyti operą

I

! čiančios tautos kova dėl lais- 
' vės. Naujoji opera vadinosi 
“Nabucco’". Verdi buvo dide
lis savo tautos mylėtojas, o jo

tam, kad juose galėtų mokytis 
neturintieji lėšų muzikos mylė- 

| tojai”.

t
t

Lietuvių tautai savos dvasinės 
kultūros — mokslo, meno ir lite
ratūros reikalas yra toks būtinas 1 
kaip duonos kąsnis. Kai mes nu-; 

. girstame iš mūsų kaimynų, o ypač 
l priešų, kad mes esame tauta, kuri

COMPTOMETROMAŠINRAŠCIO 
MOKYKLA 

pradeda pavasario semestrą 
Priimami nauji kursantai

Mokyklos vedėjas
P. KESICNAS 

5543 S. Albany Avė. 
WAlbrook 5-4315

T E LeT, Z I J
j paprastas ir spalvotas nebrangiai tal-
■ sau. Už patarnav. vietoje $3.00. ui 
1 dirbtuves darbą — $10.00 ir daiya 

Pigios paveiksimas lempos.
M 1 G L 1 Ji A 8

4549 W. «9tb St. Ii a PK S-I0S3
-

J.

metų ir pianinu skambino ne
kaip. Bet jo egzaminatoriai pa
tarė jam eiti lavintis pas kom
pozitorių Lavigna. Šis grojo 
Scala teatro orkestre.
tus Verdi mokėsi pas Lavigna 
ir nuo tada jo vardas pradėjo 
darytis vis labiau žinomas.

Pirmosios operos
Milano Filharmonijos vedėjas 

planavo paruošti publikai Hayd- 
no “Sutvėrimą”, bet paskutiniu 
momentu jį apėmė nepasitikėji
mas ne tik savo nepakankamai 
paruoštu choru, bet jis iš viso 
netikėjo, kad bus sulaukta pa
sisekimo. Tada jis paprašė Ver
di, kad šis perimtų jo pareigas. 
Verdi sutiko, ir lauktasis “fias- 
co” pavirto nepaprastu pasise
kimu. Šitokiose nuotaikose Ver
di buvo net paprašytas parašy
ti operą. Tai buvo “Oberto, 
Conte di San Bonifacio”. Ir 
taip paprastas Le Roncole kai
mo berniukas pradėjo savo 
operinę karjerą, kuri tęsėsi net 
60 metų ir kuri vėliau jo gy
venimo kelią išklojo auksu.

Bet prieš rašydamas savo 
pirmąją operą, Verdi iš Mila
no grįžo į Busseto ir vedė Mar- 
gheritą Barezzi. Po vedybų,

*

“Rigole- J su žodžiais, bet jos jėga turi
“La Tra- siekti toliau ir giliau už žodžius, neturi savos literatūros arba te- 

Muzikin s pasaulis, gavęs iš turi J4 labai menką, tai toks prie- 
Verdi “Aidą”, manė, kad tai jo 
paskutinė opera. Bet klydo, ka
dangi, padaręs ilgoką pertrau
ką, dar iki savo gyvenimo ga
lo parašė “Otelio” ir “Fals- 
taff”, neskaitant jo Reąuiem 
ir kitų mažesnių dalykėlių sty
gų kvartetui ir kt. Verdi kartą 
draugo paklaustas, ką jis lai
ko geriausiu savo sukurtu mu
zikiniu dalyku, atsakė: “Ge
riausia, ką aš sukūriau, tai na
mai Milane, mano pastatyti

kaistas skamba ne tik panieka, bet 
ir noru
ti.

bei grasinimu mus nužudy-

V. Mykolaitis-Putinas

Graikų filosofas Demokritas bu
vo labai aukšto ūgio vyras.

O vedė jis žemo ūgio merginą.
Iš tokios juokingai atrodančios ; 

poros daug kas mėgdavo pasišai- I 
pyti. Kartą vienas pažįstamas net 
ir atvirai ėmė juoktis. Filosofas 
linksmai astake:

— Ko gi jūs norite? Kaip išmin
tingas vyras, aš pasirinkau pačią 
mažiausią blogybę.

Tostuus* food mart*
2433 w. 69th St., Tel. PR 6-2113

Gamina ir par
duoda lietuvis- — 
kas rūkytas — 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežiąi 
mėsą. Liet, sū-: 
riai, saldainiai, 
medus, delikat., j 
grocery prekės. Į

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

ši MĖNESĮ 
PAS BUDRIKĄ

v::.. ----------

“ROMOJ ELKIS KAIP ROMĖHAS. . . ”
Kapitalizmo krašte ar tu dirbi doleriui, ar doleris 
dirba Tau? Aukštą Mokslą baigę ekonomistai ir ad
vokatai, susibūrę tiesioginio ir rūpestingai parinkto 
investavimo bendrovėn, siūlo Tau ne 4y2%. ne 7%, 
bet garantuotus

i

VHSTI'VIV NUOTRAUKOS IR 
UJKSTOS R f SI ES FOTOGRAFIJOJ 
VlCSę SPECIALI B£.

PRECIH PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-248) 

(Incorporated ) 
EDVARDAS C UIS, aav.

I

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, DI.

bet ku-

iAiDQina^™ąp
TV-RAOI3AI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI -PLOKŠTELĖS 
ANTENOS- BATERIJOS - LEMPUTĖS 
EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Viskam žemiausios kainos Ir garantija
3321 S. Halsted St.- CLiffscė 4-5665

Jei norite sužinoti kaip Jūsų sunkiai uždirbtas doleris, 
beveik be jokios rizikos, gali būti pajungtas uždirbti tris 
(3) kartus daugiau nei Jūs gaunate taupydamas 
riam banke, kviečiame skambinti arba rašyti

I

FRANKLIN
INVESTORS, INC.rZiZt 2-30*0.

Avenue, 
N. Y.

ELECTROLUX
' DULKIŲ SIURBLIAI 

praėjus dvejiems metams, kai GRINDŲ POLIŠAVIMO MAŠINOS 
Verdi vėl grįžo į Milaną, jis tu- Parduodamos ir aptarnaujamos 

Nemokamas aptarnavimas taisant
namuose

• Dalys • Pataisymai.
• Reikmenų atsargos
BRUKO VILEIKIS

Įgaliotas fabriko atstovas
GA 4-5672, po 4 v. v.

rėjo parašęs savo pirmąją ope
rą, turėjo gražią žmoną, sūnų 
ir dukterį.

I
Nelaimė po nelaimės

Tačiau šiuo metu Scaios teat
ras pergyveno finansinę krizę 
ir jo direktorius paprašė Ver
di, kad šis parašytų komiš
kų operų. Bet Verdi šiuo me
tu visai neturėjo ūpo rašyti 
komiškas operas. Jį vargino 
dažnos širdies atakos, gal būt, 
pasekmė jo vargingos jaunys
tės. Negalėdamas intensyviau 
dirbti, Verdi paskendo skolose, 
o žmona dažnai turėdavo par
duoti savo papuošalus, kad ga
lėtų sumokėti nuomą. Negana 
to, greitai mirė Verdžio sūnus, 
o po kelių dienų ir duktė. Liki
mas lyg tyčiodamasis iš jo atė- j 
mė jam ir žmoną. Verdi vai
kai ir žmona mirė trijų mėne
sių laikotarpyje, 1840 metais. 
Verdi liko vienas, vienui vie
nas. Su skausmo pilna širdim 
ne tik negalėjo rašyti komiškų 
operų, bet nutarė iš viso ne
komponuoti. I <-

Duodamos didelės nuolaidos ant 
gerų RAKANDŲ, TELEVIZIJŲ, 

AUKSINIŲ DAIKTŲ, RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ

Svečių kambario setai,
2 dalių, nuo ................... $99 00

j 3 dalių miegamojo kambario
setai nuo ....................... $99.00

5 dalių Dinette setai .... $38.00 
KARPETAI, ŠALDYTUVAI GA- 

ZINIAI PEČIAI, TELEVIZIJOS, 
HI-FI Stereo, Phonografai, KĖ
DĖS, LEMPOS.

Lengvais išsimokėjimais
Lietuviški rekordai

BUDRIK
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.

Budriko radio programos sekmad. 
. š stoties WHFC, 1450 kil nuo 

2 iki 2:30 valandos po pietų.
I

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

į bet kurią SSSR dalį.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kaino raščiij ir papildomų informacijų, rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

NEW YORK 3. N. Y ‘
BROOKLYN 11, N. Y.
BUFFALO 6, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y. 
Woodhaven 21, N. Y. 
PASSAIC, New Jersey 
PATERSON 1, N. J. 
*VINELAND, N. J. 
LAKEWOOD. N. J. 
NEWARK 3, N. J.
HARTFORD, Conn. 

NEW HAVEN, Conn. 
PHILADELPHIA 23. Pa. 
PITTSBURGH 3, Pa. 
CLEVELAND 13. Ohio 
WORCESTER. Mass. 
GRAND RAPIDS, Mich. 
DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mich. 
CHICAGO 22. ILL. 
CHICAGO 8, ILL. 
Los Angeles 22, Cal. 
SAN FRANCISCO. Cal. 
WATERBURY. Conn.
ATHOL, Mass

BOSTON 18, Mass.
• Vineland skyrius atidarytas penktad.. šeštad. ir sekmadieniais

39 Second Avenue Tel. AL 4-5456
370 Union Avenue Tel. EV 4-4952

332 Fillmore Avė. Tel. TL 6-2674
600 Sutter Avė. Tel. DI 5-8808
84—17 Jamaica Avė. Tel. VI 3-1477
176 Market St. Tel. GR 2-6387

99 Main Street Tel. MU 4-4619
W. Landis Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.)
126 4th Street Tel. FO 3-8569
428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
132 Franklin Avė. Tel. CH 6-4724
6 Dav Street Tel. LO 2-1446
525 W. Girard Avė. Tel. WA 2-4035
1015 East Carson St Tel. HU 1-2750

904 Literary Road Tel. TO 1-1068
174 Millbury St. Tel. SW 8-2868

606 Bridge St. N.W. Tel. GL 8-2256
7300 Michigan Avė. Tel. VI 1-5355
11333 Jos. Campau Tel. TO 7-1575
2222 W. Chicago Avė Tel. BR 8-6966
3212 S. Halsted St. Tel. WA 5-2737
960 S. Atlantic Blvd. Tel. AN 1-2994

2076 Sutter Street Tel. Fl 6-1571
6 John Street Tel. PL 6-6766
61 Mt. Pleasant St., Tel. CH 9-6245
271 Shawmut Avė. Tel. LI 2-1767

A. Duoblienė

4

Lietuviški Naminiai Maisto Gaminiai,
be dirbtinių priemonių, specialistės, Lietuvoje buvusios kulinarijos mokytojos-instruk- 
torės, A. DUOBLIENĖS, pagaminti, visoms Čikagoje gyvenančioms lietuvėms šeiminin
kėms gaunami, naujai įruoštoje Teodoros ir Igno Serapino krautuvėje.

Atvykę pamatysite ir galėsite įsiggyti įvairių valgių: keliolika rūšių mėsos 
patiekalų, žuvų, silkių, mišrainių; įvairių rūšių lietuviško skonio tortų, pyragų, pyra
gaičių, sausainių ir kitų gaminių.

Bus priimami užsakymai įvairių progų vaišėms bei parengimams.

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO GAMINIAI
2543 West 69th Street, Chicago, 29, Illinois, Telef. - 737-1286

4

pigiau mokėsite^

110%, 20%, 30%
įž apd raudą. nuo ugnies ir auto-f" 

mobilio pas
FRANK Z A P O L I S

3208% West 95th Street 
•Jhicago 42, Illinois 

G A. 4-8054 ir G K. 0-4339.1

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29, TU.

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas ’A 

įvairių atstumu
A VILIMASt 
8415 S. Lituanica Avė 

Tel. FRontier 6-1882

KEEFE BROS. COAL CO. '
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas
OK” GENERAL SALES MANAGER ‘ ‘OK”CQAL Pietvakarių miesto daly yra OIL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ........................ Ofiso: BI 2-1700
v j

♦

Siuskite dovanas savo artimiesiems 
Lietuvoje ir tolimame Sibire per 

PATIKIMĄ FIRMĄ

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC
4102 So. Archer Avė., Chicago 32, III. 

Ši firma veikia jau 27 metai ir kiekvienam siuntėjui 
pristato pakvitavimą pasirašytą gavėjo

Telef. FRontier 6-6399

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

MUTUAL SAVINGS

I

t

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres.- Tel. Virginia 7-7717
Savings Insured fa $10,000 by F.S.LI.G

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

-------

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETINIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vietory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK,, 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Wėstera Avė. krautuvė
_________

*
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ILGAI STATYTAS PAMINKLAS
BAIGTAS

Kun. A. Miluko monograf ijos pasirodymo proga

Dar 1952 m., susižavėjęs tau
ria ir didele kun. Antano Milu
ko asmenybe, Vladas Mingėla 
ėmė kaupti įvairią medžiagą 
apie didįjį patriotą ir pasišven
tusį kunigą. Pradžioj nebuvo net 
ir galvota apie kokios nors kny
gos paruošimą. Bet ilgainiui, 
kai tos medžiagos susirinko jau 
puslapių puslapiai ir pakanka
mai išsami dokumentacija, VI. 
Mingėla suprato, kad vienu ar 
keliais straipsniais spaudoje 
apžvelgti neeilinės asmenybės 
gyvenimą, būtų ir neįmanoma 
ir nepakankama. Taip ir kilo 
mintis įamžinti kun. A. Milu
ko šakotą ir brandžią lietuviš
ką veiklą paminklinėje mono
grafijoje. Prie tokio pobūdžio 
veikalo jau teko žymiai ilgiau 
padirbėti. Prasidėjo platus su
sirašinėjimas, dar krupoštesnis 
medžiagos rinkimas, prašymai, 
maldavimai atskirų asmenų ir 
įstaigų šiapus ir anapus gele
žinės uždangos turimos doku
mentacijos, nuorašų, nuotrau
kų, atsiminimų, laiškų ir viso 
to, kas tik rišosi su kun. A. 
Miluko gyvenimu ir darbais.

Ir' štai po dešimties metų 
skaitytoją pasiekia solidžiai iš
leista, 384 psl. turinti, kietais 
žalsvais viršeliais ir dail. J. 
Juodžio aplanku papuošta kny
ga, kurios pilnas vardas yra: 
Kun. Antanas Milukas, Jo gy
venimas ir darbai. Ši monogra
fija išleista lietuvių visuome
nės aukomis, specialaus komi
teto, o spaudos darbus atliko 
Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvė. Autorius visą darbą ski
ria žuvusiems už Lietuvos lais
vę ir savo tėveliams.

Monografija pradedama kun. 
A. Miluko savotišku credo, pa
imtu iš jo paskaitos, skaitytos 
1890 m. slaptame Seinų dvasi
nės seminarijos auklėtinių su- 185 knygų pavadinimai. Tai vis 
sirinkime. Tie žodžiai itin pras
mingi ir tiksliai nusaką visą 
didžiojo lietuvio gyvenimą: 
“Noriu būti lietuviu kunigu 
ir būsiu, jei Dievas teiksis pa
šaukti... Prisidėti prie pageri
nimo Lietuvos dvasiško ir me- kultūros darbą atliko savajai 
degiško būvio, iškariauti lietu-: Tautai daugeliui mūsų net ne- 
'viams laimę ant žemės ir iš- labai girdėtas kun. A. Milu- 
prašyti laimę posmert — tai 
mano siekis. Tikėjimas, meilė, 
mokslas, triūsas 
medium... Likit sveiki, broliai, 
atsiminkite apie tėvynę”.

Peržvelgus A. Miluko gyve
nimą ir nuveiktus darbus, ne-

AL. GIMANTAS

Kun. A. Milukas

sunku pamatyti, kad ‘ jis visu į 
100 nuošimčių likosi ištikimas 
savo tiems Seinuose pareikš
tiems žodžiams. Visa tai VI. 
Mingėla bando sistemingai ap
žvelgti savajame veikale, kuris 
pradedamas nuo pat Milukų 
šeimos tėviškės Dzūkijoje, An
tano vaikystės, jaunystės, Sei- 

I nų seminarijos, persikėlimo 
Amerikon. Toliau paliečiami 
įvairūs Amerikos lietuvių reli
ginės ir kultūrinės veiklos as- 

' pektai, visa tai, kur tik kun.
Antano buvo besireiškiama, be
veikiama. Čia susipažįstame ir 
su “Vienybe Lietuvninkų”, ir 

į su lietuviais Tarptautinėje Pa
rodoje Paryžiuje 1900 m., ir 

I su Lauryno Ivinskio draugija, 
ir su LRK Susivienijimu, ir su 
prašymu Šv. Tėvui Pijui X. 
Toliau matome kun. A. Miluką 
Šveicarijoje, jo pažintį su 
knygnešių karaliumi, jo indėlį 
ir prisidėjimą prie Šv. Kazimie
ro seserų kongregacijos steigi
mo, jo pakartotiną grįžimą 
Amerikon ir darbą iki mirties.

Knygos pabaigoje sužymėti

i

Prof. Juozas Brazaitis

lietuvių, jų tarpe J. Tumas - 
Vaižgantas, arkivysk. J. Matu
laitis, dr. J. Šliupas, Adomas 
Jakštas, gen. M. Pečiulionis. 
Skaitytojas supažindinamas su 
tokiais neeiliniais įvykiais, kaip 
Lietuvių Diena JAV, Vilniaus 
mažųjų kankinių draugijos 
veikla, prez. W. Wilsono pa
galba. Daug įdomių žinių apie 1 
Vilniaus ir Klaipėdos bylas. Tai 
vis svarūs taškai visoje kun. 
A. Miluko veikloje, 
gyvenimas iki pat paskutinio 
atodūsio buvo pašvęstas tik 
Dievui ir Tėvynei. Tam jis ati
davė save visą ir savo ištek
lius iki paskutinio cento. Jokio 
palikimo. Išskyrus paprastą mios nuotraukos dr. J. Basa- 
lazdelę pasiramsčiuoti, kurios 
nuotrauką randame ir knygoje. 
Garbingasis dvasininkas gi iš 
lietuvių visuomenės net savo 
atskiro kapo žemelės negavo. 
Ilsisi jis bendrame kape su sa
vo kitu konfratru.

Monografijos paskutiniuose 
puslapiuose, be anksčiau kny- t1

• Maironio Minėjimas - Aka-

tai mano

Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta 
Federal i nėję 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

tO.OOO
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Visas j° dėmi ja Jaunimo Centre Chica- i daIyvav?s eilėje grupinių paro-

Vladas Mingėla

goję minėtų neperiodinių ir pe
riodinių kun. A. Miluko išleis
tų leidinių, pridėtas dar svar-

knygos, kurias pats rašė, ver
tė ar prisidėjo prie jų išleidi
mo. Jos visos drauge sudarytų besnių šaltinių ir monografijos 
pusę milijono egzempliorių. Ir leidimo talkininkų sąrašas. Do- 
šis skaičius pats už save kai- ■ kumentacijos tarpe labai įdo- 
ba, kokios reikšmės švietimo ir _________ ________________

zlnveLere o 4-1 i 1 t cnvyniAi_________________________________ ___

A. Milu
kas Prie to- reikėtų dar pridė
ti nenkis periodinius leidinius, I 
pr e kurių leidimo irgi daug 
darbavosi kun. Antanas.

Monografijoje siauriau ar pla- i 
čiau minima ir visa eilė kitų, 
plačiai žinomų ir nusipelniusių

ant visą taupymo 
sąskaitą

ijz 
ant Bonus 
sąskaitų

5

MIDLAND
and Loan Association
4040 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldūkas Prezidentas
 '

• Pasimatymas paskutiniam 
teisme. Garsus rumunų rašy
tojas Petru Dimitriu, 1960 m. 
pabėgęs j Vakarus, apsigyve
no Paryžiuje ir prancūziškai

prof. Juozas Brazaitis. Minėji
me Maironio žodžius dainuos 
solistė Prudencija Bičkienė,

I akompanuojant Manigirdui Mo- i Parašė suminėta antrašte vei-
_ I lrnlc Lr’iiV'irs

tekaičiui, o poeto kūrybą dek- j 
lamuos Elena Blandyte. šitas 
minėjimas bus pirmasis tokio 
plataus ir akademinio pobūdžio, 
atžymint šimtą metų nuo Mai
ronio gimimo. Lietuviškoji vi
suomenė yra kviečiama skait
lingai dalyvauti. Akademiją 
rengia meno draugija “Šatrija”, i

• Dail. Vytautas Ignas, pas
taruoju metu surengęs indivi- 

• dualias savo tapybos parodas 
Baltimorėje ir Clevelande bei

goję'įvyksta šiandien 7 vai. va- dų Bostone, Chicagos Universi- 
karo. Paskaitą skaitys specia-1 Clevelando Meno Muzieju- 
liai iš New Yorko atvykstąs balandžio 14 atidaro

savo darbų parodą Chicago Sa
vings and Loan Association 
Meno Galerijoje 6245 So. Wes- 

navičiaus laiškų iš Vilniaus ir tern Avė., Chicagoje.. 
Bulgarijos, kun. Ad. Jakšto, • k. Korsakas nusivylęs Puš- 
kun. dr. J. Totoraičio, kun. dr. kino minėjimu. K. Korsakas“Li- 
A. Civinsko, kun. A. Bajorino, teratūros ir Meno” savaitrašty 
J. Adomaičio - Šerno laiškai 
kun. A. Milukui. Ši ir visa kita 

i dokumentacija bus labai įdomi 
ir pravarti kiekvienam, kuris 

i domisi Amerikos lietuvių 
kultūros istorija, ši monogra
fija tuo būdu bus daug kam 
visai parankia medžiaga kal
bėti apie įvairius įvykius Ame
rikos lietuvių gyvenime ir veik
loje.

Be abejo, mūsų kultūros is
torikai apie išleistą monogra
fiją galės pareikšti savąjį kri
tikos žodį, gi šias bendrąsias 
mintis bene geriausiai galima 
būtų užbaigti paskolintais prof. 
J. Ereto žodžiais, pareikštais 
knygos įvade: “Reikia Vladą 
Mingėlą sveikinti, kad jis iš
drįso imtis platesnio monogra
finio darbo. Šis, .žinoma, vargu 
ar visais atžvilgiais bus tobu
las : akademiškai išlavinti is
torikai jame tikriausiai ras ir 
trūkumų. Bet tai, tarsi ir na
tūralu, nes pirmas bandymas 
visuomet negali išvengti prie
kaištų. Lengviau rašyti šimtą
ją iš eilės Linkolno ar Bismar
ko biografiją, negu pirmutinę 
Valančiaus, Čiurlionio, Mila
šiaus, Šalkauskio ar Miluko”.

I

autorius su savo žmona suge
bėjo vėl atgauti gana svarbią 
tarnybą, suteikusią galimybę 
pabėgti j Vakarus, tačiau pa
liekant anapus mažą savo duk
relę.

kalą, kuris greičiau yra sukre- . 
čiąs liudymas, negu romanas. 
Vyriausią jo temą sudaro “nau
jas speigas”, pradėjęs siausti 
satelitų šalyse po kruvinų 
Vengrijos įvykių. Veiksmas , 
vyksta Bukarešte; veikėjai — 
daugiausia kompartijos nariai 
ar patekę į nemalonę ir išmes- i 
ti iš jos. Aplinkuma — įskun
dimai, išdavimai ir teroras. Ge
riausias draugas prisideda, prie 
savo draugo kritimo. Žmogus 
išmoksta neturėti savo nuo- , 
monės. Patekęs į nemalonę, jis 
palieka bejėgis, beturtis ir be
valis.

Tačiau jeigu jis pakankamai 
kuklus ir atgailaująs, visiškai 
save suniekinąs, jis turi šiokią 
tokią progą vėl iškilti ligi se
kančio “speigo”. Panašiai ir

(9 nr.) nusiskundė, kad nese
niai ir Lietuvoje paminėjus po
eto Puškino 125 m. mirties su
kaktį, spaudoje nepasirodė 
joks straipsnis su kuriais nors 
duomenimis apie Puškino po
veikį lietuvių literatūros raidai, 
jokio pasisakymo apie poeto 
reikšmę lietuvių poezijai, net 
nepasirodęs ir joks vertimas 
iš Puškino kūrybos. Kitaip bu
vę, kai prieš keliolika metų bu
vo minėta 150 m. Puškino gi
mimo sukaktis. 1954—55 m. 
buvo išleisti lietuvių kalba ir 
penki Puškino kūrybos tomai.

• Kauno valst. dramos teat
ras kovo - balandžio mėnesiais 
numato pastatyti tris spektak
lius. Be A. Tolstojaus pjesės 
vaikams, balandžio' pradžioje 
numatoma parodyti jau nuo se
niau išgarsintą J. Grušo pjesę 
“Prof. Markas Vidinas” ir ge
gužės mėn. naują A. Griciaus 
pjesę “Pirmieji žingsniai”.

• Karnavičius per Vilniaus 
radiją. Vilniaus radijas kovo 
10 d. perdavė Kamavičiaus ope
rų “Radvilos Perkūno” ir “Gra
žinos” fragmentus. Radvilos 
Perkūno ariją dainavo Rim. I 
Siparis.

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998

TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 
I’ardavimai-taisymai Sek. uždaryta

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to.”. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

♦ ♦ ♦ ♦

Alyva, anglys, kūrenimo sistemų 
pakeitimai -ir pataisymai 

BLUEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

(24 VAL. TARNYBA) 
žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

KVIEČIAME APLANKYTI MŪSŲ NAUJAS PATALPAS

CRANB SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIBTKIEWICZ, Prez.

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

Z'sį’!!**
Zį.V'i

i • «

. Naujas aukštas dividendas numatomas 
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mėn. 1 dL, 1962 m. 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 1 r.
VALANDfK* PIRM- Ir KETV................................ 9 v. r. Iki 8 p. p.IHMUlMUdi ANTRAD. ir PENKT.................... ; 9 v. r. iki 5 p. p.

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

FRANK A. MURIN

Retai n

Frank A. Murin
Republican Candidate 

for

CICERO TOWN TRUSTEE

Capable 
Qualified

Experienced

CICERO MOVĖS FORVVARD EVERY YEAR

Republican Administration 
Live Within-the-Budget Policies 

low Real Estate Taxes
Low Water Bills

Insure the Future of Cicero

YOTE ® REPUBLICAN
Cicero Town Election

TUESDAY, APRIL 3, 1962

NAUJAUSIAS BUICK-V-6!
Šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr- Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai 89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK, INC.
907 W. 35th Street, Chicago 9, lllM Tel. LA 3-2022

Gl/I D’C s E L F OIVIl MSERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

MABCH — KOVO 29, 30, 31 D. D.

1

* I

II
* i

i
I

III

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $4-98
DA SELVA 10 YR. OLD PORTUGAL 

BRANDY Fifth $3-49
METANA FIVE STAR GREEK 

BRANDY Fifth $5-79
GRAIN ALCOHOL 190 PROOF 

ti. S. P. Fifth $4-89
RICCADONNA Imported VERMOUTH

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19
RON CANITA IMPORTED RUM 

Lite or Gold Fifth $2-98
CLOSE OUT POPULAR BRAND OF

BLENDED WHISKEY DECANTER 
BOTTLE Fifth $3-29

IMPORTED CREME DE BANANA 
OR PENEAPPLE LIQUEUR Fifth $4-79

COFFEE LIQUEUR 60 Proof Fifth $3-49
PIERRE CARTIER LM PORT E D FRENCH

RED OR VYKITE BORDEAU Fifth 98c

Split by PDF Splitter
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GYVYBIŲ AUKOS SOVIETŲ ERDVĖS

TYRIMAMS IR PROPAGANDAI.

Panašūs gandai sklido jau po
ra metų įvairiomis progomis. 
Nesen.ai netgi vienas Ameri
kos pulkin nkas paskelbė savo 
paskaitoje apie sovietinių erd
vės raketų sprogimą žemėje ir kalavijas ir 
apie karstą besisukantį apie kiną galvas 
žemę.

*

Veltui aimanuoji, vaidila. Nerei
kia mums n i Vydievučio, nei kitų 
senovės karžygių. Tcmiega jie ra
miausiai savo milžinkapiuose ir 
teleidžia mums irgi karžygių gar
bę įgyti. Apsiginame patys! Mano 

• kirvis taip pat triuš- 
geležyse, kaip ir vil- 

< kinėje kepurėje.
V. Krėvė (iš “Šarūno")

i
i

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotą bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 
garantiją

pakilo rusas. Tam tikslui jisai tas satelitas grąžino žemėn gar- 
cuv’o parinkęs patyrusį lakūną siejo sovietų lėktuvo konstruk- 

paiasiutinio šokinėjimo čem-
p.ouą reuą Doigovą. Dolgovas visišką 
nccgi turėjo pasiųsti Jungti- ! tebegydomas. 
nėms Tautoms sve.kinimą iš 
ei dvės, per skrisdamas virš New 
Yorko. Kai 1960 m. spalio 11 
d cną Nikita daužė savo purvi
nu batu stalą, jisai šėlo dėl ne
pavykusio propagandos manev
ro. Dolgovo siųstuvas tebuvo 
girdimas vos pusvalandį.

Nieko nepavyko parodyti nė 
tų pačių metų lapkričio pra
džioje, kai buvo minima 1917 
metų revoliucijos sukaktis. Ta
čiau lapkričio 28 dieną italai 
broliai Judica Cordiglia, kurie 
išsispecializavo sovietinių sate
litų sekime, sugavo erdvėje 
Morzės signalus: “SOS! SOS! 
SOS!”.
1:43, 2:05 ir 3:00 popiet. Tai nuslėpė iki rugpiūčio 6 dienos.

Skaitant spaudoje tik apie 
sovietinius pasisekimus erdvė
je, nenoromis kyla klausimas, 
argi iš tikrųjų tenai taip jau 
viskas eina kaip sviestu patep
ta. Be abejo, mūsų sekimo įs
taigos daug ką galėtų pasaky
ti, bet jos tyli, nenorėdamos at
skleisti savo sekimo būdų. Yra 
tačiau žinių ir iš kitų šaltinių, 
kurie nėra tokie užsidarę sa
vyje.

Pavyzdžiu galima paimti 
Muenchene leidžiamą iliustruo
tą savaitinį žurnalą “Revue”. 
Jisai padarė apklausinėjimą 
tarpe nusimanančių mokslinin
kų ir pasikalbėjo su satelitų 
sekimo stotimis Jodrell Bank 
Anglijoje, Meudon Prancūzijo
je, Bochum Vokietijoje ir 
rin Italijoje. Surinktos ir 
skelbtos žinios tikrai yra 
sacingos.

Pasirodo, kad jau daugiau buvo sovietų naudojamos ban- Paskelbimas sutapo su Berlyno 
kaip prieš dvejus metus sovie- gos, bet niekas nesužinojo, kas spaudimo pradžia. Maskvai vėl 
tai mėgino pasiųsti į erdvę žmo. nutiko erdvėje, 
giį. Toks bandymas įvyko 1959 Atsakymas buvo gautas 1961 
m. vasario mėnesį. Radijo sig- m. vasario 2 d. Tomis pačiomis 
nalas sovietų tokiems tikslams 
naudojamomis bangomis girdė
josi 28 minutes, bet paskui 
tilo. Žinoma ir astronauto 
varde — Terentij Šiborin. 
žinoma tačiau, kas su juo 
sitiko: ar jis sudegė erdvėje, 
ar jo karstas tebesisuka ap
link žemę.

Pirmasis nepasisekimas ilgam 
atvėsino sovietų karštį ir norą 

už akių.
pradėjo 

ir smul- 
jų buvo 

i

toriaus sūnų Sergejų Iliušiną, 
ligonį, kuris ir dabar

I

*

Tu- 
pa- 

sen-

nu-
pa- 
Ne-
at-

amerikiečiams 
žmonių, jie 
erdves šunis 
gyvius. Dalis

užbėgti 
Vietoje 
siųsti į 
kesnius
paaukota, dalis grįžo sveiki. Ir 
tiktai 1960 metų rudenį buvo 
padarytas antras bandymas 
pasiųsti žmogų. Tačiau sovie
tams rūpėjo ne mokslo reika
las, o propaganda.

N. S. Chruščevas ruošėsi pa
sakyti kalbą Jungtinėse Tau
tose. Ta proga jisai norėjo pa
skelbti pasauliui, kad į erdves tai atsiplėšus nuo žemės, o ki-

pa-
viskas

Tikriausiai — nėra ugnies be

Gan artimų duomenų paskel
bė ir Diew Pearson (žiūr. 
“Draugą” kovo 23 d.). Jisai 
tvirtino, kad Aleksėj Ledovskiy 
žuvo pakilęs raketoje į 200 my-

Gegužės 17 dieną Europoje ; Uų aukštį Jar 1938 metais 
vėl buvo užregistruotas stam- Andrėj Mitkov esą žuvęs tokiu 
bus sovietų nepasisekimas, ap- pajįu būdu 1959 m. sausio mėn. 
mokėtas dviejų žmonių gyvy- i 
bėmis. Tą dieną iš erdvės skli
do vyriškas ir moteriškas bal- ; dūmų, 
sai. Iš pradžių viskas klojosi 
gerai. Vėliau jų balsuose 
sigirdo panika... ir 
tilo.

-o-- -®>

KVALIFIKUOTOS
RANKOS ir AKYS

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121

sovietai 
pasisekimo, 
skraidė ap-

Į Birželio 17 dieną 
silaukė stambaus 
Tą dieną visą parą 
link pasaulį Titovas. Jo kelio
nė buvo tiksliai sekta daugelio 
stočių. Tačiau Maskva, dėl ne- 

Signalai buvo girdimi suprantamų priežasčių, kelionę

nerūpėjo mokslas, 
I tariamos galybės

o tik savo 
parodymas.

i

bangomis girdėjosi sunkus kvė
pavimas žmogaus, kurio širdis 
plakė sparčiau ir sparčiau. Jo 
kova su mirtimi buvo sekama 
nuo 9:55 iki 10:30 vakaro. Pro
fesoriai Dogliatti Turine ir 
Sharp Texase išklausė magne
tinės juostelės ir abu tiksliai 
nustatė minutę, kada kova su 
mirtimi erdvėje baigėsi. Mask
va ir vėl nepasakė nė žodžio.

Nepasakė Maskva teisybės 
nė apie tris erdvės raketas, ku
rios sudužo besileisdamos 1961 
m. kovo mėnesį. “Pravda” už
tikrino skaitytojus, kad rake
tose tebuvusios medinės lėlės, 
pavaizduojančios astronautus.

Pasisekimų ir nepasisekimų 
buvo 1961 m. balandžio mėne
sį. Gagarinas padarė sėkmingą 
žemės apskridimą balandžio 12 
dieną, bet prieš jj vieno sate
lito siųstuvas sustojo tik rake-

Tų pačių metų rugsėjo pa
baigoje “Komsomolskaja Prav
da” skelbė, kad spalio 17 die
ną Gagarinas ir Titovas drau
ge pakilsią į erdves ir grįšią 
po keturių dienų. Sekimo stotys 
Europoje pastebėjo sujudimą 
radijo pasikalbėjimuose viso
mis keturiomis sovietinių sate
litų naudojamomis bangomis. 
Nieko tačiau neįvyko, nepaisant 
“Komsomolskaja Pravda” pasi
gyrimų.

Oficialiai, Maskva nieko ne
pranešė apie sėkmingas kelio
nes j erdvę nuo praėjusių me- | 
tų rugpiūčio pradžios. Jeigu 
“Revue” žinios teisingos, tai 
jokio nei sėkmingo, nei nesėk
mingo žygio į erdves neįvyko 
nuo 1961 m. birželio 17 dienos, 
taigi kone ištisi metai.

“Revue” informacija sensa
cinga. Tačiau žurnalas nėra 
pirmasis su tokiomis žiniomis.

i

i

AMEBAS

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

Tel. PR 6-8998

3314 West 63rd Street
■Chicago 29, Illinois

Prisfatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMĮJ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

J

NAMAMS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

PASKOLOS 
NUOŠIMČIU

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi-

aikštės jūsų

patogumui

liajns pastatyti

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnc-io dienos

JUSTIN MACKIEHTC H Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEVVICH Jr.,
President

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 vai.
k ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki

4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai- ryto iki 12 vai. d. 
Trečiadieniais nedirbama.

4*

visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes turime išpil
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvėrimas ir išmiera- _ 
rimas yra labai svarbu. Kai mes < 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
sime, kaip daktaro užrašyta.

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
receptų, vartojame šviežius vais
tus, kurie veikia pasekmingai. Tu
rime vaistų didelį pasirinkimą ir 
pačių naujausių ir vėliausių išras
tų.

EUGENIAS 
BEAUTY SALO N 

2652 West 47th St., Chicago, 32, III.
Tel. LAfayette 3-5586

SIUNTINIAI ' 
l 

LIETUVĄ te. j

■ I I ■

Jau dabar siųskite 
VELYKOMS!

2425

i

iPRESCRIPTION'-

DARGIS DRUG STORE
CHARLES P. DARGIS

Reg. Pharmacistas
W. Marąuette

Road
----- ...______ | Chicago 29, UI. 
-----------------  Tel. HEmlock 4-6050
KT '3* VALANDOS:

Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. vak.
• šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v.
; Treč. ir sekmad. uždaryta.

RGCSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

?lanufactnrers

DĖL GARANTUOTO PRISTATYMO KREIPKITĖS Į

CENTRAL PARCEL SERVICE
PAGRINDINE ĮSTAIGA:

220 South Statė Street 
Tel.: WA 2-9354
NAUJAS SKYRIUS:

2618 West 63rd Street
Tel.: WA 5-2466

Atvykite ir apžiūrėkite mūsų gausų 
pasirinkimą prekių dovanoms.

iĮCARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 -So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Raštine atdara kasdien nuo 5 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie 

niais iki 3 vai p. p. Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmą,
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

A
JAU 15 METŲ 

PRISTATOM SIUNTINIUS 
Į LIETUVĄ 

— VISADA LAIKU !
-

PHOENIX, ARIZONA
Kviečia lietuvius pasiilgusius 

saulės ir šilumos arba sergančius 
sąnarių ligomis apšistoti lietuviš
kame

BARBARA MOTEL
2148 W. Buckeye Rd.

Butukai su pilnu virtuvės įrengi 
mu ir TV, nebrangiai 

Tel. 254 3895
Algirdas ir Janina Rimavičiai

KARPENTERIS
Visokius namų, garažų, vidaus ir 
išorės, didelius ir mažus pertvar- 

■ kymus, virtuvės spinteles darau 
labai prieinama kaina.

IGNAS
Tel. HE 4-5570

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!
Stein Tevtile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nyJons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

STEIN TEXTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — IIARRISON 7 3737
Mūsų naujas adresas yra tik blokas į rytus ant Roosevelt Rd. 

nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.

Automobilius galite pastatyti nemokamai už k.unpo į šiaurę 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. r. 
iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

v--

STABDŽIŲ TAISYMAS 
BRAKES RELINED

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
CHEV., FORD, PLYM. ............................................................
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON ..........................
CHRYSL., De SOTO, PACKARD..........................
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC ................

Žemos kainos ir čia neišvardintams mašinoms. Pilkas 
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehill 6-7777

$14.95
$15.95
$16.95
$18.95
$19.95

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

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

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 

FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY
INDUSTRIAL;INSURANCE COMPANY

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters 

OMALLEY and MtKAY, Ine. 
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
______

9 ■' Z*

J
UNIVERSAL SHOE STORE

jįįį)*^ (Liet, batų krautuvė) YA 7-0525
1 (Viri 40 metų Bridgeporte)

Vėliausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

Atdara: kasdien nuo 9 valandos rjto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai vakaro

Perskaitė dien. Drauda”, duokite jj kitiems

Split by PDF Splitter



7DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. kovo mėn. 31 d.

EK J. GRIMUS, Vokietija

I

Br. Murinas Laivų prieplauka (akvarelė)

J

literatūrinį palikimą 
(“Kiek ten teisybės 

draugų sentimento”) 
atsiliepė A. Rūkas

Ir J.

vardų šešėlyje dr. Grinius ban
do paslėpti savo menkystę”. 
“Dr. Griniaus bendrybės daž
niausiai nieko bendro neturi 

su J. Elekačo straipsniu, nei 
su A. Škėmos kūryba”. Manau, 
kad polemizuoti dėl šitokių 
Guopio absoliutinių sprendimų 
būtų bergždžias laiko gaišini
mas ir vargu tai pasitarnautų 
tiesai bei A. Škėmos suprati
mui. Todėl palieku T. Guopį ti
kėti jo teiginiais. Tuo tarpu 
“Draugo” skaitytojus prašy
čiau pacituotus sprendimus pa
tikrinti, paskaitant mano 

“Kiek ten teisybės ir

Į mano straipsnį apie a. a.
Škėmos 
“Drauge” 
ir kiek 
lig šiol
(“Dirvoj”), J. Blekaitis ir Ti
tas Guopis (“Naujienose”). Ši
tie asmens mažiau kalbėjo apie 
A. Škėmos palikimą, o daugiau 
nepalankiai mano straipsnį ver 
tino bei kėlė įvairius procedū
rinius klausimus, nukreiptus į 
mane. Nors šitokios rūšies 
klausimai nepadeda mirusio ra
šytojo siekimų ir jo raštų su
prasti, tačiau tie klausimai ir 
mane verčia tęsti pokalbį iš straipsnį 
toli, jį Užmezgant procedūrinė- kiek draugų sentimento”. Ti- 
mis pastabomis.

Procedūrinės

ic 8EVERLY HILLS GeLINYčIA 
•iriausios gėlės, dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-11X33 PR g-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3914 West Illth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

ros sąskaiton, nori prieš “Drau 
go” skaitytojus suniekinti ne 
tik J. Blekaitį, bet ir mirusį 
rašytoją A. Škėmą. Panaudotų

1. Rašant apie 
tūrinio gyvenimo 
atsiliepiant į kai 
raščių straipsnius JAV, man 
priseina pavartoti posakius: 
“stovinčiam šalia”, “kiek galiu 
orientuotis iš toli”. Tačiau jie 
jokiu būdu nereiškia nei mano 
noro stovėti šalia, nei orien
tuotis iš tolo. Tuo tenoriu pa
sakyti du dalyku: a) savo fak
tinį stovį, santykiaujant su 
Amerikos lietuviais, nes gyve
nu už kelių tūkstančių kilome
trų nuo Chicagos, New Yorko 
ir Los Angeles; Amerikos lie
tuvių laikraščiai šitokį nuotolį 
tenugali per 3-4 savaites; šis 
nuotolis ir pastato mane ir “to
li” ir “šalia” lietuvių gyveni
mo įvykių JAV, nors būtų la
bai miela gyventi tarp lietuvių 
ir būti, ąrti jų aktualių rūpes
čių ir problemų; b) minėtais 
posakiais straipsniuose noriu 
įspėti skaitytojus, kad dėl mil
žiniškų nuotolių mano minimuo 
se faktuose ir mintyse gali pa
sitaikyti netikslumų, nes kol 
gali atsiliepti į Amerikos lie
tuvių kokią aktualiją, nekartą 
nuo jos būna prabėgusios 5-6 
savaitės, per kurias daug kaš 
man nežinoma galėjo įvykti ir 
pasirodyti naujų straipsnių, ku 
rių neįmanoma visų sužvejoti.

2. Kai kurie pradžioj sumi
nėtų oponentų (ypač T. Guo
pis) kelia mano kompetencijų 
klausimą. 'Guopis savo straips
ny man prikiša “literatūros 
daktaro” ir “literatūros profe
soriaus” titulus. Todėl čia no
riu pasakyti, kad dėl titulų į 
ginčus nemanau leistis, nes 
man nežinomi du dalykai: 1. 
ar Titas Guopis nėra slapukas 
(iš jo straipsnio tono ir termi
nologijos spėju, kad jis — sla
pukas, prisidengęs pseudoni
mu) ; 2. jei T. Guopis nėra sla
pukas, tai vis dėlto nežinomos 
jo kompetencijos. Atiduoti aka
deminių titulų sprendimą neži
nomų kompetencijų asmeniui, 
galėtų išeiti degradavimas gar
bingų Lietuvos ir Vyt. Didž. 
un-tų, kurie man akademi
nius titulus yra suteikę. Saugo
ti tų universitetų garbę nuo 
nekompetetingų įnorių man pri 
valoma. Patikslinimo reikalui 
norėčiau dar pridurti, kad Vy
tauto Didž. Un-te profesoriaus 
titulo neturėjau; tebuvau tik 
docentas; šio titulo prie savo 
pavardės f laikraščiuose nevar
toju, nes docento uždedamas 
pareigas eiti esu sutrukdytas.

3. Apie mane ir mano straips 
nį “Drauge” dėl A. Škėmos li
teratūrinio palikimo T. Guopisj 
tarp eilės kitų vertinimų yra 
padarę^- šitokius sprendimus: ’ 
“Tame Straipsny sukauptos 
šlykščios demagogijos galėtų 
pavydėti ir besąlyginiai užkie
tėjęs bolševikinis politrukas”. 
“Iš tikrųjų tiesos monopolis pri
klauso Griniui ir jo bendra
minčiams”. “Dr. J. Grinius, ne
atsakingai švaistydamasis nie
ko bendro su reikalu neturin- | 
čiais vardais lietuvių literatu- j

___ i ___ _______ —i 1

kiu, kad šitaip paaiškės cituo- 
pastabos ir kitokil* T- Gu°Pio tei^-

nių vertė.
lietuvių kul- 
reiškinius ir 
kuriuos laik-

nebe jieškojimas, nebe sieki
mas, o laimingas atradimas. 
Tie žodžiai — bent jie — tu
rėtų išlikti”. į

Ar tai nėra mėginimas įver- v 
išrinktuosius buvo ne- asmenį, kurio gerai nepažinau, tinti? Tik mane suklaidino šitų C 
ir kritiką provokuo-

I

Kritiko paskatų klausimas

Kiekvienas kritikas pirmiau- pamėginau patikrinti paties A. damas J. Blekaitis mėgino ver- 
sia yra skaitytojas. Jis pap- Škėmos raštais. Mirusio A. Škė tinti A. Škėmos asmenį, jo “Če- 
rastai knygų ir straipsnių pa- mos chorinis kėlimas į savotiš- lestą”, “Baltą drobulę” (jos 
skaito daugiau, negu parašo, kus herojus (kraujo auka), epizodus) ir dramatinę kūry- 
Jo rašymo paskatai įvairūs, arba į lietuvių literatūros sa- bą. Palikęs nuošaly A. Škėmos 
Vieni straipsniai terašomi tada, votiškus 
kai redaktoriai prašo pasisaky- saikingi 
ti dėl vieno ar antro kūrinio jantieji.
(tai dažniausias atvejis man.).
Kiti straipsniai parašomi dėl- “Antano
to, kad naujos knygos, jų au-: mas

Blekaičio straipsnis 
Škėmos atsisveikini- 

to, kad naujos knygos, jų au- mas” nebuvo grynas nekrolo- 
toriai, arba klausimai kritikui gas, kaip jis teigia, nors pra- 
atrodo įdomūs 
(toks atvejis 
straipsniui apie 
čius straipsnius 
asmenų straipsniai. Šitokiu pa- Škėmos literatūrinį palikimą 

I (citata iš mano straipsnio). 
Kad J. Blekaitis ne nekrologą,

pamėginau patikrinti kitus tris 
atvejus paties A- Škėmos raš
tais- Iš to tikrinimo ir paaiškė
jo, kad nemažai J. Blekaičio 
bendrų ir neprecizuotų teiginių 
neturi pagrindo, jei estetinių 
apraiškų nelaikai aukščiausio- 

nesutinki 
klusniai priimti moralinius ant
ausius.

bei aktualūs našesnis už kai kuriuos kitų
buvo mano rašinius tuo, kad “J. Blekaitis mis vertybėmis ir 

S. Nėrį). Tre- „Aiduose” pamėgino susumuo- 
paskatina kitų ti ir vertinti jau paskelbtą A.

n

•L F. EUDE1KIS
JUDOTUVIŲ DIREKTORIUS

K TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
■L 4605-07 South Hermitage Avenue 
■ Tel. Yfi 7-1741-2
r" 4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
kMBULANCF PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮteiginių terminai. Pirmiau pa

rašęs “tie pluoštai”, J. Blekai- 
baigė šiuos vertinamuosius į 
spręsmus “tie žodžiai”. Kadan
gi terminas “tie žodžiai” pa
baigoj yra platesnis negu anks 
tesnis “tie pluoštai” (iš žodžių 
sukomponuoti ir “Baltos dro
bulės” pluoštai-epizodai ir vi
sas romanas), pamaniau (ir 

1 kiekvienas šitaip gali pamany- i 
ti), kad tie teiginiai apie lai
mingus atradimus taikomi vi-

Metodo klausimas

iKad J. Blekaitis ne nekrologą, Kad J. Blekaičio ir mano „ ________  -_____  ..
bet panegiriką parašė, pastebė- nuomonės dėl A. Škėmos pali- sam kūriniui. Prie to prisidėjo 
jo ne vienas. Net mano oponen kimo išsiskyrė minėtais trim- 

i tas A. Rūkas, kurio nė J. Ble
kaitis su T. Guopiu neįtaria 
šališkumu, “Dirvoj” rašė, kad7 V 7 VC1

j J. Blekaičio “rašinys kaip dau- tyrė jos 
guma šio autoriaus straipsnių, ~ ~ 
truputį egzaltuotas, hiperbolė
mis ir metaforomis išmargin
tas, nepatiko Dr. Jonui Gri- 

jniui”. Nepatiko ne todėl, kad 
i jis norėjo pagerbti mirusį as
menį, bet kad jo išlikusį pali- 

: kimą jis mėgino vertinti to- 
j kiais išpūstais neaiškiais žo
džiais, kurie prašėsi juos, pa
vadinti propagandiniais rūkais. 
J. Blekaičio hiperbolinėj ar me 

i taforinėj panegirikoj nebuvo 
įmanoma lengvai atskirti tie
sos nuo pagyrų, nesigilinant į 
paties A. Škėmos paliktus raš
tus. O tiesa ir šiuo atveju buvo 
svarbiau už konvenansus, arba 
patikimą A. Škėmos gerbėjams.

Škėmos kraujo auką, žinoma,, Replikuodamas 
nepasakydamas už kokį reika- , straipsnį “Drauge”, J. Blekai- 
lą ta auka buvo sudėta ( o bū-1 tis savo straipsny “Polemikos 
tų buvę tiksliau pasakyti, kad nekrologo paraštėj” dabar sa- 
A. Škėmos staigi mirtis auto 
katastrofoj sutapo su velionies 
skelbtu gyvenimo ir mirties ne- 
prasmiškumu). Jei prisiminsi
me, su kokiu graudulingu pa
tosu buvo parašyti kai kurie 
straipsniai ir kita apie A. Škė
mą ir kaip buvo paminėta vė
lesnė poeto J. Tysliavos staigi io 
mirtis, lengva bus suprasti, ko- nimą”, matė, kad ten yra mė- 
dėl į A. Škėmos draugų rasi- ginimas (prancūziškai: essai) 
nius žiūrėjau kritiškiau ir ko- susumuoti ir vertinti A. Škė- 
dėl jų vieno išpūstus teiginius mos palikimą. O gražbyliau-

žymiausių amerikiečių 
poetų Robert Frost, minėdamas 
savo aštuoniasdešimt aštuntą gim
tadieni, išleido naują poezijos rin
kinį “In the Clearing”. šia proga 
kūrybingas ir patriarchališkas poe
tas Prezidento buvo pagerbtas 
Kongresiniu medaliu.

ir mano metodas vertinti išti
sinį kūrinį, jo neparceliuojant

EDVARDAS SAUNOMS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle* 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
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AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI
atvejais, nėra nieko nuosta
baus, turint galvoj mūsų skir- i gabalus be būtino reikalo, 
tingą vertybių gradaciją. Išsis-

i ir dėl metodo, nors 
J. Blekaitis man prikiša, kad 
sąmoningai ir esmiškai iškrai- 

! pęs jo mintis. Tam įrodyti J. 
Blekaitis cituoja svarbiausia 
šitokią savo straipsnio vietą:

i “Tik į romaną (“Baltą dro- “Baltą drobulę” ir tarpais pa- j 
bulę”, J. G.) įsiterpia kitokio 
tono bei spalvos puslapiai — 
dienoraštiniai, reminiscenciniai, 
pavadinti knygos herojaus, An
tano Garšvos užrašais. Savo 
klasišku išbaigtumu ir vaizdu
mu tie pluokštai, turbūt, ir 
bus ligi šiol mums žinomos 
Škėmos prozos viršūnė. Ten jau

j- Bet ar esminė klaida — šis 
mano apsirikimas, įvykęs dėl 
neaiškių terminų ir skirtingų 
vertinimo metodų ? Ar galima 
įsivaizduoti, kad, neišliekant 
visam romanui, galėtų išlikti 
tie pluoštai, išdraikyti po visą |

i

“Antano Garšvos už- <_ 
Gal būt, kad tuos 
gali išdrįsti išlupti

I į mano

Jų 
rei į 
j°; 
A..

i
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Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki’8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

ir skolinkite pinigus 
Lietuvių Sostinėje — 
Parko apylinkės centre.

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite 
Amerikos 
Marųuette

Current Dividend up to 4į ,%

skatu man buvo parašyti apie 
A. Škėmos literatūrinį palikimą 
Škėmos draugų straipsniai, 
nesaikingumui pailiustruoti 
kia priminti, kad vienas 
draugų net kalbėjo apie

ko man: “Neteisingai norėjote 
nekrologe įžiūrėti Škėmos kury 
bos susumavimų ir įvertinimą”. 
Deja, šie žodžiai rodo J. Ble
kaičio traukimąsi iš pirmykš
čių panegiriško vertinimo po
zicijų, kurios mane paskatino 
atsiliepti. Kas skaitė atidžiau 

“Antano Škėmos atsisveiki-

vadinti 
rašais”? 
pluoštus 
koks nors antologijos sudari
nėtojas, bet šitoks dirbtinis- 
epizodų - epizodėlių išskyrimas 
ir vertinimas nėra leistinas 
kritikui, kuris nori kūrinį su-

(Nukelta į 8 psl.)
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DĖL A. ŠKĖMOS

LITERATŪRINIO PALIKIMO

jų Pa- 
einan- 
matyti 
žymus

s

Žaliasis ąžuolas pasodintas

neišraunamai
Lietuvių poezijos antologijos anglų kalba pasirodymo 

proga

vieną ilgoką ištrauką), Kristi
jonas Gotlibas Milke (1), Dio
nyzas Poška (1), Antanas Straz 
das (1), Simonas Stanevičius 
(1), Antanas Baranauskas 
(Anykščio Šilelio ištraukos), An 
tanas Vienažindys (1), Petras 
Arminas (1), Adomas Jakštas 
41), Maironis (3), Motiejus 

Gustaitis (1), Jurgis Baltrušai
tis (1), Pranas Vaičaitis (1), 
Mykolas Vaitkus (1), Liudas 
Gira (1), Kleopas Jurgelionis 
(1), Petras Vaičiūnas (1), 
Faustas Kirša (1), Vincas My
kolaitis - Putinas (2), Kazys 
Binkis (2), Balys Sruoga (1), 
Juozas Tysliava (2), Stasys 
Santvaras (1), Jonas Aistis 
(3), Salomėja Nėris (2), Anta
nas Rimydis (1), Antanas Miš
kinis (1), Antanas Vaičiulaitis 
(1), Bernardas Brazdžionis 

s Gustaitis (1).

tiek romano visumoj, tiek 
Garšvos užrašuose”. Juose 
veik nėra pagarbos nė tėvams 
(Garšva savo tėvą vaizduoja 
ironiškai, o į savo pamišusios 
motinos lūpas įdeda tokius žo
džius, kurie gal geriau tiktų 
prostitutei). Garšva šiek tiek 
švelnesnių jausmų teturi tik sa
vo seksualinėms partnerėms 
tiek Lietuvoj, tiek Amerikoj. 
Ir “užrašuose” ir amerikiniuo
se epizoduose Garšva amoralus 
siauras egoistas — individua
listas, tesiekiąs biologinių sma
gumų ir eilėraščių. Jei “A. 
Garšvos užrašus” būtų galima 
išskirti iš visumos, juose tik
rovės vaizdavimo būdas ir sti
lius neišeitų vieningesnis, nes 
ten yra ir reportažinio, ir rea
listinio ir impresioniškai siu- 
rrealistiško. Romano visumoj 
tuos nevienodumus galima su
prasti kaip kontrastus, nes ta
da kitokių netikėtumų ir įvai
rumų žymiai daugiau. Kad ir 
“A. Garšvos užrašuose” pozi-

(Atkelta iš 7-to pusi.) ' 
prasti. Ar ištupimas išbarstytų 
epizodų iš romano visumos ne
būtų jo didesnis darkymas, 
taigi didesnė klaida, negu “tų 
žodžių” priskyrimas ne tiktai 
“tiems pluoštams”, bet ir vi
sai “Baltai drobulei”?

Ar praktiškai įmanoma A. 
Garšvos užrašų pluoštus išskir
ti iš viso teksto, kai pats A. 
Škėma teišskiria tų epizodų- 
epizodėlių pradžias, bet 
baigas sulieja su toliau 
čiu tekstu, kad būtų 
praeities ir dabarties
tapatumas? Toks išskyrimas 
gal būtų įmanomas B. Pūkele- 
vičiūtės “Aštuoniuose lapuo
se”, nes jų autorė jaunystės 
prisiminimų epizodus specia
liomis antraštėmis atskiria nuo 
Dancigo “dabarties” šiurpo ir 
tais prisiminimais baigia savo 
romano didžiumą skyrių (Di
džiosios savaitės dienų), vėl jų 
pabaigą atskirdama. Bet ar B. 
Pūkelevičiūtė neprotestuotų, jei 
aš, arba J. Blektaitis, imtume 
jos prisiminimų pluoštus “lup
ti” iš romano visumos ir nebe- Į 
kreiptume dėmesio į Dancigo 
“dabarties” košmarą? Ar savi
vališkai “išlupti” jaunystės pri 
siminimų pluoštai neprarastų 
žymios dalies giedrumo, kokį 
kontrastiškai iškelia Dancigo 
epizodų šiurpulingumas? Ar ši
taip elgdamiesi nesudarkytume 
esmiškai B. Pūkelevičiūtės pui
kių “Aštuonių lapų”, pagrįstų

Škėma suniekina devaliorizuo- 
jančiais vaizdais, matyti Palan
gos epizode. Ten pavaizdavęs 
Garšvos ekstazę prie jūros, 
tuoj tą ekstazę suniekina šla
pinimosi scena (107-108 psl.). rint šitokį liudijimą, 

Galima sutikti, kad siurrea- peršasi išvada, kad 
listiško košmaro ir blasfemijų drobulės” 
“A. Garšvos užrašuose” i 
žiau negu amerikiniuose epi
zoduose. Bet, ar ieškant šito
kių skirtumų dirbtinai, nebūtų 

kontrasto principu? Al Škėma | apniokotas A. ■Garšvos smrrea- 
“Baltos drobules” epizodus yra 
STikomponavęs ne kontrasto, 
bet daugiau tapatumo dėsniu, 
siekdamas pabrėžti Garšvos 
praeities Lietuvoj įsiliejimą į 
New Yorko “dabartį”. Todėl ir 
“A. Garšvos užrašų” pluoštų 
išskyrimas iš “Baltos drobulės” 
visai neleistinas, nors epizodų - 
ejnzndėlių spalvos gal nenu- 
bl ūktų taip, kaip “Aštuoniuo- 
se lapuose”.

liucinacijų), o visa tai sudaro 
liguisto košmaro įspūdį — ant
ausius “padoriai visuomenei”. 
O to A- Škėma romanu siekė, 
kaip pats J. Blekaitis pripaži
no anksčiau, rašydamas apie 
velionio siekimus apskritai.

Kad “A. Garšvos užrašuose” lionio įžeidimu. Todėl norėčiau 
yra daugiau autentiškumo, dau aiškiai ir atvirai pasakyti, kad 
giau autobiografijos negu ki
tuose epizoduose, šituo J- Ble- 
kaičio liudijimu galima tikėti 
ir tai naudinga žinoti. Bet tu- 

savaime 
išvada, kad “Baltos 

’ Garšva yra daugiau 
ma- ar mažiau paties A. Škėmos 

alter ego, Tai, žinoma, labai 
nepavydėtinoj šviesoj pastato 
velionį rašytoją moraliniu ir 
visuomeniniu atžvilgiais. Taip 
pat reikia pasakyti, kad įkom
ponuodamas “A. Garšvos užra
šus” į A. Škėmos pasakojimą 
bei vaizdavimą — pradžioj epi
zodo “užrašus” atžymėdamas,

“Antano Garšvos užrašai” 
Antano Škėmos “Baltoj 

drobulėj”

4

jtės užrašus”. Gal būt, kad šios ley mirštantį su žodžiais “idz 
i kilnios “senmergės” ir jos vi
sais atžvilgiais švaraus bei me
niško kūrinio priminimą greta 
“Baltos drobulės”, A. Škėmos 
gerbėjai vėl palaikys kokia 
nors mano nekurtuazija ar ve-

1 -- . ----- ----- --------- ---------

lietuvis rašytojas, kuris savo 
tautos sunkiose valandose jai 
paliko nihilizmo nuodų, nenu
sipelno pagarbos, kad ir kaip 
įmantriai tuo nihilizmu būtų 
žaidžiama. Tai jau ne tiek es
tetikos ir konvenansų klausi
mas, bet pirmoje eilėje dorovės

Kantriai su dideliu kruopštu
mu Algirdo Landsbergio ir 
amerikiečio rašytojo Clark 
Mills redaguota lietuvių poezi
jos antologija anglų kalba The 
Green Oak, išleista Voyages 
Press leidyklos, pasirodė sko
ningame ir kultūringame apipa
vidalinime.

Antologiją ruošiant, talkinin
kavo 23 vertėjai, jų tarpe ne
maža vardų, žinomų anglosak
siškame literatūros ir mokslo 
pasaulyje: Donald Davie, Ran- 

, dali Jarrell, W. K. Matthews, 
Ants Oras, Robert Payne, Ma
ry Phelps, George Reavey,

Uostas (aliejus) ; Charles Tomlinson.

Antologijos redaktorių para
šytoje knygos įžangoje, skai
tytojas tiksliai supažindinamas 
su lietuvių tautos kultūrine si
tuacija amžių būvyje, atkrei- įg/ Antanas” Gustaitis” (1?, 
piamas ypatingesnis dėmesys Gražina Tulauskaitė (1), Anta- 
į mūsų liaudies dainas, iškelia- nas jasmantas (1), Henrikas 

imi lietuvių kalbos savumai ir Radauskas (4)), Antanas Škė- 
duodamas skersinis piūvis per ma (1)> Leonardas Žitkus (1), 
visą ryškesnę mūsų rašytinę Juozas Kėkštas (1)> Alfonsas 
poeziją.

Vertimų tekstų geras treč
dalis skirtas mūsų gražiau
sioms liaudies dainoms paro
dyti angliškajam pasauliui. Šia 
proga primintina, kad jųjų ver-

Ar šitoks mirties (tegu ir 
savižudžio Stanley mirties) pa
vaizdavimas reiškia pagarbą 
žmogui, ar jo suniekinimą? 
Jeigu tai T. Guopiui atrodytų 
žmogaus vertės pripažinimu, 
tegu .jis džiaugiasi šitokiu hu
manizmo laimėjimu. Man atro
do, kad jautrus vertybėms žmo 
gus net dvesiančiam šuneliui 
nedrįstų mesti tokių žodžių, 
kokiuos A. Škėma įdeda į Stan
ley lūpas mirties momentu. T. 
Guopis dar teigia, kad A. škė-

klausimas- Nuo moralinių ant- ma vertinęs tiesą. Tik taip ta- 
ausių, kurių paliko A. Škėma 
savo raštuose, lietuvių visuo
menė turi gintis, jei nori iš- 

i likti, o ne paskęsti nihilistinėj 
nevilty. Todėl įspėti gyvus tau
tiečius dėl nihilizmo nuodų kri
tikui yra svarbesnė pareiga 
negu pagerbti mirusį, kuriam 
dabar nei šilta, nei šalta dėl 

: mūsų kalbų. Gyvas būdamas, 
jis tyčiojos ne tik iš konvenan-

klizmas, kurį mėgsta A. Škėma? 
Neišlupant “ušrašų” pluoštų iš 
amerikinių epizodų, tarp kurių 
“užrašai” nelygiai išbarstyti, 
ryškesnis atrodo gatvės klyks
mas (metaforiškai), pamišėliš- o paskui juos suliedamas su 
ki ir fiziologiniai gestai, skaus- kitokiu tekstu — rašytojas ne- 
mingos bei geliančios patyčios pasirodo originalus. Panašų me 
ir blasfemijos, šokinėjantieji ir todą .prieš 40 su viršum metų sų, bet ir iš žmonių ir iš mir- 
susibėgantieji vaizdai (nuo M. Pečkauskaitė vartojo savo ties, “Baltoj drobulėj” vaizduo- 
vulgaraus natūralizmo iki ha- “Sename dvare” kaip “Mama- damas A. Garšvos kolegą Stan-

ria, bet argumentų neduoda.

Kai yra visa eilė argumentų, 
įrodančių A. Škėmos nihilizmą, 
T. Guopio tušti “manymai” nie
ko teigiamo nepasako- Reikia 
įrodymų.

i
Kitus antraeilius pradžioj 

straipsnio suminėtų oponentų 
klausimus bei teigimus laikraš
tinio straipsnio rėmai nebelei
džia paliesti.

Muenchenas, 1962.IIL21.

THE GREEN OAK

Nyka - Niliūnas (2), Kazys 
Bradūnas (3), Vytautas Ma
černis (1), Vladas Šlaitas (1), 
Henrikas Nagys (2), Eugeni
jus Gruodis (1), Birutė Pūke- 
levičiūtė (1), Jonas Mekas (1), 
Vytautas Karalius (1) ir Algi
mantas Mackus (1). Lietuvių, 
rašusių kitomis kalbomis,, ver
timų duota Vaclovo Labunaus- 
kio - Daujoto, Adomo Mickevi
čiaus, Jurgio Baltrušaičio ir O. 
V. de L. - Milosz (Milašiaus).

Knygos kaina — 5 dol. Lei
dyklos adresas: Voyages Press, 
35 West 75th St. New York 
23, N. Y.
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Jau trečią kartą pianistas 
Andrius Kuprevičius koncertuo
ja New Yorko Town Hall salė
je. Pirmą kartą jis čia pasirodė 
1953, antrą kartą 1960 koncer
tavo su simfoniniu orkestru, 
kurį dirigavo V. Marijošius. 
Trečias jo koncertas bus ba- 

, landžio 8.
I ■ ‘ .

Bet J. Blekaitis savo klaidin
go priėjimo prie kūrinio nesu
pranta. Norėdamas pabrėžti 
mano neesminį apsirikimą, jis 
“Polemikos nekrologo paraš
tėj” vėĮ išskirtinai pabrėžia 
“A. Garšvos užrašus” sakyda
mas: “Tie įtarpai skiriasi iš 
visos knygos nepalyginti dides
niu autentiškumu, išjieškojimu, 
skiriasi labiau detalizuotom 
psichologinėm observacijom, 
skiriasi stilium, skiriasi visu 
pasakojimo ritmu ir, pagaliau, 
savotiškai nostalgišku tonu”. 
Ar, šitaip skirtumus pabrėžda
mas (gal kai kuriuos išrasda
mas), J. Blekaitis norėtų pasa
kyti, kad A. Škėmos “Balta 
drobulė” nevieninga, taigi kom 
poziciniu atžvilgiu menkas ro
manas? Bet jei J. Blekaitis ši- šiame mieste. New Yorko di- 
tokios intencijos neturi, tai džiosios spaudos kritikai, ku- 
kam jis tuos skirtumus ypa- ;rįe paprastaį santūriai vertina 
tingai pabrėžia ir eina prieš ■ - - . . .
paties A. Škėmos intencijas 
Garšvos amerikinę “dabartį” 
pagrįsti jo praeitimi Lietuvoj 
ir Vokietijoj.

Kad šitokios buvo paties ra
šytojo intencijos, pastebi ir T. 
Guopis, rašydamas apie A. 
Garšvos personažą. Tad kokia 
prasmė J. Blekaičiui suparce- 
liuoti romaną? Bet sutikim lai
kinai su jo klaida ir žvilgterė- 
kim į keletą faktų. Imant visą 
“Baltos drobulės” romaną, ryš
kiai teiškyla vienas psichopa
tas — Garšva. Mėginant išskir 
ti jo užrašus, aiškiai matyt du 
psichopatai — Garšva ir jo 
motina. Kuo geresnės A. Garš
vos paleistuvystės nuodėmės 
Lietuvoje už panašias nuodė
mes iš amerikinių epizodų, tur 
būt niekas neatsakytų. Patyčia 
ir ironija kitaip negu Garšva 
gyvenantiems žmonėms matyti

Kuprevičius parodė greičiau dėmesį atkreipia ir 
technikos apvaldymą, koncertų rengimo bendrovės, 

plačios apimties tonų spalvin- kurios jau savo iniciatyva ir il
gumą. J

i

certuose 
gražų

New Yorkas yra vienas iš 
didžiųjų muzikos centrų. Čia 
suvažiuoja pasaulio garsenybės 
ir savo koncertus rengia Car- 
negie ar Town Hall salėse. Į 
New Yorką traukia ir jauni 
menininkai, norėdami atkreip
ti į save dėmesį ir laimėti pri
pažinimą.

Ir Andrius Kuprevičius du 
kartu sėkmingai koncertavo

menininkus, Andrių Kuprevičių 
1 sutiko palankiai. Pažymėjo, kad 
tai neeilinių gabumų pianistas, 
kad jis priklauso retai pianis
tų grupei, kurie yra pajėgūs 
skambinti Rachmanino piano 
koncertą Nr. 2. Abejuose kon-

Kiekviename koncerte buvo 
įtraukta ir lietuvių kompozito- 

i rių kūrinių. Spauda pažymėjo, 
[ kad pianistas yra lietuvis. Tuo 
i buvo prisidėta prie lietuviško 
vardo garsinimo kultūriniame 
pasaulyje. O tai labai svarbu, 
nes mažos tautos kaip tik 
mokslo ir meno srityse gali pa
garsėti ir atkreipti į save kitų 

i dėmesį. Tokią Daniją išgarsino 
pasakų rašytojas Andersonas, 
Norvegiją Ibsenas, Griegas, 
Hamsunas. Ir lietuviams reikia 
daugiau garsių žmonių meno 
ir mokslo pasaulyje. Į tokias 
garsenybes kopia mūsų pirma
eilis pianistas Andrius Kupre
vičius, kuris šiuo metu profe
soriauja Clevelando konservato
rijoje.

zika rengia koncertus ir visur 
garsina menininką.

Pirmieji A. Kuprevičiaus du 
koncertai praėjo lietuviškos vi
suomenės pažymėtiname dėme
sio ženkle. Publikos buvo paly
ginti gana daug, bet nepakan
kamai. Abu koncertai praėjo 
su nuostoliais, kuriuos ir šian
dien pianistas dar tebelygina.

Šiam koncertui surengti Ncw

Yorke susidarė lietuvių visuo
menės komitetas. Jis talkina 
Columbia agentūrai, kuri ruo
šia koncertą. Visuomenės susi
domėjimas yra gana didelis. 
Nevienas yra parėmęs ir pini
gine auka. Komitetas tikisi ir 

į laukia, kad lietuviškoji visuo
menė koncertan gausiai atsi
lankys ir tuo prisidės prie lie- 

i tuvio vardo garsinimo. ,I

i

Dail. Alfonso Dargio darbų 
paroda

Čiurlionio Galerijoje, Chica
goje, balandžio 28 atidaroma 
Alfonso Dargio tapybos darbų

Lietuvi, poezijos^otogijos ang- paroda Parodoje bus išstatyU 
37 dailininko darbai. A. Dargis 

tėjai buvo taip sužavėti mūsų meną studijavo Lietuvoje ir 
dainų, niekur kitur nerandamu 
grožiu, kad jau svarstomi pro
jektai ir galimybės plačiai mū
sų liaudies dainų antologijai 
anglų kalba.

Didžiąją antologijos dalį uži
ma rašytinė mūsų poezija, pra- 

I dedant didžiuoju Donelaičiu. 
Pilnesniam vaizdui suminėsime 
čia visų antologijoje regimų 
autorių pavardes, skliaustuos 

J‘l pažymint, kiek kurio eilėraščių

Koncertas įvyksta balandžio
8, sekmadienį, 8:30 v. v., The
Town Hall, 113—123 West
43rd Street. Programoje: Schu- 
berto, Beethovcn'o, Chopino, J
Švedo, Dcbussy ir Listo kuri- ■ antologijon įdėta. Donelaitis (iš 
niai. A. D.

1936—1940 m. Vienos Meno 
Akademijoj, Austrijoj. Pokario 
metais, kaip dekoratorius, dir- 
bo įvairiuose Vokietijos teat
ruose. Tada ten buvo išleista 
atskira knyga Dargio darbų 
ciklas, lietuviškųjų vestuvių te
momis. Amerikoje A. Dargis 
gyvena Rochesteryje. Jo darbų 
yra šiuose žymiuose krašto mu
ziejuose: Moderniojo Meno Mu
ziejuje New Yorke, Rocheste
rio ir Dalas muziejuose, Fila-

visų keturių “Metų” dalių po delfijos Meno Muziejuje ir kt.
Amerikiečiai meno kritikai yra 
labai stipriai įvertinę A. Dar
gio kūrybą. Chicagoje jo meno 
parodą rengia Čiurlionio Gale
rija.

t

Išeivija tol yra gyva, veikli ir 
j ideali, kol ją gaivina tikra nesu- 
j interesuota, karšta tėvynės meilė, 
j kol jos pastogėse skamba lietuvių 
kalba, kol jos aukščiausias žemiš- 

’ kas idealas — laisvoji Lietuva, 
kol jos gyvenimo aukščiausias šū
kis — visa Lietuva, o man, kas 
nuo jos atliks, pagaliau pasirink
tas išeivijos metui kraštas — ne 
antroji tėvynė, bet tik kraštas, 
kuriame sustoja pasiganyti pake
liui į laisvąją tėvynę.

M. Krupavičius

' Norint prasimušti, atkreipti 
į save dėmesį, reikia dažniau 
koncertuoti. Pirmaeilėse salėse 
rengiami koncertai duoda pro
gos menininkui susikaupti ir pa
dirbėti, augti savo srityje. Be 
to, tokie koncertai garsina ir 

I patį menininką, atkreipia di- 
■ džiosios spaudos, kritikų dė
mesį.

Iii

Šios rūšies koncertai betgi 
yra surišti su didelėm išlaidom. 
Koncertų rengimo bendrovėms 
tenka iš anksto sumokėti visus 
pinigus. □ ar menininkas išeis 

į “su savais”, priklauso nuo vi
suomenės, — kiek jos atsilanko 
į koncertą. Jei menininkas turi 
stiprų užnugarį, sutraukia daug 

i klausytojų, į tokį menininką
Andrius Kuprevičius, kurio koncertas įvyks baland žio 8 Town Hali, New Yorke, supažindina jaunimą 
su koncerto programa (Mironas, Kuprevičius, I Vakselytė, Alg, Sperauskas). Vyt. Maželio nuotr.

• Skulptorius Antanas Mon- 
čys nuo kovo 16 d. su savo kū
riniais dalyvauja Paryžiuje, 
Dalmier galerijoje suruoštoje 
“Dvylikos ne figūrinės tapybos 
prancūzų dailininkų ir dviejų 
skulptorių” parodoje, kur savo 
darbus yra išstatę skulptorius 
Pouchol ir žymūs prancūzų dai
lininkai: Barthier, Dumont, Re- 
my Esteve, Igon, Le Gwen, Le- 
normand, Lhotellier, Morvamt, 
Philippe,, Pistre ir Poussine.

• Simfoninis koncertas. Įvyks 
tančio Kultūros Kongreso die
nomis Chicagoje numatyta su
rengti simfoninį koncertą. Di
riguoti pakviestas Jeronimas 
Kačinskas. Kongresas rengia
mas 1962 m. lapkričio 22—24 
dienomis. 1
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