
t: 

I I I 
A N T R O J I B A L I S / 1 9 6 5 M E T A I , G E G U Ž Ė S M Ė N E S I O 9 > D M A Y 2 2 1 9 6 5 P A R T T W O N K . 1 1 9 ( 2 1 ) 

MŪSŲ RAŠTO PROBLEMOS 
Spaudos mėnesio mintis pažarstant 

VYTAUTAS VOLERTAS x 

Aplinka ir jos vaisiai j ragina gilintis, moksliniam dar-
Net šiandien, kai televizija l bui pamosią sąlygas, profesi-

visiškai pakeitė laisvalaikio b e i ; n i a m straipsniui skiria laiko, 
poilsio tvarką, rimtus ir nerim-! stumia j konferencijas, paden-
tus vienodai sodindama minkš- ; š i a išlaidas. Ši darbdavio para-
tose kėdėse ir valandomis pasi- m a technikiniuose leidiniuose 
imdama jų akis, r aš tas vis dėl-; prirašė lietuviškų pavardžių, 
to liko svarbia pramogos, susi- '• ^ a i laikraščio redakcijon a r 
žinojimo, pažangos ir minties j knygų leidyklon tenka brautis 
skleidimo priemone. Ne v isos ' savomis jėgomis bei savu pini-
akys, net specialiais stiklais ap- \ SV> ^ką žeriantis pro tūkstan-
saugotos, pakelia fosforo švy- j č i u s varžovų, kariantis per gau 
tėjimą. ir jos mieliau seka rai
dę popiery, kaip vaizdą ekra
ne. I r ne visi mėgstam pigų juo
ką, šaudymą, beskonį šokį, pus- į Technika jie remia savą pažan-
laukinę dainą, tad einame prie S gą, ir nepatikimam pabaltiečiui 
knygos, kurią pačiam galima j jos gilesnę paslaptį atskleisti 
pasirinkti. Neišsiverčiame i r be! vengia. Tačiau komunizmą gi-
laikraščio, nes prie jo sakinio j riančiam užtenka laisvės ir pa
galima antrą ir trečią kartą su-1 ramos. Apie mašiną tečiulba lie-
grįžti, gi ekrane pasakytą i r ne j tuvis poetas, terašo latvis be- į 
pilnai suprastą mintį sugaudy-1 letristas, o jos ra tus rusas pro- Lietuviška knyga "best seller" Mūsų didžiulė dauguma ne t ik lenką, rusą supranta . Rankose 
ti yra sunkiau. į jektuos. Štai kodėl mūsų pa- \ kluban dar nepakliuvo. Didės-i savą kalbą žino. Anglas j au ne- j ne naujiena amerikietiškas laik-

Televiziia kūrėjo neišstūmė t v a r ( i ė s dviejose uždangos pusė- nis laikraštis mūsų žurnalisto išsisuks ir neapgaus. Vokiškas \ rast is a r knyga. Tad ir savo 
nes pati be io neišsiverčia Kas >se sutinkamos skirtingose dir- svarbesniu bendradarbiu nepa- žodis gerokam būriui pažįsta- raš to palyginimas su kitais ne

sikvietė. 

sius profesinių sambūrių suvar
žymus. 

Sovietai galvoja skirtingai. 

Vytautas Kasiulis 
Iš parodos Čiurlionio galerijoje. Chicagoj. 

Valtis (pastelė) 

skirtingose 
vaidinama, pirma tur i būti p o - i v o s e - n e s P a r a m a kitokiais ke-
piery parašoma. Kas sakoma, ' u a i s *eka. 
pi rma prieš tai rūpestingos 
plunksnos apipavidalinama. Tie
sa, laikai raštui pasunkėjo, bet 

Abejones ir tikrovė 

Retkarčiais pakursto abejo-
nepasibaigė, rinka knygai pa-; nes, pagundo nusiminimas, ir 
siaurėjo, bet neužsidarė. Dėl to ; metamės svarstyti , ar mūsų raš 
ir viena an t ra mintis, šion pu
sėn pakreipta, nebus didelio at-

tas iš viso bent kokią reikšmę 
turi. Ne tik knygai dolerio pa-

nepa- žodis gerokam curiui pažįsta
mas. Kai kurie net prancūzą. 

palygi 
(Nukel ta į 2 psl.) 

Štai akivaizdus įrodymas 
Pabaltiečių literatūroms skirtas "The Literary Review"numeris 

silikimo ženklu, ypač mūsų raš- gailįs teisinasi, kad mūsų lite- i Tiesiog labai reikšmingas su- anglų kalbą verstas, išleistas tekose. Žurnalo metinė prenu-
tą svarstant. Į ratūroje nieko gero nesą, ne tik ; tapimas. Vos tik spėjo šiame ir amerikiečių palankiai sutik- merata S5.00, atskiro numerio 

Kam rankosna pakliūva šia-1 amerikoniškon aplinkon besime- numeryje rašąs Vytautas Voler- tas mūsų liaudies dainų ir poe- kaina S1.50. Adresas : B. Dė
me krašte leidžiama technikinė tąs jaunuolis, tėvų sudraustas, 
literatūra, tas lietuviškų pavar- i atkerta, kad pasaulis nei vieno 
džių neretai užtinka. Ir įvairių ; lietuvio rašytojo nepažįstąs. 

tas pateikti abejojančių nuomo- zijos antologijas, lietuviškųjų Boer, 188 High Street. Nutley, 
nes, kad. girdi, mūsų literatu- pasakų rinktinę, prozos antolo- New Jersey, U.S.A. 
roję nieko gero nesą. kad. tu r giją. A. Barono. ML Katiliškio. Žurnalo šių 1965 m. pava-

sričių konferencijų programose \ tad kuo smarkus vaikinas pa-1 būt, negabūs, nekūrybingi esam, Ig. šeiniaus ir A. Landsbergio ; sarinis numeris kaip tik ir pa
jų ras, ir konferencijų leidiniuo-; sididžiuosiąs, — mums visiems: todėl vargu ar būtų kas paro-, -'Kvartetą". Kai kuriuos iš čia j skir tas lietuvių, estų ir latvių 
se. Tačiau JAV laikraščiuose, i netyčiomis įsiperša mintis ir j dytino svetimiesiems, o štai ir suminėtų leidinių reikėjo spaus- ; l i teratūroms. Knygą puošia tuoj 
knygų parduotuvėse mūsų au- į kužda: tur būt, negabūs, nekū- j visai konkretus atsakymas: lie- dinti net pakartotinomis laido- ; po titulinio puslapio įdėtas Vik-
torių tiek, kiek trijų metų kū- j rybingi esam. nes. žiūrėkite, ] tuvių, estų ir latvių literatu- mis. 0 kur dar atskirai išleis- • toro Petravičiaus puslapinis li-
dikis pajėgia suskaičiuoti. tarp svetimų jokia knyga toliau' roms skirtas specialus "The Li- tos anglų kalba J. Gliaudos. V. no raižinys "Mano kraš to lais-

Gyvenimas už geležinės už-, neprasimušė, geresnian laikraš- terary Review" numeris. Krėvės, Stp. Zobarsko, V. Ta- , vės kova". įvadinį straipsnį apie 
dangos skirtingais žingsniais bė-: tin joks lietuvis neįsiskverbė. muiaičio. V. Ramono ir kit. mū- ] moderniąją Baltijos tautų lite-
ga. Per aštuonerius metus per- j Iš tikrųjų, už šias mintis nie- į Tiesa, panašių įrodymų pas- s u r a šytojų knygos, kurių re- ratūrą parašė rašytojai lietuvis 
žiūrinėjame sovietų technikinių ko negalime bausti. Nobelio pre- taraisiais metais buvo gana cenzijos ir įvadiniai komenta- A. Landsbergis ir amerikietis 
žurnalų laidas anglų kalba, lie- i mija mūsų rašytojų nepagerbė, apstu. Č:a tektų prisiminti į r a j ; r a šyt į pačių amerikiečių, ro- I Clark Mills. Lietuvių l i teratūrą 
tuviška pavardė akies neužka
bino. Bet girdime, kad grožinė 
l i teratūra lengviau verčiasi: ne 
viena lietuvio knyga prabilo ru
sų ir kitomis sovietinio tautų 
kolchozo kalbomis. 

Dvi šalys — du gyvenimai ir 
dvejos sąlygos. Inžinieriui, fi
zikui ir matematikui nebuvo 
sunku čia aukščiau palypėti, tad 
mūsų jaunimas, atidžiai nusi
žiūrėjęs, dažnai net ypatingos 
traukos nejausdamas, metėsi 
šion pusėn. Gi įmonės, varžybų 
skatinamos, savus inžinierius 

sto 

dė palankų ir gražų dėmesį mū- ' su savo kūryba žurnale atsto-
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sų žodinei kūrybai. 
Šitaip įsisiūbavus, užmojams 

galo. toli gražu, dar nematy t i . 
Juk. kaip spaudoje skelbiama, 
greitu laiku Mar.yland Books 

, vėl išleidžiamos M. Vai tkaus , 
A. Vaičiulaičio. A. Barono ir Ig. 

; Šeiniaus knygos. Visame šito
kiame situacijos kontekste be
veik paradoksiškai ka r t a i s nu
skamba. Vytauto Volerto žei
džiu tariant, mūsiškių " smark ių 

vauja: J. Aistis, P. Andriušis. 
K. Bradūnas, B. Brazdžionis. J . 
Kaupas. A. Markevičius. V. My
kolaitis - Putinas. H. Nagys, A. 
Nyka - Niliūnas. H. Radauskas , 
A. Škėma ir J. Vaičiūnaitė. Es
tų l i teratūros pavyzdžiams skir
ta 30 puslapių, latvių — 37 pus
lapiai, lietuvių — 48 puslapiai. 
Apie kiekvieną autorių įdėti 
glausti biografiniai duomenys. 

Savo vedamąjį, kuriame prisi
minta šiemetinis Dantės 700 me-vaikinų" šnekėjimas, kad lietu

viškoji literatūra never ta p a _ ; tų gimimo jubiliejus ir aplamai 
šaulio dėmesio, kai tuo t a rpu didžiųjų rašytojų santykis su 
anglų kalbon verčiama knyga 
po knygos ir jos ten pr i imamos 
išskėstomis rankomis. 

Dabar vėl štai visai šviežias 
mūsų literatūros prasiveržimas 

;su pabaitiškuoju "The L i t e r a ry 
i Review" numeriu, š i t a i y r a 
taipgi neeilinis laimėjimas viso-

jje džiugių reiškinių grandinėje . 

laiko, vietos ir kitų sąlygų ap 
linka. redakcija baigia t a ip : 

"Lietuva, Esti ja ir Latvi ja 
y ra Sovietų Rusijos pavergtos 
jau ilgiau kaip vienos ka r tos 
amžius, tačiau šių kraš tų rašy
tojai yra radę kelius apdainuoti 
savo tautų praeitį, jų herojus , 
savo kraš tų dangaus šiltą skaid-

K&v& on& 
KUO VISA TAI PAVADINTI? 

rūmą, nepaisydami jau taip il-
Pats "The Literary Review" gai kūjo ir piautuvo darkomų 

yra stambaus knyginio forma- jų gatvių ir jų kraštovaizdžio... 
to. kas t rys mėnesiai Fair le igh šios t r y s mažos tautos y ra da-
Dickinson universiteto, New vusios moderniajai Europos is-
Jersey, leidžiamas žurnalas , re- torijai nuostabiausios poezijos 
daguojamas literatūros kr i t iko ir dailiosios prozos gabalų..." 
Clarence R. Decker ir romanis - Pabaltietiškasis "The Litera
to bei literatūros kri t iko Char- ry Review" numeris yra gražus 
les Angoff. Leidinys plačiai jo leidėjų gestas Lietuvos. Est i -
skaitomas ir randamas viešosio- jos ir Latvijos laisvės kovos 25 

PabaltiečiŲ literatūroms skirtojo "The Literan, Re\iew" numerio s0- universitetų bei šiaip moks- metų sukakt ies proga. 
viršelis į lo ir švietimo institucijų biblio- j E L K P 

If ltTEllT/ft.M/tMMt, IMS 

Daugeliui žmonių yra žino
ma ir suprantama vagies są
voka. Bet t a s žodis yra toks 
"stiprus", kad geriau jį čia 
pakeisime švelnesne "svetimo 
daikto pasisavintojo" fraze. 
Pats pasisavinimas gyvenime 
vyksta įvairiausiais būdais. 
Dažniausiai "operacija'' atlie
kama slaptai, daikto savinin
kui to visai nežinant ir nema
tant . Didmiesčiuose tačiau pa
sitaiko ir gana tiesmūkinių 
"strategų", kai "operuojama" 
nesislepiant, o skriaudžiamam 
ginantis, jis nuraminamas am
žinai. Bet y ra visuomenėje ir 
kita pasisavintojų rūšis, kuri 
tik retkarčiais išeina viešumon, 
tik tada. kaip žmonės sako. 
kada pasaitas nutrūksta ir 
vanduo išsipila. Šios rūšies pa
sisavintojus galėtume pagerb
ti pirštinėtųjų vardu. Jei dirb
tume statistikos įstaigoje, ma
nau, jog galėtume drąsiai tvir
tinti, kad pirštinėtųjų pasisa
vintojų y ra net daugiau, negu 
anų tiesmūkinių - smurtinin-

k * 
Pastaruosius lengviau paste

bi patys nukentėjusieji ir vie
šojo saugumo įstaigos, kai tuo 
tarpu pirštinėtieji sugeba pri
sidengti šimtais svetimų vei
dų bei dorybių. Visuomenėje 
jie dažnai figūruoja kaip žino
mi žmonės, kaip veikėjai drau
gijose, versle, kaip profesiona
lai. Rodos, kaip nepatikėti to
kių asmenų taurumu bei jų 
duotu žodžiu. 

O tačiau, kaip skaudžiai 
skaudžiai tenka ne kartą nusi
vilti. Sakysime. įsipareigojama 
už įgyjamą daiktą atsilygin
ti išsimokėtinai. Pradžioje, tik 
šviežiai pasižadėjus, dar mo
kama. Bet vėliau mokėjimas 
nutraukiamas. į jokius pakar
totinus priminimus neatsilie
piama, lyg laukiant, kad teisy
bė ateitų, atsivesdama drauge 
ir egzekutorių. Va. tokius čia 
ir norėtume pavadinti pirštinė
taisiais pasisavintojais. Visuo
menėje jie vaikšto, mūvėdami 
baltas pirštinaites, o esmėje 
yra gal net prastesni už pasi
savintojus - smurtininkus, nes 
pirštinėtieji drauge dar yra ir 
duoto žodžio laužytojai, veid
mainiai ir melagiai. 0 Ameri
koje nėra nieko prastesnio 
kaip melagystė, už kurią net 
kalėjimu iki dviejų metų bau
džiama. Apsimelavusį darbo
vietėje kiti pirštais užbadys. 

pas darbo tvarkdarius tokie 
netenka žmogui vertos pagar
bos ir. progai pasitaikius, pir
mieji išstumiami už vartų. 

Gal kas paklaus, kam visa 
tai čia rašoma? O rašoma dėl 
to, kad jau ilgiau nebegalima 
tylėti. Per daug šitokių piršti
nėtų pasisavintojų yra atsira
dę visose mūsų lietuviškojo 
gyvenimo srityse. Nesiliejant 
į platumas, šį kartą pakaks 
apsiriboti tik pasisavintojais 
mūsų kultūrinės veiklos sekto
riuje. Tokie neretu atveju yra 
tikrieji mūsų kultūrinio įsibė
gėjimo stabdžiai bei savo arti
mo, savo kaimyno, savo pažįs
tamo skriaudikai. 

Temą konkretinant, pora 
pavyzdžių iš pačios gyvenimo 
realybės. Sakysim, imkime kad 
ir leidžiamą Lietuvių Enciklo
pediją, artėjančią visai prie pa
baigos. Visi supratom ir žino
jom, kad toks didelis lietuvių 
kultūros paminklas negalėjo 
būti vieno žmogaus pastango
mis sukurtas, nesurinkus bent 
minimaliausio prenumeratorių 
skaičiaus. Buvo reikalinga 
šviesuolių laisva valia įsiparei
gojimas tą veikalą išpirkti 
kiekvieną tomą išsimokėtinai 
iki pat paskutiniojo. Enciklo
pedija leidžiama jau antras de
šimtmetis, ir jos pabaigtuvių 
vainikas jau ne už jūrų marių. 
O kaip su įsipareigojimais? 
Visi gi pasižadėjo mokėti už 
kiekvieną išleistą tomą. Kiek
vieną tomą tad ir gauna. Ta
čiau daugis įsipareigojimo jau 
necepaiso. Į priminimus ir pa
raginimus neatsiliepia. Leidė
jui už gautas knygas nesumo
ka. Savo skolą mėnesiai po mė
nesių vis didina. Ir. kaip teko 
patirti . Lietuvių Enciklopedijos 
leidyklai tokie neužsimokėju
sieji jau skolingi apie 40.000 
dolerių. Tūkstantines neatsi
liepiančių skolas čia galėtų pa
teikti ir kitos mūsų knygų lei
dyklos (sakysim, londoniškė 
Nida) bei kiekvieno laikraščio 
prenumeratorių kartoteka. 

Visko gali pasitaikyti. Žmo
gų gali kokia nelaimė ištikti. 
Gali ir šiaip bepinigė užpulti. 
Tai suprantama. Tokiais atve
jais niekas ir skolininko už pa
karpos netveria. Bet negali 
suprasti, kai pirštinėtų pasisa
vintojų tarpe atžymimi ne ko
kie nors galus su galais nesu-
duriantys. bet plačiai įsigyve-

I Nu kelta j 2 psl.) 

* \ tauta-- Kasiuli Natiurmortas (aliejus) 



DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. gegužės mėn. 22 d. 

MŪSIj RAŠTO PROBLEMOS 
(Atkelta iš 1 psl.) 

ra sunkus. Gretini jį. dėlioji, 
žiūri ir nustembi, kad didelių 
stebuklų svetimose kalbose ne
užtinki. 

Kurgi Drew Pearson, šis pa
trauklaus stiliaus nesimpatingas 
faktų lankstytojas, Chruščiovo 
propagandistas, milijonus susi
krovęs senis, pralenkia Broni 
Railą? Ružavos aureolės JAV 
laikraščių palaimintasis Walter 
Lippmann mūsų spaudoje bent 
kelis atitikmenis turi . Galva. 

mijos pr ieš daugel metų nusi
pelnė. Steinbeck prieš porą metų 
buvo atžymėtas ta pačia garbe. 
Bet kuo Ramono "Kryžiai" ar
ba Katiliškio "Išėjusiems ne
grįžti" blogesni už "Grapes of 
Wrath? '" J. Jankus "Namu ge
roj ga tvė j " prilygsta Robbins, 
kuris, parašęs vieną gerą roma-

o vienodu visuose savo 
- darbuose. O J. Gliaudos 

"Namai an t smėlio" drąsiai ro
dytini kiekvienos kalbos literat-

Nesigėdins mūsų ir po-
_ . . _ ..... ,r », , ež ia , •..; io]e turime Nagį, Bra-Brazaitis. Da.hde. Meškauskas «•-«--

Tiesa, mūsų kūrėjas iki šiol 
lrįso parsiduoti miniai, steng
t a s i s jos skoniui pataikauti . 

Gaudydamas menkos vertės 
skai tytojus , kurie ne literatūros, 
bet sensacijos ir srutų ieško, 
amerikiet is autorius bus 

KUO PAVADINU? 

(Atkelta iš 1 psl.) 

nę profesionalai bei vaizbinin
kai, kas kelinti metai išmetan
tys tūkstančius savo pasivaži
nėjimams po pasaulį, o lietu
viškajai skolai padengti nesu
graibantys nė dešimtinės. 

Tai vis pirštinėtieji pasisa
vintojai plačiame, visuomeni
niame sektoriuje. Bet jų ne
trūksta ir daug šiauresniame, 
sakytume, labiau privačiame. 
Čia turime galvoje visokius bi
čiuliškus knygų ir plokštelių 
pasiskolintojus iš kaimynų bei 
pažįstamų. Tokie nepagalvoja, 
kad visam mūsų kultūriniam 
gyvenimui kur kas būtų svei
kiau, jeigu jie knygą ar plokš
telę tiesiog krautuvėje ar pas 
platintojus sau nusipirktų. Kur 
tau! Jie ne tik knygos ar 

/ 
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DR. B. GAIŽIŪNAS 
P a" kanka .50 metu. Bostono visuomenininkai ir kultūrininkai šį savaitgalį rengia jubiliatui pagerbimą —j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

pastabumu, logika ir patrauk
lumu viršija būrius "eolum-
nist'ų", o Drummond nesukirs 
Rastenio, Rocinson nesugėdins 
Bražėno. Higgins moteriškumu 
neatsvers Čekienės. 

Amerikietis savan turt ingan 
laikraštin atėjo iš mažens. Re- . . 

. . . . . . ,., t rauklesnis niekieno neprižiūri- akademija, kurioje, be kitu, kalbės ir Alfonsas Nyka— Nihunas porteriu prisibėgiojęs, sutiko . . . . . . r , . ; Ją 
r_, .. r " . J m am paaugliui, linksmos dienos ! . tūkstančius žmonių, su jais 
mezgė ryšį, lobo 

Pokalbis filosofui? mis ir literatūrinė.mis temomis: cir Jnozas Girnius (kairėje) ir Alfonsas Nyka — Nillū-
nas. Gegužes mėn. 25 d. filosofui, Lietuviu Enciklopedijos ir "Aidų" žurnalo redaktoriui, žemininkų ir lan
kininku literatūrinio kelio bendrakeleiviui, dabartiniam Ateitininkų federacijos vadui dr. Juozui Girniui su-

Nuotr. V. Maželio 

medžiotojui, vėlyvos nakties \ 
pramogautojui . Lietuvis rašyto- i gai laboratorijai vadovauja S. 

Zobarskas iš New Yorko. Jo 
gaujas bendradaroių. ir oavo- , . , . _ . . .„ . * J .. . . „ įas liko kure-.u. neišmokęs pre-jaus iš pervargusio. kalbos ne- ' •ĮT' r 

apvaldžiusio ateivio iam nėra. *&?*> ° a n ^ k a f t o s l l t e r a t u " : privačia iniciatyva bei ištver-
Tik augąs imigrantų jaunimas. r a * k o m e r c l 3 ą ranka nemojo. m i n g u m u s u o r ganizuota leidyk-
jei susidomės spauda, bus ly- Šioje komercijos užvaldytoje la jau parodė anglų kalboje 
gus varžovas jo vaikams. atmosferoje naujai atsiradu- prie dešimties artėjantį lietu-

Ne dabartinių lietuviškosios šiam žmogui, dar neįpratusiam j vių literatūros knygų skaičių, 
spaudos bendradarbių lygis ke- j a kvėpuoti, išgyventi sunku, j Kai kurios susilaukė platesnių, 
lia rūpestį, bet jaunimo dėmesys Bet t inkamos pagelbinės prie- ! palankių atsiliepimų, 
žurnalistikai. Atrodo, labai ma- monės praverstų. Atrodytų, kad i 
žai studentijos pagrindine šaka po kietesnio pasvarstymo ir ii- ' Tačiau Manyland Books lei-
pasirinko šį mokslą (autoriui gesnio pasiruošimo lietuviškoji j dykla, kukliai besitvarkydama 
nežinomas nei vienas atvejis), visuomenė gal būtų pajėgi to- į -r vengdama finansiniai vargin-
mažai laikraščiuose maty t i nau- kias priemones suorganizuoti. i visuomenę, i rios taip daž-
jų pavardžių. Lietuvis žurnalis
tikai yra gacus, bet nerangus, 
kaip liūtas yra plėšrus, bet di
delis tinginys. 

Mūsų polinkį žurnalistikai ga
lime matyti atsitiktiniuose bend
radarbiuose. Iškilus diskusiniam 
klausimui, tuojau atsiranda 
grandinės straipsnių, pasirašy
tų pavardėmis, kurias tik labai 
retai laikraščiuos matome. I r 
šie straipsniai liudija, kad kiek-

pasklidus ir išlaidas atsipirkus, 
būtų sugrąžinta ? 

Šiuo metu. kai. drąsesnius 
žingsnius mesdami. į gyvenimą 
realiau žiūrėti vos pradedame. 
staigiu stebuklu pagarsėti sun- i v - \ L - : kasdien nuo 6 

vertingiems tikslams), greitai 
negalės plačiau paskleisti net 
ir labai vertingos knygos. Rek
lamai reikia pažerti dešimtimis 
tūkstančių, ir niekas tikrai ne
žino, ar šie tūkstančiai sugrįš. 

Jau net baisu minėti, — tiek j ku bet kurioje srityje. Tačiau 
daug reikalų mūsų lauKia! —j savos literatūros gėdytis nede-
bet ir Manyland institucijai vi-1 ra. Spaudos mėnesio proga mū-
suomenės parama praverstų. Į sų raš tas tesusilaukia didesnio 
Gal reikėtų pradėti šios leidyk-1 dėmesio, 
los akcijas pirkti ? Gal LB ar j 
LF , leidyklai rengiantis vertin-1 _ __. 
gam žygiui, sukauptų didesnę 

Speclalybg akušerija Ir moterų Ugo* 
2454 West 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas) 
VaL: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak 

Šešt. 12—8 v. p. p 
Trečiadieniais uždaryta 

VVA 5-2017 
DR. A, GARUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 West 71st Street 

8 vai. vakaro, 
šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą. 

plokštelės neperka, bet pasi
skolinę iš pažįstamo, niekad 
jų ir negrąžina, tuo padaryda
mi net dvigubą skr iaudą: vie
ną mūsų kultūriniam gyve
nimui apiamai, an t rą — savo 
bičiuliui bei jo, gal būt, gana 
liesam kišeniui. 

Panašių pavyzažių galima 
būtų suminėti ir ku r kas dau
giau. Tačiau pakaks ir to . 
Pirštinėtųjų pasisavintojų pri
minimas nėra čia koks nors 
asmeniškas pirštais rodymasis, 
bet tik bendras dėmesio atkrei
pimas į tai, kas mūsuose j au 
ima virsti kone įpročiu, s tab
dančiu kultūrinių polėkių rea
lizavimą. P . Mčl. 

OR. mint MG^STAVSČIUS 
GYDYTOJA IR CHIP-UrCOP 

V I D A I S L jooe 
s0748 S. Ittiehigao, Chkago 28, UI 

Tel ef ofiso: PCUman 5-6766 
Namų: BEverly 8-S»4C 

PriSm. vai.: kasdien 6-8 v. v.. Sėst 
\-t p. p b- treč uždaryta. 

TeL CE 6-0720 arba 28S-46O0 
DR. C, K. PAULIS 

Diagnostika ir Vidaus Ligos 
Monroe Bullding, gulte 709 
104 Sonth Michigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu. 

Bandymai pradėti. Šiai vertin- ! nai prašoma pinigų (žinoma, | sąlyginę paskolą, kuri, leidiniui 

Kur visi žmonės - poetai, o visi daiktai - papuošalai 
Dailininko Vytauto Kasiulio parodos proga 

— Norą suruošti dailininko bų paroda. Kiekvienos jų ren- : sakymą: nupiešti karvės galvą 
Vytau to Kasiulio darbų parodą gimė Dalia Lukošiūnaitė atliko miestelio mėsinės iškabai. 
nešiojomės jau ilgokai. Šiais, į vieną svarbiausių vaidmenų. Keturiolikos metų sulaukęs, 

vienas lietuvis, mokąs į r ankas b e n t C h i c a g o s i i etuvių nuota i - | — Proga ne iš karto pasitai- į Vytautas Kasiulis Alytaus mies-
plunksną paimti, geba t inkamai k o m i s kalbant, "parodų klėstė- ! kė. Mat. dailininkui gyvenant į to mėgėjų parodoje jau laimėjo 

• l s- jimo laikais" juk ir žiūrovas da- ! Paryžiuje, nebuvo taip lengva ; pirmąją premiją už tapybą. 
rosi vis reiklesnis ir įnoringes- ; su juo susisiekti bei jo kūrinius Pirmieji Vytauto Kasiulio 
nis. Jautėme, kad dailininkas V. atsigabenti. Dabar neseniai Vy- ', profesiniai žingsniai buvo nema-
Kasiulis sudomins ne t ik nuola- . tauto darbų paroda įvyko Cle- i žlau sėkmingi. Vos pradėjęs stu-
tinius ir užkietėjusius parodų ; ve'ande, "Gallery International" : dijuoti Kauno meno mokykloje, 
lankytojus, bet ir platesnę pub- ! patalpose, šios galerijos savinin- j j is laimėjo pirmąją premiją už j 6449 So. Polaski Rd. (Crawford 
liką, o taipgi ir amerikietiškąjį ko V. Gedgaudo pastangomis. j plakatus Lietuvos žemės ūkio I Medical Buflding) Tel. LU 5-6446 

Reikia tik supykinti jį. Ambici
jos visada mus an t kojų kelia, 
bet darbui, kuriam reikia ilgiau 
ruoštis, neiinkstame. Žurnalisti
kai nebuvo rangūs ir mūsų bro
liai, šiame krašte augę. Yra ge
rų gydytojų, advokatų, inžinie
rių, bet spaudos, radijo ir TV 
žmonių iš jų tarpo turime ma-

q P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortopedas, Proteztstas 

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

(Arch Supports) ir t. t. 
ORTHOPEDMOS TECHNIKOS IiAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29. DL 

TeL PRospect 8-5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. 9-1 

Ofiso t*l. PR 8-2220 
Namų — re*. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JUKŠEVIČIUS 
J O K I A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE Į 
VA.IKTJ LIGOS 

2656 West 63M Street 
Pirm., antrad., ketrirt. ir penkt. j 

nuo 11 iki 1 vai. Ir nuo 4 iki 7 v. v. j 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai. 

TeL ofiso PR 6-7800; Namu 925-7691 

DR, A. PUSTELHiKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

SFKC V I D A I S LIGOS 
5159 South Damen Aveone 

Valandos: 1—-9 p. p. 
Išskyrus trečiadieni 

Ofiso telefonas — CL 4-2421 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sooth Kedrie Avenue 
Tik pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

VAL. nuo _' iki 7 vai. vak. 
Aptarnauja tik senuosius pacientus 

Naujų nebepriima. 

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKISTCS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniai* 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. 

Ofiso telefonas: P B 8-3229 
Re*, telef. YYAlbrook 5-5070 

Bes. 239-4683 
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERC LIGOS 
GrVEKOLOGTNft CHIRURGIJA 

TeL ofiso PO 7-60O0. res. GA S-7278 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | : 

3844 West 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEC O R T H O P E m \ e s LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad., antr., Ketv., penkt 
1 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 

2-4. Trečiadieniais ii 
! *itu laiku susitarus telefonu: 

Telef. RJEptihlic 7-2290. 
iki 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta, j 

Tel. GRovehill 6-1595 
DR. ALDONA JUŠKA 

AKI\J LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už 
daryta 

DR. ANT. Rudokas, Opt. 
Tikrina akte ir oritaiko akinius 

keičia stiklas ir rėmas 
4455 S. CaUfernia Ave., YA 7-7381 
VAL.: 1 vai. p. p. įki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniai* 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet. 

Rei . teL P R 9-6730. 

DR. L SEIBUTIS 
Inkstą, pūsles ir šlapumo tako 

ebirursjlja 
j Ofisas: Saujas adresas: 2454 Wes» 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 E J U 5 , U / . ' n a ^ s ^ ™ ^ 1 1 A v e n n € 

Ofiso ta- buto teL OLympic 2-1S81 j 

DR. F. V. KAUNAS 

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

Valandos pagal susitarimą 

Dalia Lukošiūnaitė. Pokalbio ! tiko. žai. Į minėjimus sugebame pri-
sikviesti šio krašto politinio p - ~ 
venimo atstovų, bet nepnsivilio-
jame net mažų reporterėiių. nes 
su jais ryšio neieškojome. 

meno pasaulį. Bent iš spaudos I Džiaugiamės. Kad ir dailininkas, parodai, o už kelerių metų — j J e f neatsOiepia?1rtcain^Sts Mi^s^Sei 
, juk dailininkas V. Kasiulis y r a \ o taipgi jį reprezentuojanti ga- \ taipgi pirmąją u ž vitražus. Jo 
itin plačiai žinomas, — kalbėjo , lerija su mūsų užsimojimais su- ' diplominis darbas, mokyklą bai-

apie ši šeštadienį Jaunimo cent
re (Čiurlionio galerijoje) Chica-
goje atidaromą dailininko Vy-

Jei šiandieninis jaunimas, dar tauto Kasiulio kūrinių parodą. 
grynai lietuviškose nuotaikose Dalia Lukošiūnaitė kalbėjo pa-
išauklėtas. laikraštinio darbo rodos i engėjų — Lietuvių jūros 
nepamils, vėliau net dideliais ga- skauti jos Korp! "Gintaras" 

giant, buvo pripažintas geriau
siu tos mokyklos istorijoje. Tais 

Vytautas Kasiulis pirmuosius pačiais metais Vy tau t a s Kasiu-

_.,v„„ »v,,„„,;,"„ ;_ -u,-,,,~ „„]„,:„„ i čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
aiKysteje. kaaangi 30 ; pycos premiją i r buvo pakvies- , penkt?^ieniais vak. nuo 7 iki s vai 

susidūrimus su menu pergyve 
no jau 
tėvas irgi buvo dailininkas, me- • tas meno mokyklos lektoriumi. 
na studijavęs Varšuvos pritai-1 1943 metais dailininko Vyt. 
komosios dailės mokykloje. Ne- i Kasiulio paveikslas "Avį ker-
nuostabu, kad vos dešimties me- ! pa" irgi buv> a tžymėtas pirmą-

Oflsas S148 West 63rd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Resid.: 8241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 1-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

1S ta ipgi l a i m ė j o v a l s t y b i n ę t a - i Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; tre-

bumais šioje srityje apdovano- vardu. Ši bus bene dešimtoji tų būdamas, j is teptuką jau vai- j ja premija. 
tas sunkiai pajėgia amerikietiš-
koje spaudoje aukštesniais laip
tais pakopti, nes čia reikia il
gai leisti šaknis, kad užsimegz
tų platesni ryšiai, kad pro t ra
dicines užtvaras prasilaužtum. 
I r gaila. — net st iprus užnuga
ris, net pinigai sunkiai gelbės. 

Nobelio premija ir mes 

Literatūroje visuomenės (kad 
ir tautines mažumos) parama, 
atrodo, yra vertingesnė. Paskai
tomais ir laukan metamais 
straipsniais vardą susidaryti 
reikia laiko, o knyga namuose 
vieši ilgiau kaip laikraštis, tad 
ir jos autorius giliau atmintin 
stringa. Vienas patrauklus, ge
ras veikalas, plačiai paskleistas, 
autoriui žada ne vien garsą, 
bet ir šiokio tokio pinigo priedą. 
Būdamas sąžiningas, atsiteistų 
visuomenei už paramą ir savas 
cėdas apmažintų. 

Ar būtų kas parodytino? 
Nobelio premijomis už litera

tūrą apsidžiaugė W. S. Rey-
mont Į Kaimiečiai) ir I. Andrič 
f Tiltas per Driną) . nes mokėjo 
perduoti savo tautų charakter į 
ir jų gyvenimo būdą. Mūsų Vin
cas Krėvė. prof. A. Senn'o žo
džiais tar iant , už tai šios pre- j Vytautas KnsiuHs 

korporacijos suruošta meno d a r | dė taip. kad gavo pirmąjį už- Pokarinėje Vokietijoje Vytau
to Kasiulio darbų parodos 
(Hamburge. Kielyje, Segelbur-
ge. Freiburge) susilaukė pla
taus žiūrovų ir vokiečių kritikų 
pripažinimo bei įvertinimo. 

Nuo 1948 metų dėstė tapybą 
Freiburgo "Ecole des Arts et 
Metiers". 1948 metų gale Vy
tautas Kasiulis išvyksta į Pa
ryžių. Ten jo parodos veik kas 
metai rengiamos žinomose ga
lerijose. Pavrikslai premijuoja
mi, perkami Europos muziejų 
bei kolekcionierių. 

1953 metais Vytau tas Kasiu
lis dar studijuoja litografiją Pa
ryžiaus meno mokykloje. 1954 
metais pagamina dekoracijas 
filmui "Dvigubas likimas". 

Mūsų meno kri t ikas dr. Jo
nas Grinius 'Lietuvių Enciklo
pedijoje) dan. Vytauto Kasiulio 
kūryboje įžiūri tris periodus: 
pirmajame (Kauno) V. Kasiulis 
yia "klasikinis realistas - psi
chologas, susidomėjęs žmogu
mi, neretai įžvelgiąs į ji su hu
moru ir ironija, puikiai valdąs 
piešinį"; antra jame (Freibur-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čtos Ir Californla 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofteo telef. 478-4042 

Rerid. tel. WAlbroote 5-S048 

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

TeL 695-0538 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Roote 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą 

TeL ofiso HE 4-5849, rer. &S8-223S 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus. 
TeL ofteo HE 4-5758; rez. HI 5-S22E 

DR. S. ir M. BUDRYS 
GYDYTOJAI m CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51 st Street 

Valandos: pirm., antr.. kelvirt. 2-3, 
vaL, penktad. 10 v. r. Iki 9 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. Ll-
rroniua priima vairai susitarimą 

Ofiso 735-4477; Roz. PR 8-«960 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVC IR 

F.MOCTNKS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulalskl Road 
Valandoj* nasrai susitarimą 

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281 

DR. ALG. KAVALIŪNAS 
VIDAUS LR KRAUJO LIGOS 

5540 So. Pulaski Road 
Pirm., antr., ketvirt. ir penkt nuo 

2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą 

Tel. RElianoe 5-1811 
DR. WALTER J. KIP.STUK 

(Lietuvis snrdytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Pirmad.. antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:30—8:30 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta. 

TeL ofiso Ir buto Otympic 3-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—> vai. ir 6—8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadierius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU ir VALKŲ LIGŲ 
SPECIALISTfi 

MEDICAL BUTLDING 
7156 Sonth Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — i v. p. p., šeštad. 11 
vai. rvto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso tel. RE 7-1188. 
Res. te». 239-2910, 

DR. J. 1. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS ffl CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. vel. GRovehill 6-0617 
Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 iki 

2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal susitarimą. 

Offlso telef. CLlffsMe 4-2896 
Resid. telef. WAlhrook 5-30*9 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenne 
Valandos kiekvieną dieną. 2—4 Ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek-
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitaiimą. šeštadieniai* nuo 2 v. 
iki 5 v. v. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA tR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
TeL PRospect 8-132S ar P R 6-5571 
Ofiso vai. Pirm., antr., treč. Ir 
p«nkt.. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. gest. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą. 

Medžiotojas 

Re*. GI 8-087S 

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKtftKBHA IR MOTERA MQ6fl 

go) pradeda ryk t i perspekty- ; 6 1 S 2 ^ K e d z i e Ave>> W A 5_2670 , 
vos, plokštėti objektų kontūrai, į <r a l a n d o 8 p ^ sutar imą. Jei ne-

(Nukfita į 5 ps1 ) i atsiliepia, skambinti MI 3-0001 

Ofiso PR 8-777S, Rez. PR 6-47S2 

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 West 63 str. 
Valandos: pirmad. kptvirt. 5—8 

antrad., penkt. 1—4. 
Priiminėja tik susitarus. 

~ DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West l į s t Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą 

Ofiso HE 4-1.S i S. Kez. PR fi-»S01 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe — »idaiis ligo* 
2454 West ~lst Street 

(71os ir Campbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v, 
Šešt. 9 v. r. — 2 p. p. 

Trečiadieniais uždaryta. 

Of. ML HE 4-2128. Namu GI 8-6198 
DR. V. P. TUMAS0NIS 

C H I R U R G A S 
2454 West 71 st Street 

Priiminėta ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir <5—8 p. p. 

Treč. ir šest. uždaryta 
I A t o s t o g o s e 

Telefoną* — GRovehiH A-282S 

i DR. A. VAUS4.AB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69t.h Street 
mpecialybe: AK r SERMĄ TR MOTERĮ. 

LIGOS 
, VALANDOS: 1 iki 4 Ir C lfcl 8 v. r 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiairiieniais uždaryta 

Tel. PRuspeet 6-9400 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Ked/ie Avenne 

Ofiso vai. kasdien: S-4: 6-8. 
ŠeStad. .nuo 2 ik 4 v. Treč. ir sekm 

tik si\tbiais atvejais ir susitarus 

Tel. ofiso PR «-«M6. T*/.. HE 1-3150 

; DR. F. C. W!NSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

! 3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. ir 7 iki I v 

Treč, ir šeštad. pagal sutarti. 



Trečiojo kelio a k liga t v 
Lietuvių tautines grupes problemos "Viščiukų ūkyje" 

/f 

Anatolijus Kairys jau ne kar
tą užsirekomendavo kaip aktu
alių temų dramaturgas . Prieš 
kiek laiko beveik visos didžio
sios lietuvių kolonijos turėjo 
progos pamaty t i Kairio "Diag
nozę", kuri cent Chicagoje pra
ėjo gana gerai . Ta aktuali ko
medija nebanaliai išryškino 
mums labai svarbius, tiesiog de
gančius klausimus. Praėjusi sa
vaitgali Chicagos Scenos dar
buotojų sąjunga pastatė vėl A. 
Kairio premiją laimėjusią sa
tyrinę komediją "Viščiukų ūkį". 
Ir šioje komedijoje iškeliama 
daug mūsų aktualių reikalų, t a 
čiau pa t s pastatymas, gal dėl 
daugelio priežasčių, nepaisant 
labai įdomios idėjos, nebuvo 
toks, kokio būtume norėję. 

Aktualumo laimėjimai ir 
pavojai 

Nemaža ir anksčiau s ta tytų 
veikalų buvo aktualijos. Vieni 
jų buvo publikos priimti, ki t i 
ne, nepaisant, kad kai kurie jų 
buvo pasaulinio masto rašytojų 
scenos veikalai. Chicagos lietu
viai tea t ra la i buvo pastatę Ni-
codemi "Gatvės vaiką", Moug-
ham "Pažadėtąją žemę" ir ne
perseniai mirusio Odets "Rake
tą į mėnulį". Visi tie veikalai 
yra buvę savo meto aktualijos, 
bet kadangi šiandien daug kas 
jau pasikeitė, jie nebuvo entu
ziastingai sutikti. Dabar jau ki
toks gyvenimas, negu vaizduo-

F. SVILIUS 

aktualija, nes blogis egzistavo 
dar prieš bolševizmą ir egzis
tuos jam žlugus. Daug didesnis 
visokiais atvejais buvo A. 
Landsbergio "Penkių stulpų 
turgaus aikštėje" pasisekimas, 
kurio pastatymai nukentėjo 
Chicagoje tiek angliškai, tiek 
lietuviškai dėl aktorių riboto pa
jėgumo. Taigi, kaip matėme, 
aktualijos retai kada buvo žiū
rovų šiltai sutiktos. Tam yra 
įvairių priežasčių. Gi iš esmės 
žiūrovas kaip t ik geidžia tokių 
veikalų, kurie konkrečiai jį lies
tų. Aktualija, kai ji pavyksta, 
labai šiltai priimama. Bet tokių 
pastatymų pasisekimas yra są
lygotas, nes žiūrovas, matyda
mas šiandieną, gali lengvai ne
patikėti, jam visa tai gali at
rodyti neįtikima, nes jis per pe
tį gal kitaip mato tai, ką ak
torius, režisierius ir autorius 
bando parodyti scenoje. 

Sėkmingesnė buvo pradžia 

Todėl palyginti nelabai pavy
ko ir Kairio "Viščiukų ūkio" 
spektaklis, kurio idėja yra la
bai žavi ir gera , bet pats aktu
alumas, kartais nueinąs ligi pa

prasto publicizmo, ne kartą sce
noje nuskambėdavo plokščiai. 
"Viščiukų ūkis" tam tik: a pras- . 
me primena Gecrge Orwell "Gy
vulių farmą", nes ten visi vei
kėjai yra bolševikai, vadinami 
gyvulių vardais. 'Jia gi viščiu
kai yra visa mūsų visuomenė. Į 
tą viščiukų inkubatorių kėsina
si ne tik įvairūs pašaliniai as
menys, bet patys lietuviai viš
čiukai jau nebepažįstą pavojų 
ir besileidžią mokslo ar kitokių 
laisvių vardu piarast i savo lie
tuvišką individualumą ir pozici
jas kovoj už krašto laisvę. 

Autorius taikliai visą viščiu-
I kų ūkio problemą sprendžia 
gražia satyra ir humoru. Links
mai nuteikia baimė, kad neat
pažintų, jog esi lietuvis, pasi-

: juokimas iš komisijų ir nutari
mų, kada reikalingas darbas. 

į Tačiau daugelyje vietų kai kas 
nuskamba netikrai ir žinoma. 

: prie to netikrumo prisideda pa-
i čių aktorių ar režisieriaus vie-
• nokia ar kitokio užmanymo ne-
': pilnas įvykdymas. 

Režisierius Alg. Dikinis į sa-
i tyrinę komediją pažiūrėjo dau
giau realistiškai, nors galima 
buvo laukti ir kitokio sprendi-

I mo. Žinoma, galima sumažinti 
šampano gėrimo scenos, nieko , 
daug neryškinančios. Tačiau ta i 

Po "Viščiukų ūkio" premjerinio spektaklio gegužės 15 <j. Jauni.no 
centre, Chicagoje, autoriui Anatolijui Kairiui, su šia komedija lai-
mrjusia.n Sceno> darbuotojų sąjungos skelbtąjį konkursą, Įteikiama 
500 dol. premija S, kaires j dešinę: A. Kairys, Scenos darbuotojų są
jungos pirm S. Adomaitiene ir aktoriai — 4. Raudonis. J . Cijūnėiienė, 
R. Stravinskaitė Nuotr. P. Petručio 

nėra bloga, tai gal daugiau a r šias, bent per pirmuosius du 
mažiau į akis ir nekrito. Bet veiksmus, buvo Sakalų sūnus 
blogiausia, kad pirmiesiems Arūnas, politinių mokslų dakta 
dviem veiksmams esant dau- ras. Jį vaidino Arvydas Diki-
giau aestraktesniems, paskuti- nis. Jo žmoną vaidinusi Regina 
nis veiksmas staiga gerokai su- Stravinskaitė taip pat buvo 
reale jo. Ypač kiek tai lietė šo- '• ryškesnė. Lietuvį Andrių visuo-
kinėjimus ir aiškinimus su meš- : menininką vaidinęs J. Raudo-
ka. šiaip ar taip. pirmasis veiks- ; nas buvo gal perdaug jau sulė-
mas buvo pats Įdomiausias, to- : tintas, kažkaip iškrintąs iš viso 
iydžio vėliau viskas silpnėjo, : komedinio tempo. Kitokia bu-
nors dramatiškumo teoretiškai : vo jo sužadėtinė Sakalaitė Gied-
turėjo būti daugiau. Molotovo rė, kurią vaidino Julija Cijūne-
kokteilio pakišimas po proko- l i e n ė b e t j a i r e ž l s i e r i a U s i r a u_ 
munistiškos meškos uodega ir . , ,, 

tonaus duota per daug nereika
lingų mizanscenų, pvz. šampa-

Cari Sandburg 
C A H O K I A P I L I A K A L N I S 

indėną* mate plaštakę, 
kylančią iš vikšrelio. 
To užteko jam. 
Peteliške ta rė jo sparnus ir laisvę. 

Indėnas matė gėles pavasarį, 
prasiveržiančias iš žemės. 
Jis ma t? lietų ir perkūniją. 
Ir to užteko j a m 

sprogimu ja nunuoginus, tur i j 

Ir j is ma te saulę. 
Bet j is negarbino saulės. 
Jam saule buvo ženklas ir simbolis. 
Jis lenkėsi ir meldėsi tam, kas yra už saulės. 
Jis kūrė dainas ir šokius Tvėrėjui ir Judintojui saul?s 

. 
A M Ž I N A S I E Š K O T O J A S 

Pirštai verčia lapus. 
Puslapiai atsiverčia lyg pergamentas. 
Buvo laikas, kada nebuvo Amerikos. 

Tada atėjo an t pergamento pirmykšte Amerika, žemė 
prasidėjimo, ir Amerika eme gimti. 

Tada atėjo vėlyvesnioji Amerika, ieškotojo ir radėjo, 
dabar daugiau ieškotojo, kaip radėjo, visada ieškančio 
savo kelio t a r p audros ir sapnų. 

Verte Al. Baronas 

Cari Sandburg (gimė 1878 m. Galesburg'e. UI.), šalia 
neseniai mirusio R. Frost, y ra vienas iš žymiausių ir popu
liariausių anos kartos amerikiečių poetų. Nemažai rašęs ir 
prozcs. Žinomas taipgi kaip autorius monumentalios prezi
dento A. Linkolno šešių tomų biografijos. C. Sandburg yra 
tipingas Amerikos vidurio vakarų li teratūros reprezentantas, 
kurio poezijoje alsuoja šio regiono plačiųjų prerijų ramybe 
ir industrinių didmiesčių ūžesys. 

j amas latvės vaike", ki toks 
pionieriaus prasikūrimas, negu 
jis buvc prieš penkiasdešimt 
metų. Gal kiek geriau praėjo 
"Raketa į mėnulį", tačiau vis 
tiek buvo sunku tikėti, kad dak
t a ras mirtų badu, nors ir dep
resijos metu. A. Škėmos ketur i 
veikalai ta ip pat buvo pagrįst i 
aktualumu, nes visuose ketu
riuose pikto ir gėrio- problema 
buvo sprendžiama bolševizmo 
pagalba. Iš "Živilės". "Žvakidės" 
ir "Vienas ir kiti" pastatymų, 
teatral iškai kalbant, tepraėjo 
tik "Vienas ir kiti" dėl savo ne
papras tos įtampos. "Pabudi
mas" , s t a ty tas Kanadoj, kiek 
teko spaudoj matyti , taip pa t 
nelabai pavyko. O veikalai yra 
parašyti intelektualiai, spren
džiant gėrį ir blogį, tačiau bol
ševizmo pagalba. O tai ir y ra Trijulė "Viščiukų ūkyje": Alg. Dikinis, J. Cijūnė'.ienė ir E. Petrokaitė 

Rukuižienė. Nuotr. P. Petručio 

didesnę prasmę. Tai, be abejo, 
norėta paryškinti, kad ne ple
palai, o veiksmas ir akcija tu r i 
būti šiandien mūsų kasdieninis 
ginklas už to trapaus viščiukų 
ūkio lietuvybės inkubatoriaus 
išsilaikymą. Lygiai taip pat t a s 
sprogimas parodė, kad ne kaž
kur ki tur yra priešas meška, I 
bet ji yra čia pat prie mūsų 
durų, ir su jaUurime kovoti. 

Vaidmenys ir vaidintojai 

Viščiukų ūkio savininką Sa-
kaią vaidino A. Dikinis ir kitą 
dieną R. Steką mskas. Beje, vaid-

; muo nepasakytume, kad būtų 
buvęs labai dėkingas, nes nebu-1 
vo vient ;sas ir ryškus, gal t am į 
t ik ra prasme ir atstovaująs pa- į 
simetusį, neryžtingą lietuvį. Į 
Šiaip jau dažnai sukūręs rys- j 
kius personažus E. Radvila šį ; 

kartą, matyt, nelabai suprato 1 
savo uždavinį, ir. reikia manvti, i 
r,n+e aii-rrv-ii-c ™to ir*A tQ4 « « , F ina lu i "Viščiukų ūkio" scena. Iš kairės i dešinę: K. Stravinskaitė. 
p a ; s aKtO, u , j u t o , kad t a i j a m ; E R a d v į l a ,_ Cijūnėiienė, Arvydas Dikinis, J . Raudonis . E. Petro-
n e i a c a i dėkinga roie. Ryšk i au - kaitė - Rukuižienė ir Alg. 

no gėrimas. Realų motinos Sa- kale iškeltos idėjos gyvos, kad I Sava ar svetima 
kalienės personažą sukūrė Ele- pakankamai daug satyros ir hu- Spektaklis sveikintinas, bent 
na Petrokaitė - Rukuižienė. moro, ir. žinoma, kai kur ir pirmus du veiksmus, net gana 
Šiaip ar taip spektaklis buvo peršaržavimo ir nereikalingo žo- labai, juo labiau, kad tai liečia 
žiūrimas, svarbiausia, kad vei- dinio bei veiksminio apkrovimo. m u s P a c u a s - mūsų gyvenimus, 

mūsų darbus, sėkmes ir nesėk
mes. Geriau kartais ir ne pasau
linio masto rašytojo veikalas, 
nes savų veikalų statymas pa
deda ugdyti mūsų negausią dra
maturgiją, o iš antros pusės — 
žiūrovui suteikia malonumo pa
čiam save pamatyti scenoj. 

Nesudėtingos tačiau grakš
čios dekoracijos buvo dail. I. 
Daugvttos. Apšvietimas K. Cijū-
nelio, scenos technika C. Rū
ku ižos. Sezoną baigiant, tenka 
padėkoti scenos darbuotojams 
už visą eilę pastatymų. Reikia 
manyti, kad ir "Viščiukų ūkis" 
galės ne kartą pasirodyti tiek 
Chicagos. tiek kitų kolonijų 
scenose, linksmai atskleisdamas. 
i kokį akligatvi nuveda, vadina
masis trečiasis, bendradarbiavi
mo su priešu kelias. Dikinis. Nuot r . P. Petručio 

B U D Y N E 
Nijole Jankute 

Jonas Virpša mirė staiga. Sukrito brai
žykloj prie savo lentos ir ėmė šniokšti. Širdis. 
O buvo tik 41 metų. Paliko gražią žmoną, du 
vaikus, naujutėlaitį namą, naujutėles sko
las ir palūkanas. Gulėjo sau ramus Caslos & 
Son koplyčioje satinu išmuštame karste ir 
ilsėjosi po nebaigtų viršvalandžių. Jo vei
das atrodė toks atsileidęs ir patenkintas, 
kaip pensininko, kuriam niekada nebereikia 
prisukt žadintuvo. 

Koplyčioje viešpatavo aristokratiška pra
banga, ir dvelkė vystančių rožių kvapas. Lu
bose vos girdimai šlamėjo nematomi vėsin
tuvai, o sienose raminančiai švietė elegantiš
kais gaubtais prisidengusios lempos. 

Pa ts Caslos, senjoras, iškilmingas ir ne
paliečiamai orus juodame kostiume, atidari
nėjo stiklines vestibiulio duris budynės lan
kytojams. Jis sveikinosi, šypsojosi gerai iš
studijuota šypsena ir liūdėjo tokiu pat liū
desiu. Ponas Caslos jau seniai buvo pamir
šęs tuos laikus, kada savo pirmoje, tamsio
je ir troškioje koplyčioje gailėjosi ant kars
to užsikniaubusių našlių ir našlaičių, kada 
jam skaudėjo tos ašaros ir kada jis buvo 
palaidojęs kelis už pusę kainos. Bet gailes
tis nenešė pelno. Gyvent reikėjo, o geriau
sią gyvenimą užtikrino laidotuvių biznis. 
Nes žmonės mirė. Širdis ir vėžys, vėžys i r 
širdis mažai kurį tepraleido, ir Caslos & Son 
laidotuvių biuras augo. Dabar jau niekas 
nebūtų galėjęs pasakyti , kad prieš 50 me
tų New Yorko uoste, vos išlipęs iš laivo su 
medine dėžele rankoj ir su dėdės adresu pr i 
segtu m t atlapo, Kazlauskiukas iš Viešin
tų y ra t a s pats Caslos. Bet, tiesą, sakant , 

ponas Caslos niekada savo kilmės ir neslė
pė. Jis stambiai aukojo lietuviškiems reika
lams, ir tos aukos jam grįždavo su pro
centais. 

Be garso varstėsi vestibiulio durys. Sto
ruose kilimuose skendo lankytojų žingsniai. 
Iš prabangių fotelių girdėjosi tik monoto
niškas murmesys. Atrodė, kad kažkur toli 
dūzgė samanės bitės. 

Joną Virpšą lankė daug žmonių. Gyvas 
būdamas, daugelį vaišino, girdė, daugeliui 
skolino... Dabar jie, dėkingi už pamirštas 
skolas ir išgertą konjaką, atėjo sumest am
žinatilsį. Vienų veidai buvo tikrai nuliūdę, 
kitų tik iš mandagumo, tačiau visi galvojo 
tą pačią mintį: "ačiū Dievui, dar ne aš".. . 

Įdomu lankytis budynėje. Ir savotiškai 
smagu, jeigu ta budynė ne tavo. Per tr is il
gus vakarus sutinki čia tiek pažįstamų, pa
matai tiek išsipuošusių žmonių, išgirsti tiek 
būtų ir nebūtų dalykų... Kartais matai ir 
ašaras, kartais mirusiojo artimieji nualps
ta prie karsto... Visa tai savotiškai veikia 
kasdienybės atbukintus nervus. Taip išblaš
kančiai... 

Šitaip galvojo Zakaveckienė. pasinėrusi 
minkštame vestibiulio fotely ir leisdama pro 
kritiškai primerktas akis lankytojų paradą. 
Panašiai, tik ne tokiomis sklandžiomis min
t ims , galvoio ir senė Vilkutienė. visų bu
dynių nuolatinė lankytoja, ir pensininkas 
Puodžiukas, kuris mėgo stiprų koplyčios vė
sinimą ir patogias kėdes. 

— Nu vot. vyras, kaip ūžols unt lintos... 
C aš. brač, sanas kelmas, fylinu orait. ir kū 
tu mon! — patenkintas murmėjo jis Vilku-
tienei. 

Toji pritardama lingavo galva ir pus
garsiai dejavo: 

— Nu je, nu je! Toks nais žmogus. Toks 
nais. Ir paliko našlaičius. Nežinojai? Vo gi 
ten. Boisiukas ir mergikė. Nabagėėėliai! 

Su kiekvienu žodžiu juoda, atbrizgusiu 
tinklu apmuturiuota Vilkutincnės skrybėlė 

slidinėjo į šalis ant glotniai sušukuotų plau
kų, iyg ruošdamasi nukristi. 

— C to tinai? Žmona? — niuksėjo Vil-
kutienei į pašonę Puodžiukas. 

— Nu je, je. Nais leidė, nais, — pusgar
siai zvimbė senė. paskui staiga pasilenkė 
prie pensininko ausies ir, ranka burną ap-
gniaužusi, šnypštė: 

— Ale, sako, mandreiva. Naujas karas 
kasmet. Minko furkautas. Ir vis tam bied-
nam žmogui — uždirbk. Tokie ekspensai! 
Sako, anas po du šiftus dirbęs. Nuvarė į 
kapus nabagą, I tell you... 

Pro blizgančias vestibiulio duris ponas 
Caslos įleido naują lankytojų būrelį. Su ašt
rių kvepaių debesėliu koplyčion įplaukė trys 
ponios. Viena paskui kitą jos klaupėsi prie 
numirėlio, pakilusios bučiavo našlę j skruos
tą, t rynė akis mezginiuotomis nosinaitėmis 
ir, perstypčiojusios koplyčią ant galų pirštų, 
susimetė gilioje sofoje po švelniai pritem
dyta lempa. 

— Ach. kaip baisu! — garsiai atsiduso 
viena ir sužvangino apyrankėmis. "Kaip pa
togu", iš tikrųjų galvojo ji. "šita sofa pui
kiai t iktų mano salone. Tik spalva ne ta. Jei 
tain, sakysim, skaistus akvamarinas.. ." 

Taigi. Toks dar jaunas. Taip staiga... 
— atsiliepė antra, t raukdama pudrinę iš 
rankinuko. — vargšė Virpšienė... "Pariesk 
*a**r nosį:'', galvojo sau, "į kiekvieną bą
li Į ^1 nauja suknele. Nepaprastą vaizdavo. 
Gmžuolę..." 

" ^ r i a triukšmingai uždarė rankinuką. 
- - O užsiverkusi. Pastebėjote? Veidas 

išpurtęs. Kai gerai įsižiūri, nei tokia graži, 
nei ką... — pusbalsiu pridėjo. 

— Kaip gi neverkti? Pasibaigė geras gy
venimas, — pritarė trečioji. — čia kalbant, 
čia paliekant, no paslaptis, kad daug sau 
leido... — reikšmingai sušnabždėjo pasilen
kusi į drauges. 

— Taip... — nutęsė ponia su apyrankė
mis, — vyro sąskaiton. 

— Tas, kaip jau žinote gi. Arch i tek tas 
liga nosimi, — vėl pradėjo ponia su pudri
ne, — šeimos draugas buvęs, taip sakant. . . 

— A, sena istorija, ponia, — numojo 
pirštinėta ranka trečioji. Ant jos laužta-
brylės skrybėlės sulingavo žalia plunksna. 

— Paėdė žmogui širdį, nėra kalbos... 
— Pats kaltas. Nereikėjo taip lepint. — 

priekaištingai sumurmėjo vėl ponia su pud
rine. — brangioji užsigeidė naujos mašinos 
— mašina, atostogų Meksikoje — atos to
gos. Kas tai matė! 

— Ką ten Meksikai Ar iš braižytojo ki
šenės? — pertraukė ją ponia su plunksna, 
— dažnai galo su galu nesuvedė. VViscon-
sin'e vasarojo. Tik Virpšienė visada mokė
jo pasigirti. 

— Betgi tie baliukai! Ką ne ką, bet prie 
šeimininkavimo Virpšienei nieko neprikiši. 
— nenoromis pripažino ponia su apyrankė
mis, mes pas Virpšas jau tiek kar tų svečia-
vomės. Matote, mano vyras toj pačioj kom
panijoj inžinierius... Taigi, Virpša vis kvies
davosi. Kaip viršininką, žinote. 

— Nagi. ką aš m a t a u ! — staiga skės
telėjo ji rankomis, sužvangindama apyran
kes, — žiūrėkit, prie kars to! 

— Kas taip? Kas? — sužiuro draugės . 
— Palaukit. Atsisuks į čia. Pamatys i t 
Nuo klaupkos prie karsto pakilo aukš ta 

moteris su mažyte juoda skrybėlaite ant 
šviesių plaukų, linktelėjo našlei ir skubiai 
išėjo iš koplyčios. 

— Kas ji? — vienu balsu sukuždėjo po
nios su apyrankėmis draugės. 

— Bot, mielos, negi jūs nežinojot? — iš
didžiai nustebusi prasišiepė ta. — velionies 
kolegė. Iš darbovietės. 

— Artima draugė..? — nutęsė ponia su 
plunksna. 

— Gal būt, gal būt... Neapkalbant , bet 
visko teko girdėti, — naują žinią pasklei
dusi, triumfavo apyrankių ponia. 

— Matote, rnauo vyras inžinierius to j 

pačioj kompanijoj. Tai nenoromis tenka iš
girsti. Vardas Ariene. Divorsuota. Taigi, gir
dėjau, per vieną tą jų "Christmas party"... 

Ponia su apyrankėmis kuždėjo ir kuž
dėjo. Jos draugės purtė galvas, skėsčiojo 
pirštinėtomis rankomis ir kartas nuo karto 
pusbalsiu sumurmėdavo: 

— Ką jūs sakot! Tikrai? 
Į koplyčią rinkosi vis daugiau lankytojų. 

Kilimai sugėrė jų žingsnius, bet monotoniš
kas prislopintų balsų zvimbesys kabėjo pa
lubėj, kaip musių spiečius. 

Pačioj pirmojoj sofoj prieš karstą sėdė
jo Virpšos našlė su vaikais. Juodame kos
tiumėly ji atrodė nepaprastai plona ir grau
džiai trapi. Per pudros sluoksnį prasimušė 
vaiduokliškas veido baltumas, dar labiau 
paryškindamas išverktas akis. Ji sėdėjo tie
siai, net neiiesdama minkštos sofos atra
mos, lyg pasiruošusi greit atsistot ir išeiti. 

"Ką aš čia veikiu?", lyg per sapną gal
vojo našlė, "reikia oit. Reikia eit namo ir 
papasakot Jonui, kad kažkas negerai..." 

Jonui? Jono nebėra... Staiga pabudusi 
sąmonė perdūrė Virpšienę kvapą užimančiu 
skausmu. Ji visa sudrebėjo ir jautė, kaip 
ant rankų pašiurpo oda. tarytum nuo šalčio. 

— Giliausia užuojauta... 
Kažkas vėl stovėjo prieš ją ir spaudė 

ranką. Sakė da r kažką, paglostė petį. Virp-
ši. nė žiūrėjo stiklinėmis akimis. Gėlių kva
pas ją troškino. 

— Ačiū... — sušnabždėjo automatiškai. 
Jono nebėra. Ir karste nebe jis. Sveti

mas, ne tas... Nebėra! šaukė, verkė ir dau
žėsi našlės širdis, o ji sėdėjo juoda ir tiesi, 
not neiiesdama sofos atramos, lyg pasiruo
šusi išeiti. 

Iš vestibiulio koplyčion sugrįžo ponia Za
kaveckienė. Ji kukliai nusileido į pasienio 
kėde ir įbedė į našlę savo primerktas akis. 

"Praeis mandrumas. kai reiks mokėt 
skolas iš nieko", galvojo, 'kvailas buvo J o -

(Nukelta j 4 psl.) 
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NEUŽMIRŠTAMAS KORĖTAS 
•r 

Pluoštas atsiminimu apie skulptorių Petrą Rimšą 

DK. JONAS REMEIKA 

1 1 Yčą ir kitus. Deja, ami laiku 
studentų girelę dabar jau gero
kai išskynė laikas, o likusius iš
blaškė po visą pasaulį. 

Nedažnai tekdavo ten matyti 
aukštą, tėvą, kruopštų P. Rim
šą. J.s visuomet palikdavo ma
lonų įspūdį. Ramus, švelnus, pa
prastutis, visai ne pagyrūnas, 
ne koks pasipūtėlis! Atvirai iš
droždavo pa t s apie save, ką kur 
ne taip padarė, kaip reikėjo. 
Kartais atrodydavo, lyg būtų 
kaip anas žmonių Į -amėgtas dai-

' nius Strazdelis, štai, pasakoja 
vienas jo draugas, jį, kaip jau
ną lietuvį meninir.Ką, pristatė, 

; rodos, kunigaikščio Oginskio 
rūmuose Varšuvoj. Pilna svečių. 
P. Rimša neįpratęs sukinėtis po 
parketus. Kiekvienai poniai kin
kų - linku — ra r. ką bučiuoja. 
O ponių daugybė! Jo draugas 

išėjęs iš kantrybės: "Na, bus I 
gana..." 

Kartą P. Rimša nusipirko 
gramafoną. Po kurie laiko nei 
iš šio, nei iš to įsigijo ir antrą. 
į mūsų juokus rimtai atsakė, 
kad norįs savo motinėlei kaime 
padaryti malonumą, ją senatvė
je palinksminti. Pamanėme, kad 
šitai yra labai puiku. Po Kalėdų, 
žiūrim, sugrįžta P. Rimša su 
;uo pačiu, motinai dovanotu 
gramafonu. Na, sako, mano ma
mytė, girdėdama gražią muzi
ką nuliūsta ir apsiverkia... O 
aš norėjau ją palinksminti... 

Vieną sykį keliese klausėmės 
vokiškos paskaitos apie Klaipė
dos krašto ljaimo dailę. Viena 
senyva ponia, kurios galvą gra
žino senatvės balti plaukai, sė-

(Nukelta į 5 psl.) 
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GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, 1LL, 60629. TEL.: 471-2446 

tir 
Petras Rimša — nuostabi ir 

patraukli asmenybė. Neturtingų 
tėvų sūnus. Motinėlės lietuviš
kai pamokytas, lanko pradžios 
mokykią. kur mokė tik rusiškai. 
Turėdamas iš mažens didelį pa
linkimą menui, j au 17 m. am
žiaus, kaip pasakų bernelis, iš
keliauja i žmones, į pasaulį. Mo
kosi Varšuvoj, Paryžiuje, Kro
kuvoje, Italijoj, Petrapily, Ber
lyne... Spaudą atgavus (1904). 
rūpinasi Lietuvių dailės drau
gija, kuri įsikūrė 1907 m. Tam 
reikalui vyksta į Ameriką, ren
ka aukas. 

Jau prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą jo vardas buvo plačiai ži
nomas. Mes mokiniai pasiimda
vom Šiauliuose iš savo kuopelių 
bei švietimo draugijų atosto
goms glėbį knygučių su viso
kiais patarimais ūkininkams ir 
Lietuvių dailės draugijos atvi
ručių, vaizduojančių kaimo dai
lę arba mūsų menininkų kūry
bą. Žmuidzinavičiaus, Zikaro, 
Rimšos... Kiekvienas stengdavo
mės kodaugiausia i; 
Apie pasipelnymą 
vojom. Arčiau 
Rimša teko 

•c išplatinti, 
visai negal-

pažinti Petrą 
tik po karo. 

Tai buvo neramūs laikai. Ta
čiau dvelkė išsilaisvinimo vilti
mis. Pirmasis pasaulinis karas 
nusiaubė Lietuvą. Ir dar kaip! 
Lietuva jau seniai buvo šalis, 
kur Vakarų Europos ir Azijos 
bangos mirtinai susiremdavo. 
Visur skurdas į akis žiūrėjo. Su

grįžę žmonės į apleistas vietas 
tiesiog pastogės nerasdavo. Ta
čiau pakilia dvasia jaunas ir 
senas dirbo ir tikėjo, kad, aud
rai praėjus, saulutė Lietuvai 
naujai nušvis. Nebaigusi moks
lo jaunuomenė turėjo visose sri
tyse apsčiai darbo: vieni ka
riuomenėje, kiti mokyklose, t re
ti vėl kitose valdžios įstaigose 
bei įvairiose draugijose. O kraš 
to sienos nuo pasaulio buvo ak
linai uždarytos iki 1919 m. pa
baigos. Ir tik keliems pasisekė 
išvykti iš Petrapilio per Švedi
ją į Šveicariją. 

1919 m. gruodžio mėnesyje 
vartai atsidarė: vokiečiai leido 
išvažiuoti, kur kas norėjo. Dau
giausia pasirinko Berlyną, kaip 
garsų mokslų ir menų centrą. 
Universitetas didžiavosi pasau
linio masto profesoriais: istori
kai E. Meyer, H. Delbrueck, fi
losofijos Dessoir, graikų kultū
ros Ulrich von Wiiamowitz -
Moellendorff. pedagogikos Edu-

, ard Spranger. matematikos ir 
fizikos Albert Einstein... Ir 
šiandien dar prisimena vokiečiai 

i tuos laikus, kaip Berlyno uni
versiteto žydėjimo laikotarpį. 

Maloni buvo studijuojantiems 
ir mūsų pasiuntinybės globa. 
Mūsų pirmasis pasiuntinys is-

: torikas dr. J. Purickis, kuris 
1919 m. parašė Šveicarijos Fr i 
burge įdomų mokslo darbą apie 
reformacijos išplėtimą Lietu-

I voj, mumis rūpinosi, kiek t ik 

galėdamas. Kur iam būdavo 
s t r iuka su pinigu, leisdavo užsi
dirbti pasiuntinybėje, išrūpinda-
vo — dykai a tostogų keliones 
į Lietuvą diplomatinių kurjerių 
pretekstu. Pasiuntinybės rūmai 
mums visiems t a d a buvo užuo-
bėgos vieta. Kar tą net visas bū
rys studijuojančio jaunimo bu
vo pakviesta pasiuntinybėm kur 
linksma: praleidom kelias va - ! 

landas, šeimininkaujant pasiun- į 
t inybės raštininkei Jagomastai-
tei. Deja, jos visa šeima vokie- ' 
čių nacių buvo išžudyta Antrojo 
pasaulinio karo meta is Vilniuje. 

Tai čia, ta i t en Berlyne anais 
laikais mes dažnai susibėgda-

ivom: valgyklose, studentų su-; 
sirinkimuose, sekmadienio išky-

! lose. Ypatingai mėgdavom gra-
! žų Gruenevaldo pušyną ir jo 
i ežero pakran tes . Šiais atvejais 
i ir teko man susit ikti su Petru : 
'; Rimša. 

Vienoje anų laikų (1920) nuo-
; t raukoje matau visą būrį jau-
į nuomenės Gruenevalde. Beveik 
i 30: P. Karvelis. V. Didžys. Au-
gustait is . Jonuškai tė , Orintaitė, 
J. Mackevičiūtė. Grajauskas, J. 

i Sakalauskas, J. Tallat - Kelpša, 
! Pajaujis. E. Ja tu l i s , K. Binkis... 
į Vidury R. Kryžiaus pirm. dr. 

Alekna. Aplamai, mūsų viršū-
: nes, a tvykę Berlynan, mėgdavo 

su mumis pabendraut i , jei jiems 
tik likdavo t a r p pareigų lais-

į vesnio laiko. O mums buvo tada 
i įdomu arčiau pažinti pvz. ir bu

vusį dūmos a t s t . kun. Laukaitį, 

Specialus Pasiūlymas! 
Visuomenei pageidaujant atnaujiname mūsų ankstyvesnį la

bai patrauklų ir didelį pasisekimą turėjusį pasiūlijrmą dovaninio 
j Lietuvą siųstinr, maisto siuntinio. 

M-13: 6 sv. miltų, 4 sv. taukų, 2 sv. sviesto. 2 sv. ryžių, 
1 sv. šokolado, 1 sv. cukraus, l/2 sv. kakavos, V2 sv. arbatos, 
1 dž. Nescafe, 2 unc. lauro lapų, 2 unc. pipirų ir 1 sv. razinkų. 
Kaina tik $30.00 su pasiuntimu ir muitu. 

Jau gavome naujas pavasarines vilnones ir nailonines labai 
gražias medžiagas ir siūlome šiuos mūsų parinktus siuntinius: 

N-4: 16 jardų nailonines sunkios, nepermatomos, su gėlėmis 
įvairių spalvų medžiagos, keturioms suknelėms, JŽ §45.00. 

V-3: 10V2 y- labai tvirtų ir gražių mėlynų, juodų, arba rudų 
angliškų grynos vilnos medžiagų trims vyr. eilutėms arba 3 mo
teriškiems kostiumams ir vienam extra sijonui, tik už $55.00. 

P-3: 6 jardai dviems vyr. arba mot. žieminiams arta pava
sariniams paltams (pagal Jūsų pageidavimą) ir S% jardų 
extra geros Jūsų pageidaujamos spalvos medžiagos vyr. arba 
mot. kostiumui, tik už $75.00. 

Į nurodytas kainas įeina visos pasiuntimo išlaidos — Šov. 
licencija, muitas, supakavimas, pasiuntimas ir draudimas. Gavė
jui nieko nebereikia primokėti. Garantuotas pristatymas — per 
4 sav. nuo užsakvmo gavimo dienos. 
t 

Rašykite, siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių 

BALTIC STORES, I N C 
421, Hackney Road 

London, E. 2., Great Britain 
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m. 

Nuosavos krautuvės ir sandėliai Londone. 
Atstovai USA: 
L. Venckus, 7030 So. Talman Ave., Chicago, 111. Te. 436-0494) 
GAIVA, 3570 West Vemor, Detroit 16, Michigan. 
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Kas tik turi gėrę skonį 

Viskę perka pas Lieponj! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

MARQUETTE PK., 621 f S. Western PRosp. 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS 

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

SKIP'S Self Service 
L I0 .U0R STORE 

5515 S0. D AMEN AVE. ALL PH0NES WA 5-8202 
MAY — GEGUŽĖS 20, 21, 22 D. D. 

BISąiTIT THBEE STAR COGNAC Fifth $ g . 4 9 

$4.98 OTARD IMPORTED COGNAC 

STOCK 10 YEAR OLD 
IMPORTED BRANDY 

Fifth 

Full Ouart $ 4 . 9 8 

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89 
BUTON IMPORTED VERMOUTH 

Dry or Sweet. 30 oz Bottle $1.29 
KRON — BRANNVTN or ANDERSON 

O.P.A. AQUAVIT Fifth $3.98 

MAMPE HALB CND HALB 
GERMAN LIQUEUR Fifth $4.98 

POPULAR BRAND OF IMPORTED 
CANADIAN WHISKY 90.4 Proof Fifth $4.39 

LOWENBRAU or WURZBURGER BEER 
Case of 24 — 12 oz. Throw Away Bottles $ ^ . 9 5 

BUDWEISER BEER 
Case of 35—7 oz. Bottles. PIus deposit $ 3 . 0 9 
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nas, ją šitaip lepindamas. Tik išnaudojo jo 
gerumą. O gal jis mylėjo?" 

Paskutinioji mintis poniai Zakaveckienei 
buvo erzinančiai skaudi. Kai prieš 15 metų 
velionies ir jos draugystė nutrūko, pasimai
šius būsimai Virpšienei. ponia Zakaveckienė 
niekada neleido sau tikėti, kad Virpša ve
dė iš meilės. 

'Suviliojo ir išnaudojo", ir dabar, žvelg
dama į karstą, įtikinėjo ji save. "palikusi 
viena pasimokys, kad gyvenimas kietas". 

"Kalbi, lyg nežinotum, kad Jonas mylėjo 
ją, ne tave ' , smilkiniuose kalė paslėpta 
mintis. 

Ponia Zakaveckienė pakilo ir išėjo. Ves
tibiulyje užsirūkė ir, barbendama 1 blizgantį 
staliuką žieduotais pirštais, kalbėjo šalia 
prisėdusiam kaimynui: 

— Negaliu koplyčioj būti. Širdis plyšta. 
į Virpšiene žiūrint. Tokia išlepinta moteris. 
Kaip j i ir gyvens viena? Baisu pagalvoti... 

Koplyčia jau buvo pilna. Neliko vietos 
sėstis, ir lankytojai pasirašinėjo į aštuntą 
knygos lapą. Žmonių murmesys migdė ma
žąją Virpšaitę. Susirietusi sofos karr.pe ji 
snaude. Suvelta galvutė gulėjo, lyg nulauž
t a gėlč ant minkštos atramos. Bet Jonuko 
Virpšos miegas neėmė. Nors viskas, kas dė
josi prieš jo paraudusias akis. atrodė, kaip 
kažkoks filmas, kurį jis žiūrėjo iš labai to
li, tačiau dar niekada neišgyventas skaus
mas buvo t ikras ir aštrus. 

Pirmą kartą Jonuką prislėgė rūpestis. 
Kas dabar bus? Kaip jis gyvens be tė tės ' ' 
Ne, kaip iie visi trys gyvens be tėtės' ' Ma
ma tokia plonutė ir taip verkė... Ar ji no-
sus i rgs? Kain bus su ta paskola? Jonukas 
jau tiok apie ją girdėjo. O jei bankas atims 
n a m u s ? Taip pasitaiko... Ne Jonukas ne

leis. Uždirbs pinigų. Juk jis j au 12-kos. 
Laikraščius galės pardavinėti . O gal kokia 
krautuve priimtų už pasiuntinį, amžių su
melavus? Tik ta mokykla. Tėtė visada sa
kydavo, kad svarbiausia baigt mokyklą... 

Tėtė. Koks nepanašus jis į save dabar. 
Nosis prailgėjusi, akys įdubę. Ar ten iš tik
rųjų jis? Gal koks svet imas? Gal j ie sugrįš 
namo ir r a s tė tę virtuvėj geriantį kavą? 
Bet rankos panašios . Rankos tėtės. . . Jonu
kas aiškiai rnato, kaip jos laikydavo meške
rę, ka'p mesdavo sviedinį ir kaip suveldavo 
jarn plaukus. 

Berniukui ėmė perštėti akys . Gerklę 
sprogdindamos, atkilo ašaros. J is pa t raukė 
nosimi ir stengėsi nemirks^ti. Bet kars tas 
ir veidai j au plaukė ribuliuojančiam van
deny. 

— Mama, aš einu truputį . — sušnabždė
jo jis ir, išplėtęs akis . skubėjo prie durų. 

Gale koplyčios velionies pažįstamieji da
linosi nauiienomis. 

- Teflon akcijos kyla. — pusbalsiu mur
mėjo žilsterėjęs ponas prie sienos susimetu
siam vyrų būreliui, — pataikiau nupirkti 
pačiu laiku. 

— O'rdėiau vakar . NBC žiniose, — pa
tvirtino k i tas su akiniais — jau po 25-kis. 

— Aš pirkau dar už 21 -ną, — pasigyrė 
žilasis. 

— Apie biržą kalbant, tai ir velionį bu-
va;i Prikalbinęs investuoti. — pradėjo pus
balsiu t r eč ias . — bet jis per daug rizikavo. 
Ir prak :šo. 

Mal reikia nuojautos. — įsiterpė po
nas su akiniais. - - biznieriškos gyslelės, taip 
sakant. O amžiną atilsį Jonas neturėjo.. . 

Jam būdavo, kad tik greitai , plačiai. 
pramuštgalviškai. Nesismulkino žmogus. 
Apio rytojų negalvojo. — aiškino žilasis. 

Toks iau būdas. Kągi. Bet našle pa
liko skolose. š i a ; p ar taip. gyvent nemokėjo. 

Paskutinėje kėdžh] eilėje s to ra moteriš
ke nosin<> braukė kaklą ir kuždėjo kaimynei 
iš dešinės: 

— A, ponia, kiek žmogus gali iškentėti! 
Penkios operacijos! Po kiekvienos vis gal
vojau — mirsiu, kaip Dievą myliu. O va, 
ir po šiai dienai... 

— O kas gi operavo? — teiravos kai
mynė. 

— Daktaras Smiigėnas, amžiną atilsį. 
Pasimirė pernai, o aš. va, ir po šiai dienai... 

—Taigi. Kaip kam skirta... 
— Aš visada sakau — kaip skirta, štai, 

kad ir Virpša. Toks dar jaunas... 
— Aha. O man, žinot, tai artraitis ke

liuose. Kad užeina kartais, kojų nepajudi
nu... — skundėsi storosios kaimynė. 

Po švelniai pritemdyta lempa skrybėlėto
sios ponios jau buvo seniai pamiršusios ir 
velionį, ir jo našlę, ir iš viso, kodėl į koply
čią atėjo. Vis garsesniais ir karštesniais 
šnabždesiais jos diskutavo pavasarinio sezo
no madas ir madų parodas. 

— Aš seniai raką pati siuvuosi. — iš
didžiai aiškino apyrankių ponia, — bet mo
deliuoti nenorėčiau; per daug pretenzinga... 

"Nenorėtum! Niekas nepakvietė..." — 
galvojo sau ponia su plunksna. 

— Modeliuoti, matote, reikia ir figūros... 
— garsiai sukuždėjo ji, žiūrėdama į lubas. 

Pirmutinėje sofoje nubudo mažoji Virp-
šaitė. 

— Mama, noriu namo! — pasakė ji, trin
dama akis, — tegu tėtė keliasi ir eisim! 

Konlvčioie antilo murmesys. Staiga pa
sigirdo bereikalingi atsikosėjimai. Kelios 
moterys prispaudė nosines prie sudrėkusių 
akių. 

— Vargšytė! — a'siduso kažkas. 
— Eisim. Jau tuoi. — glaudė našlė prie 

savęs mergvtę, — cit. 
Virpšienės akvs klaidžioio nuo karsto 

prie gėlių, nuo gėlių prie besikeičiančių lan-
kvtoju veidų ir nieku* negalėio nurimti Pro 
ašaras jai karstas ribuliavo, suposi, slidinė-
io tartum koks klaikais sapno gvvis: e^lės 
troškino, o visi veidai buvo tik pilkos kau
kės, pasiraukšlėjusios į dirbtinio liūdesio mi

nas. Našlė ieškojo bent vieno veido, nors 
vieno tarp tų kaukių. Tikro veido, kuris ją, 
skausmo blaškomą, pririštų, tartum inkaras. 

— Giliausia užuojauta! Užuojauta! — 
šnabždėjo išsišiepusios kaukės. 

O veido nebuvo. O gal? Taip, karste. Ten 
buvo veidas. Našlė žiūrėjo į jį, šaltą ir toli
mą, ir jai atėjo pirma raminanti mintis. Gal 
ne tiek mintis, kiek žinojimas, kad jos gy
venimas su tuo vos atpažįstamu žmogumi 
karste buvo pilnas ir geras. Jeigu galėtų 
pradėt iš naujo, ji žinojo, kad nieko neno
rėtų keisti. Išskyrus savo pačios užgaidas 
ir. Joną užgavusius, kaprizus. Visa kita, 
kiekviena jų gyvenimo smulkmena buvo bū
tinai reikalinga, kaip mozaikos gabaliukas 
paveikslui, kaip raidė žodžiui... Viskas. Ir 
tos per brangios dovanos, ir tos išlaidžios 
velionies nuotaikos, tie linksmi pobūviai, tas 
jųdviejų jaunatviškas džiaugsmas gražiais 
daiktais ir gražiomis vietomis. Ir net Arle-
ne — vaikiško susipykimo išdava. Praėjo 
ji, ištirpo be pėdsako, o jie paliko vėl abu. 
susigėdę ir pasiilgę... Ne. Nieko Virpšiene 
nekeistų. Net ir tų apkalbų, tų pavydžių lie
žuvių, tų netikrų draugų... Jei tik galima 
būtų susigrąžinti Joną... 

— Mama, einam! Finam! — tempė naš
lę už rankovės dukrytė, — aš noriu gert. 
Kodėl tėtė taip ilgai miega? 

— Jonuk, nuvesk ją atsigert. — pasakė 
Virpšiene sugrįžusiam sūnui. 

Vaikai išėjo, susikibę rankomis, ir našlę 
apėmė plėšiantis graudumas. Ji apgniaužė 
sofos kraštą ir prikando lūpą, kad balsu ne
pravirktų. 

— Ele! Ele! — staiga kažkas ją tyliai 
pašaukė, kažkas suspaudė jai rankas. Virp
šiene pakėlė galvą. Prieš ją. tartum iš kokio 
rūko išplaukė du veidai. Rimti ir susirūpinę. 

— Juliia? Algirdai? — stebėjosi našlė. 
— iūs? 

Ji negalėjo įsitikint, kad tie seni ir seniai 
bematyti draugai tikrai buvo čia. 

— Sužinojom iš laikraščio... Tik šįvakar 

atskridom, — aiškino šalia prisėdusi Julija. 
— Sunku buvo patikėti... — kalbėjo Al

girdas. 
— Jūs atskridot! — šnabždėjo Virpšie

ne, — sužinojot ir atskridot... 
Ji s taiga užsikniaubė draugei ant peties. 

Kažkoks akmuo nusirito nuo krūtinės, ir 
karš ta srove išsiliejo ilgai laikytos ašaros. 

Po rožančiaus budynės lankytojai ėmė 
skirstytis. Pirmieji išgužėjo vyrai , nuspren
dę, kad General Motors akcijos nerizikingos 
ir kad velionis Virpša nemokėjo gyventi. 
Paskui iškaukšėjo skrybėlėtosios ponios. Jos 
jau buvo spėjusios susipykti ir demonstra
tyviai ieškojo kitų pažįstamų. 

Ponia Zakaveckienė, patogiai atsilošusi 
vestibiulio fotely, baigė pasakoti "nelaimin
go" a. a. Virpšos meilės istoriją mandagiai 
snaudžiančiam kaimynui, o pensininkas Puo
džiukas, jau stovėdamas ant gatvės kampo, 
dar tebesidžiaugė senei Vilkutienei savo jau
nuoliška sveikata. 

Našlę ir našlaičius namo parvežė Julija 
su Algirdu. Du velionies draugai iš visų, pa
sirašiusių į aštuonis lankytojų knygos lapus. 
Iš tikrųjų jiedu nei nepasirašė. Pritrenkti 
netikėtos draugo mirties, pamiršo forma
lumus. 

Ponas Caslos, senjoras, iškilmingas h 
nepaliečiamai orus, užrakino stiklines kop
lyčios duris ir išjungė didžiąsias šviesas. Ry
toj laidotuvės, o poryt koplyčia jau užsaky
ta ki tam numirėliui. Vėžys šį kartą. Kaip 
tie žmonės mirė! "Rudenį reiks būtinai pra-
plėst koplvčią. Erdvus pr iestatas iš vakarų 
pusės patenkintų nuolat augantį pareikala
vimą...", galvojo ponas Caslos, įeidamas į 
savo kabinetą. 

Tuščioj, gėlių kvapais užtroškusioj kop
lyčioj pasiliko tik Jonas Virpša. Numetęs 
gyvenimą, kaip seną švarką, ir perkeistas 
mirties gulėjo jis ramus ir patenkintas, lyg 
pensininkas, kuriam niekada nebereiks pri
sukti žadintuvo. 



NEUŽMIRŠTAMAS KURIJAS 
(Atkelta iš 4 psU 

dėjo šalia manęs. Išgirdus rr.us 
besikalbant lietuviškai, prasita
rė, jog jai būtų įdomu pažinti 

kuklus. Susėdom prie stalo ir 
lalinomės atsiminimais, kalbė-
om apie merą. Kaip paprastai. 

ar čia Rimša neapsiėjo be staig-

LENKIJOS UŽSIENIO POLITIKA 
1919 - 39 M. LAIKOTARPIU 

mūsų kalbą Už tai padėsianti "ienos: kažką paspaudė, ir nu-
man geriau pramokti vokiečių šisado ruio lubų ant stalo dč'žu-
kalbos. Mielai sutikau. Tai bu- - sn saldainiais mano žmonai. 
vo rašytoja Ida Altmann - Bron, j I* tai ~uvo paskutinis mūsų pa-
daug nusimaniusi muzikoje ir i ^matymas. 
šiaip literatūroje, anksčiau gy
venusi Karaliaučiuje. Ji man * 
vėliau pasakojo, kad prie Ka
raliaučiaus viename kaime taip
gi girdėjusi lietuviškai kalbant. 
Savo man padovanotoj knygu
tėje vienoje apysakaitėje ji ra
šo apie gintarą. Jos džiaugsmui 
kai ką iš tos knygutės išvertęs, 
pasiunčiau j Amerikos laikraš
tį "Vytj". 

Mūsų pasiuntinybė kartą su
ruošė šaunų vakarą, norėdama 
parodyti rinktinei publikai lie
tuvių dainininkus. Svečių tarpe 
buvo ir ši ponia su savo vyru 

Žmonės mėgo P. Rimšą. Jo 
darbai pasižymėjo aukšta meno 
kultūra. Sugebėjo pagauti sa
vo skulptūrose tokius momen-
.us, kurie savo tikslumu ir aiš
kumu strigte stiigo akysna. 
Rimša buvo realistas, ypatingų 
meno naujovių nesivaikė. Buvo 
karštas patriotas, savo tautą 
ir jos praeitį idealizavo kaip ir 
Vydūnas, kurio knygas P. Rim
ša savo prašmatnia grafika gra
žino (pvz. trilogiją "Amžina 

inžinierium. Šalia operos daini- ! '-'S11'8 > -
ninku pasirodė ir jaunutė Jo- '•• Turtingas niekuomet nebuvo, 
nuškaitė. dar tuomet konservą- ; Ir dėl to nesisielojosi. Iš pas-
torijos studentė. Dainavo gra- kutiniųjų dažnai vykdavo į pa-
žiu ir skardžiu balsu. Užbaigė I šaulį pasisemti žinių ir grįžda-
koncertą mūsų dainos žvaigždė 
Kipras Petrauskas. Apvaizdos 
apdovanotas gražia išvaizda, ro
mantiška laikysena ir dar to
kiu puikiu balsu! Altmann -
Bron juo buvo sužavėta. 

Kartą ji sumanė aplankyti 
skulptorių Johannes Goetz. Pa
siūlė man ir P. Rimšą pakviesti, 
norėdama jį pradžiuginti. Goetz 
buvo žymus vilhelmininio laiko
tarpio menininkas realistas, 
daug prisidėjęs prie Berlyno pa
gražinimo (Quadriga, Vilhelmo 
paveikslas. Moabito lokių til
tas... Magdeburge Gutenbergo 
ir karalienės Liuizės paminklai 
ir kt.). 

,jos pabaigos. Knygos autorius 
į tą taipgi aiškiai pasako. Keitėsi 
vairuotojai, o tikslas ir priemo-

į nės vis likdavo tie patys. 
Roman Debieki. FOREION PO- jungiamai įtraukta į bendros 

UC1 OI POLAND 1919 39. iaįkos ir pastovumo visumą. Autorius nupasakoja ano me-
Fram the Rebirth of the Polish x . ., - .. . . , T . . . . . 
RepublictotheWorldWarII.New. ^ 0 , a s ***&* l u o s Realus, to Lenkijos diplomatinę istori-
York. Fr. A. Praeger. sudėtus į tas dvi viltis, tapo ją, jos pripažinimą, jos sienų 

svarbiausiu Lenkijos užsienio nustatymą, konfliktą su Lietu-
Neseniai pasirodžiusi Romano politikos objektu nuo nepriklau- va, nepuolimo paktu pasirašy-

Vytautas Kasiulis 

Kur visi žmonės - poetai, o 
visi daiktai - papuošalai 

Venecijoj 

Lenkijos valdytojai, gerai ži
nodami savo didžiųjų kaimynų ; 
(rusų ir vokiečių) kėslus ir be-! 
siruošdami neišvengiamai lem- '; 
čiai, puoselėjo viitis, kad tai die-: 

nai išaušus, įvyks du dalykai, 
kurie pastos kelią toms piktųjų 
kaimynų užmačioms. Pirma: 

, , , . . • - r» , , .. ,- lenkai tikėjosi, kad tuo metu su 
(Atkelta is 2 psl.) . Kas. tačiau negalėjo nes, atro- L e n k i j a £ 1S fc y o k i e č i a i 

atsiranda ornamentinių tenden- ; do, ir Paryžiuje, veik lyeiasrre- • - •• -• -u 
.. . , . , . . , . . „ I . . . _ . Jb & ir rusai, nes jiems u bus nau-

ciju „• drąsių spaivmrą aenmų ; eiai su mūsų rengiamąja, įvyks ; d i n g e s n ė b ū d a m a n e p r i k l a u s o . 
ma ir nepaliesta, kartu pasitar-

Dębiekio knyga apie Lenkijos somybės atgavimo pradžios iki mus ir t. t. ir t. t. 
užsienio politiką būtų reikalin- , 
ga platesnės lietuvio istoriko ar 
diplomato recenzijos, nes ji pa
liečia ir Lietuvą. 

Nors jau prabėgo daugiau 
į kaip du dešimtmečiai nuo to lai
ko, kai Lenkiją pasidalino Sta-

! linas su Hitleriu, bet visi dar 
tebcatsimenam anuometinę Len 
k'.ją kaip tautų kalėjimą, ku
riame žiauriai buvo engiami ir 
persekiojami Vilniaus srities 
'lietuviai, gudai, ukrainiečiai ir 
kitos tautybės. 

Nė kiek nepasimokiusi iš sa
vo praeities klaidų, kurios ją 
atvedė į padalinimus, ji, ir at-

i gavusi nepriklausomybę, taip 
tvarkėsi, kad kiekvienam buvo 
aišku, jog vieną dieną pati at
sidurs bėdoje. 

P. G. 

Daugiau kaip 50 metu, 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams. 

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje 

August Saldukas, 

Prezidentas 

4040 Archer A ve. Chicago, IL L. 60632 
Telef. CL 4-4470 

trečiajame (Paryžiaus) periode ; jo kūriniu paroda 
"piešinys galutinai užleidžia i -Susidomėjimas Vytauto I n a udama ir kaip juos ' skiriąs 
pirmenybe spalvinių problemų ; Kasiulio paroda yra gana dide-, barjeras bei juos jungiąs tiltas. 
sprendimui'. fe n e tik lietuvių, bet ir ameri- T u o gj tarpu, būdama išardyta, 

'Vargu ar kuris dailininkas, , kiečių tarpe. Tikimės paminė ji-1.Lenkija būtų nerami ir sunkiai 
per tokj trumpą laiką, sušilau- m u ir atsiliepimų didžiuosiuose SUValdoma. Ir antra: ligi ateis 
ke tokių stebinančių palygini- Chicagos dienraščiuose, - dar: lemiamoji diena. Lenkija turės 

. t . n + , . . ^man^^^^^m^^ mų - 3J lygmo su Dufy ir Cha-; pridėjo Dalia Lukošiūnaitė. Į t iek daug draugų, kad jos pa-
Senutis Goetz savo erdvioje ; ' ̂ H I H H H H gali, Daumier ir Matisse, Rou- Vytauto Kasiulio dailės darbų dalmimas ar apkarpymas atro-

studijoje mums gražiai papasa- S k u l p t o r i l F S P e t r 3 s K i m ^ . p i r m a i . ; ault ir viduramžių meisteriais.: parodos atidarymas, kaip jau I d y s j e i ne beprotystė, tai bent 
KOJO apie savo kūrybinius dar- s i a i s L i e t u v o s nepriklausomybės! Ir visa tai rašė Paryžiaus kriti-1 minėta, įvyks šį šeštadienį, ge-1 sunkiai įmanomas dalykas Iki 
bus. Rimša parodė jam keletą metais- į kai, labai retai ir labai šykščiai i gūžės mėn. 22 dieną, 7:30 va-j to laiko Lenkija jau bus neat-
savo darbų nuotraukų. Goetz ; dalinę tokius komplimentus ne- landą vakaro Jaunimo centre. '' 
ypatingai atkreipė dėmesį į ve ratuotas kaip bitelė j savo : pažįstamiems ateiviams. Nepa-: Čiurlionio galerijos patalpose' I (^ ~ 
"Vargo mokyklą", kur verpian- r.um višta tėvynę. Į jos šviesią į mirškime, kad Paryžiuje, pačių 
ti motina moko skaityti savo ; padangę skrido visos jo mintys. Į prancūzų tvirtinimu, yra tūks-
vaikutį. Goetz puikiai atspėjo Deja io amžiaus gale tėvynės tančiai gerų ir puikių dai.Hnin-

ST. ŠARAUSKAS, dipl. automatinių trans
misijų ir motorų specialistas, prie trans
misijų išdirbęs 12 metų, PAŽANGOS ga
raže, SINCLAIR gazolino stotyje, atidarė 

transmisijų ir motorų taisymo skyrių. PAŽANGOS ga
raže atliekami ir kiti darbai: MAŠINŲ IŠLYGINIMAS, [ 
(B0DY) dažymas ir daug kitų darbų. 

2637 W. 47th Street, Tel. LA 3-9663 
CHICAG0 3 2 . I L L I N O I S 

FRANK'S T. V. & RADIO, Inc. 
S240 S. HALSTED ST. Telef.: C A 5-7252 
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING 

P. Rimšos skulptūros mintį. dangos vėl apsiniaukė. Ir pats , kų. Būti išrinktųjų šimte — o 

Praėjus nemaža laiko. 

kūrėjas mirė jau vel pavergto- j toks šiandien yra Kasiulis — 
je tėvynėje 1961 metais. Tačiau | y r a tikrai reta garcė", rašė 

I P. Rimšos veikalai ir dabar dar į "Aidų" žurnale dr. Henrikas 
1927 gyva kalba byloja apie prarastą I Nagys. 

Savaitgaliais parodą bus galima 
aplankyti nuo 11 vai. ryto iki 
9 vai. vak.; šiokiadieniais — 
nuo 6 iki 9 vai. vakaro. 

-at 

MILIJONINĖ DOVANA 
MOKYKLAI 

metais, turėdamas progos, Kau- laisvę! 
ne sumaniau aplankyti Petrą 
Rimšą. Jis; berods, visą laiką 
gyveno Mickevičiaus gatvėje, 
arti Nemuno. 

Ne taip lengva buvo jį suras
ti ir užkopti jo studijon. Perė
jus didelį kiemą, teko lipti me- Joseph McGucken paaukojo mi-
diniais laiptais, pristatytais prie lijeną dolerių tėvų jėzuitų veda-
namų sienos iš lauko pusės. Jo mai Šv. Ignaco aukšt. mokyklai 
didelis kambarys - ateljė buvo Tuo jis pagerbė tėvus jėzuitus 
pilnas meno darbų. Tikras mu- kurie 110 metų darbuojasi ta-
ziejus. Be prabangos. Labai me mieste ir toje vyskupijoje 

Dabartinę Vytauto Kasiulio 
kūrybą, gal būt. geriausiai cha
rakterizuoja prancūzų meno kri
tikas Jean Chabanon tardamas: 
"Romantiškas Kasiulio pasau-

I lis mus nukreipia nuo įprastinių 
San Francisco arkivyskupas k e i iy švelnus ir nostalgiškas — 

i jis mus iš karto nustebina: jis 
: dainuoja su dideliu džiaugsmu 
\ savo vaizduotės pasaulį, kur vi-
\ si žmonės — poetai, visi daik
tai — papuošalai ir visi sodai 
yra P«.ojaus sodai". 

Talentas bręsta nuošalume, cha
rakteris formuojamas audringo 
pasaulio bangose. 

— i. W. Goethe 

... mes atrandame, kad Leopill's 
daugiau pagelbsti, negu kitos pi
liules, kurias iki šiol vartojom... 

Jau su vh*š 

5 0 M E T Ų 
Plačiai žinomos T-eopilb* reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimą ir vi
durių užkietėjimą, švelnios ir pati
kimos iš augah; pagamintos padeda 
kepenim* ir tulžiai normaliai veikti. 
5i"i už $1.00 arba 250 už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS. R. PH. 2735 W. 
4»rd St.. CHICAGO. IIX.. 606X2. 

Padėkite 
mums 

persikraustyti 

: ^ i 

4k* 5% — Kiek Vytauto Kasiulio pa
veikslų matysime Čiurlionio ga
lerijoje? 

— Pažadėta atsiųsti keturias-

• 1 -

! enrrent dividend oo Investm.nt bonus 
I*H% D I V I D E N D E MOKAM* PAfiAi. VISAS T A T P Y M O SĄSKAITAS 
: Už 1 metu investavimo bonus mokama 4 % ^ dividendu kas pusmetį i« ; dešimt penki darbai. AlieiUS, pa-
* dar išmokame po %>?< už kiekvienus metus. 4 metams praėjus. . , . . , . . . . T T . . . . . . 
: BRIGHTON SAVINGS AND UOAS ASSOCIATION :! s t ^ i r litografija. Veik visi JR 
; 4071 ARCHER AVKNIK. CH1CAGO 32, ILLINOIS 
• Valandos: Pirmad.. Antrad.. Penkt i- AMM 9 - r - 4 3o p t 
» Trf^iad 

Garantuojame už gerą veikimą, jei 
nebūsit" patenkinti sugrąžinsime pi
nigus. Gydj-tojų rekomenduojama. 

Užsakymas 
A.š norėčiau pamėginti Leopills ir 

įdedu $1.00 už 50 piliulių (arba 
$4.00 už 250). 
Vardas, pavarde 

TtSdaTvta: Ke rv i r t ad 

«?= 
SUSTOKIT, AP2IURĖKIT — 

MŪSŲ METINj IŠPARDAVIMĄ 

STEIN TEXTILE CO. 
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritmų, damasko. brokados, "boucle's". "fiberg'UiSs' . Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim 

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GALSIT DOVANA-
Stein Textiie bendrovė yra ptnuoji, kuri parūpino vitno 

olą, Šilko, uylons. taffetą, aksomo, injrliškų medžiagų palUm-
lr kostinmama ainntimui artimiesietnh j Lietavą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas. 

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

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaure. 
*etf»n»ori Ŵ.. t taernln «. nlkMAj* 

nauji, mažai kieno matyti. Tik 
keletas buvo išstatyta Clevelan-
de vykusioje parodoje. Parodos 
atidarymo proga į Chicagą ža
dėjo atvažiuoti ir pats dailinin-

Gatvė . 
Miestas 
Valstija 

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI . 

> 

V ^ 

>rentiiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kitus 
įvairaus metalo, plastikos ir stiklo gaminius jnsų namu page
rinimui ir papuošimui 

K O S T A S B U T K U S 
Telefonai: LLdlow 5-6291, bet kuriuo laiku, 

PKospeot 8-2781 rytais ir vakarais. 

* 

' 
\ . 

Dėka jūsų lojalios paramos mes vel pra-
plečiam biznį — persikeliam į naujas, 
didesnes patalpas, 3 durys j pietus nuo 
dabartinių. Kad lengviau būtų persi
kraustyti, mes siūlome jums specialias 
vertybes, kurios niekad nebuvo siūlomos 
šiuo metų laiku. 

DVIEJŲ KELNIŲ 

Nauji Pavasariniai Kostiumai 
Reguliariai $95.00 dabar $72.00 
Reguliariai $77.50 dabar $55.00 

PALTAI 
Reguliariai $75.00 dabar $59.00 
Reguliariai $69.00 dabar $52.00 

NEPRALEISKITE 
specialių, su raudona etikete, vertybių: 
PALTAI. KOSTIUMAI. 
SPORTINIAI ŠVARKAI, 
SPORTINIAI MARŠKINIAI, NERTINIAI. 

Kelnes — kelių stilių: be diržo, su kilpom, 
su elastiniu diržu 

Reguliariai $18.00 dabar $12.00 
Reguliariai $12.50 dabar $ 9.00 

ploniems — S5.80 — S6.50 — $7.95 
nemokami pataisymai 

IŠEIGINIAI MARŠKINIAI 
Balti, spalvoti, ruožuoti reguliarūs, užsagstomi ir 
"tab" stiliaus. Ilgom rankovėm su sagom ir tnan-
kietais. 

Reguliariai $5.00 dabai $3.98 
Reguliariai $3.95 dabar $2.88 

Didelės nuolaidos sportiniams marškiniams. 

Visos berniukų aprangos išpardavimas, 
įskaitant stambius. 

SEIGAN'S 
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4 6 3 0 - 3 2 S. Ashland Ave. 
Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad.. penktad. 

sekmadienį atidarą 10 iki 5 • 
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NAUJI LEIDINIAI 
• Petronėlė Ortntaitė, KĄ 

LAVM&S L £ i l £ . Atsiminimai 
apie Salomėją Nėrį (19C4— 
1945). Chicagos Lietuvių litera
tūros draugijas leidinys. 1985 
m. Knyga 236 psl.( 8 ! [ X 5 inč. 
formato, kaina $3.00. 

Šitie, dabar atskira knyga pa-
te'.kiami. rašytojos P. Orintai-
tės atsiminimai kadaise buvo 
spausdinami -Naujienų" dien
raščio atkarpoje. Tik išleistos 
knygos gerą trečdalį užima ir 
trys nauji priedai, kuriuose au
tore atsiliepia į Lietuvoje pa-
ske) tas įvairius atsiminimus 
apie Salomėją Nėrį ir į prel. 
M. Krupavičiaus ir dr. J. Gri-
niaus šios rūšies straipsnius. i r i t e r p r e tuo ta . 
atspausdintus laisvojo pasaulio ^ . r

f 

lietuvių spaudoje. 

ratūros kūrėjus, pradedant V\ NuomOtlŠS ir pastabOS 
dūnu, šeinium, Savickiu, Kir- ; 
ša ir baigiam Algimantu Mac
i u m ? 

• ATEITIS, 1965 m., balan
džio mėn.. ar. 4. šio sąsiuvinio 
biandujų sudaro įdomiai ir ga
na plačiai Z. Ramono parašyta 
naujausios Juozo Girniaus kny
gos "Žmogus be Dievo" recenzi-

Nepamirškime ir žodinio i e 

autorių 

lesto 

ir praėjęs Balfo rengtas Čiurlionio , šiame Čiurlionio ansamblio 25 me-
ansamblio koncerte Chicagop. , tų sukakties proga suruoštame 
Koncerto programoje teksto auto- , koncerte Lietuves partizanų daina 
res pavardes nebuvo įrašyta, bet, "Stoviu aš parimus" vel buvo 
pamačius autorę saleįt, ansamblio įtraukta j repertuarą, deja. ve, be 
oranešėja, pr;eš dainuejant d ina , autorės pavardes... 
paminėjo autorės pavardę. Tadu Norėtume manyti, kad tas yra 
nors pubUkos ausys išgirdo, iš kie- tik paprastas neapsižiūrėjimas. :i-
no dvasinio polėkio gimęs tas kū- i tokiomis progomis tad ir Bakėtu-
riays, kuri vėliau taip pamilo Lie- l ase visiems koncertų rengėju n* Ĵ 
tuvos partizanai. . dėsnio akylumo, nepamirštant 

Bet dviem savaitėm vėliau, š. ; tų, kurie dainai įkvepe jes sielą 
VS- £.ii j 

U 

tuvos okupacijos 2o metų 
^a ir kelių puslapių akcentas ; T . p r o g a tįek spaudoje, tiek susi-
Teilhard de Chardin mirties de- rinkimuose ir privačiuose pokal-

šiais metais minim liūdną Lie- kiečių okupacijos metais; sis jos m gegUžės 9 d. Clevelancte ivyku- žodį. 
ves okupacijos 25 metų sukakti, eilėraštis, vardu •Kariui'. įšsyiis-; 

šimtmečiui paminėti. Ypač šio 
didžiojo mokslininko ir mintyto
jo šviesią žmonijos ateities vi
zija konkrečioje šios dienos si
tuacijoje užgriebia Arūnas Liu-

kaip .miela, kad partizanus ir kan
kinius dažnai prisimena ir mūsų 

Žibuntas Mikšys Kx libris 
(ofortas varyje) 

Atsimini
mai parašyti, palyginti. 
objektyviai, vietomis papriekaiš-

Įvairių raštų, paskdbtų^pasta- l a u j a n t i r v i e n į e m s ir antriems. , g a l ė t u m e skirti pastan-
isiais metais ir liečiančių Sa- i Atsiminimų įforminimas puikiai [ZZTZSZ «ms nriP ir, ma-

dintas 1943 m. •Kary'..- Dėi savo 
nuoširdaus tėvynės ginti ištinau 

biuose dažnai iškvla partizanų ir čiam kariui mergaitės jausmo, 
kitų Lietuvos kankinių temos. 2u-į taip budingo ir mūsų liaudies aa.-
vusiems u i laisvo kiekvienas pat- ; noje. jis bus patikęs ir skj <fieuų 
rietas lietuvis lenkia galvas, i r ; tėvynės laisvės kovotojams..." 

Tokia įdomi metrika sio lyriškai 
nostalgiško kūrinio, kurį taip jau
dinančiai atlieka Čiurlionio an
samblio moterų choras su kanklių 
orkestru. 

Bet, antra vertus. Čiurlionio an
samblio vadovybė nusideda auto
rei, programose neskelbdama jos 
pavardės. Kodėl dr. V. Kudirkos 
pavardė visada miniom šalia Lie
tuvos himno, kodėl kad ir _iuo mo
mentu. "Vilniaus varpų" kantatos 

levičius savo rašinyje "Žmonijos iškilieji chorai, ,ių tarpe ir čiurlio-
ateitis", jį užbaigdamas išvada: 

Pamatę, kad šis išmintingas 
mokslininkas į žmonijos ateitį 
žvelgia su dideliu optimizmu, 
galime ir mes ^rie jo jungtis ir 
tą laiką, kurį praleistume vai
todami apie artėjančią žmonijos 

nio ensamblis, z , vo koncertų r ; 
pertuaran ; pindami ir partizanų 
dainų. 

Čiurlioniečių ypač yra mėgiama 
Lietuvos partizanų dainuota dai
na "Stoviu aš parimus", harmoni
zuota muz. L. šimučio, jr., kank
lėms harm. A. Mikulskio. 

raisia 
tvane Petronėlės literatūriškai apdorotas, tad ir 

knvga skaitoma lyg spalvinga Orintaites knyga uzama gana 
išskirtinę vietą. Autorė gyveni
me buvo gana artima mirusios 
poetės draugė, tad ir savo at
siminimuos iškelia ne vieną įdo-

goms, kurios mus prie jo ma
tytos žmonijos ateities nors ke
liais žingsniais priartintų". Žur-

Bet mums, ypač Chicagoje gy- . 
venantiems. yra malonu, kad tos | Įaukime, salia komp. B. Markai 
populiarios Lietuvos partizanų dai
nos autore taipgi gyvena Chica-
:oje. Ji y ra Vanda Panavaitė -

SJ, minima ir teksto autoriaus po
eto K- Bradv.no pavardė. Ir taip 
daroma kiekvienu atveju, kada ži-

mią smulkmeną, lig šiol arba atrodo. įrašo eilutę iš atminties 
visai nežinomą, arba kieno nors vietoj originalo "Tu vel atjosi 

drąsiai" rašo "Pas mus atjosi 
N ? 

apysaka. Tačiau vietomis uztm- p u s l a p i u 0 3 a p s t u i r k i t o - S e n T S 
kios. gana įvairios medžiagos. " ^ - ^ 
I r jos, matyt, nemažėja, nes šį 
kartą raštų prikimšti net ir vir
šelių puslapiai, kurie ne vienu 
atveju anksčiau būdavo palie
kami nuegi. Raštų ir medžiagos 

Stankuvienė. žurnalo "Lietuvių i n a m a s autorius. Kad Čiurlionio an
samblio vadovybė žino. kas yra 

Sakysim, cituodama Salomėjos 
Nėries eilėraštį, knygos autorė. 

drąsiai". Atkištinai pasielgia ir fe 

leidvkla. kai virsehn d e d a m a 3 , J . ^ _ _ S Z . _s_^ _ 
: grafikos darbą — Salomėjos 
Nėries portretą — niekur nepa
žymi, kad šio raižinio autorė 

; yra grafikė Makūnaitė. O taip-

o drauge 
dakcijai. 

ir kreditas visai re

ni, balandžio mėn- nr. 
buvo perspausdinta ši daina su to
kiu red. B. Brazdžionio prierašu: 

"Šis eilėraštis atėjo iš anapus 
'Geležinės uždangos', iš tėvynes. 
kaip partizanų daina, kurią tuojau 
į savo repertuarą Įtraukė Čiurlio
nio ansamblis. Vėliau paaiškėjo, 
kad jos autorius gyvena laisvaja
me pasauly: tai yra Vanda Pana
vaitė (dabar Stankuvienė. V. R.). 

"A. Mickevičius yra pasakęs, 
kad kiekvienas žmogus vieną mo
mentą savo gyvenime gali pasi
reikšti kaip kūrėjas. Mūsų autore 

Pristatome Visokiu Rūsiu 
STATYBAI IR NUMU 

PATAISYMU! MEDŽIAGA 

žibuntas Mikšys 
(ofortas varyje) 

• S£JA, 1965 m., nr. 1. Tau 
tinės demokratinės minties laik 

gi knygos pavadinimas viršely- rastis. Leidėjas Varpininkų lei- ' į ^ ^ e n t ą pagavo £TeUivoje 
je į rašytas "angliškai": visų žo- \ dinių fondas. Redaktorius An- i 
džių pradinės raides didžiosios, tanas Rūkas. Pastarasis '"Sėjos" j 

Turint rankoje šį poetės Sa- \ numeris yra gerokai atsinauji- į 
lomėjos Nėries aprašą, negali į nęs ir turiniu ir išvaizda. Pir-
atsikratyt i klausimo: kada gi j miausia akin krinta Viktoro P e t 
mes. laisvojo pasaulio lietuviai, i ravičiaus sukurtas viršelis ir t i-
atskiromis knygomis pagerbsi- i tulinio puslapio vinjetė. Turiny-

Ex libris m e s u mumis buvusius ir am- j je jaučiama gana daug dėmesio 
žinybėn nuėjusius lietuvių lite-1 mūsų kultūrinio gyvenimo reiš

kiniams, kuriuos anksčiau "Sė
joj" užgoždavo politika. "Sėja" 
šia prasme dabar gana suaktu-
alejo, pasakytume — sukultū-
rėjo vienu ar kitu puslapiu tie
siog primindama Alg. Mackaus 
redaguotąjį "Margutį". Tik a-

KULTŪRINĖ KRONIKA 

autorius Lietuvos partizanų dai
nos "Stoviu aš parimus", liudija 

ST. ZABRODSKAS 
MIESTO IR NAMŲ STATYMO ' 

KONTRAKTORIUS 
Atlieka r<-monto. perstatymo ir na

mų s ta tybos darbus, cemento darbus, 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
re ikal ingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
a r remontavimui. 

Visas darbas y ra garantuotas U" 
ainlraustas . 

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

CHICAGO, ILL. 60609 

ROGSEVELT HiCTURE 
FRAME COMPAflY 

Manufacturers 

mmų IR IMPSRTUGTŲ urroMDBOHį 
(Complete auto service) 

PiLKAS T&SSYMAS !t* APTARKAV1M-3 

\ į 

V= 

ERWIN'S AUTO REPAIR, INC. 
2218 West 69th Street, Tel. HE 4-6900 

CHICAGO, ILLINOIS 60636 
y,' 

-r-5?--

• Peizažuose gamtos vietą dailininkai: V. Žukauskaitė 
turi užimti industrija. Įsidėmė- Poiutis , A. Stasiulevičius 
tini Lietuvos komunistų organe 
"Komunistas" (nr. 31 paskelbti 
žodžiai: "Šiandien dailė — ne
atskiriama komunistinio visuo-1 ne tema juose dar nerandanti 
menės auklėjimo dalis, viena ', t inkamo meninio vaizdo, 
svarbiausių ideologinio poveikio 
priemonių". Tai dar kartą pa 
tvirtina 

V. 
A. 

Krištcpaitis, J. Žilytė, P. R.au-
duvė ir kt. Jie kurią "industri
nius peizažus", nors... šiuolaiki-

CARR It iOODY 
L U M B E R CO 
STASYS UCTVEVAS, Pre* 

Mūsų erdviose patalpose 
r u rime didžiausi pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele 
vizijos aparatų, šaldytuvų ii 
kitų namams reikmenų. 
i i c v w t 1 1 Į S T A I G A 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
F A RAUDONIS ir N 

2310 W. Roasevelt Road 
BERTULIS 

TeU SEeley 3-47 . I 
\ t d a r a plrtnad Ir ketvlr. 9—9 vai- antr., treč ir Šeštadieniai* nuc 

9 iki e, va! 8eknxad. a tdara auo 11 'ki 4 30 po įjietų 

Visa tai rodo. kad partijos 
K0_ I diktatas susiduria su tapytojų 

, • i ar skulptorių pasipriešinimu bei 
mumstines propagandos ar agi-S .. - ^ . TTZ 

dailininkai į a b e 3 i n g , j m u - Daugiau teigiamai 
vertinami tik grafikai ir jų ta r -

bejotume, ar laikraščio gyw- : ; j 039 S. l la ls ted St~, VI K-\!lTi 
mui ir aktualumui yra visur jau : į k a i n a v i m ą - r prekių pristatymą 
toks būtinas ir anas primygti- Į teikiaroe nemokamai 
nas ieškojimas progos bakstelt! g * « ? * £ £ *g£ *%L& 
kiekvienam kaimynui. n l a l s u<' * vaJ-

Rankomis išpiaustytj paveiksiu 
rėmai. Pritaikinti paveikslams. 
skelbimų rėmai, 
rėmai. metalu aplieti \ 

J400 S. Oakiey Ave., Chirago 
VIrgiaia 7-7258-59 

tacijos priemone, o 
turį būti aklais tokio "poveikio" 
vykdytojais. Čia vis dėlto teks 
paabejoti, ar tokie dailei teikia
mi uždaviniai Lietuvoje gyve
nančius dailininkus, pagal "Ko
munistą", įkvepia aktyviam kū
rybiniam darbui, dar labiau gin
čytina, kad partijos varžtų su
pančiota dailė pergyvena "reikš-

pe labiau iškeliamas vienintelis 
S. Krasauskas, nes jo kūriniai 
(iliustracijos E. Mieželaičio 
"Žmogui" ar Just. Marcinkevi
čiaus poemai "Kraujas ir pele
nai") esą labai saviti bei origi
nalūs. (E.) 

Veikalai — premijų kandi-mmgą ir gražų Klestėjimo lai- . . . b .„ , . • aatai — ka jie atspindi? Lie-kotarpi ' . Ar nebus emama vi-, • *~ rT\ .., . . v. , •« i tuvoje numatvta paskirti pre-siskai priešinga krvptimi? \ .. . . . J. ~ r 
1 c : mijas įvairiems li teratūros ir 

meno kūriniams. Specialus ko-Lietuvos dailininkai, atrodo, 
tokiai "kūrybai" neparodo en
tuziazmo, nes "Komuniste" pri
pažįstama, kad šių dienų darbo, 
buities vaizdai "dažniausiai pa
teikiami paviršutiniškai, plikai". 
Dailininkai kaltinami, kad jie 
nepakankamai giliai pažįsta gy
venimą, nesugebą įžvelgti jo pa
čius būdingiausius, esminius 
bruožus. Dar blogiau — ypač 
jauni dailininkai atsisaką pa
veiksluose siužeto. Dailininkams 
prikišama paviršutiniškumas, 
tuštumas, nes. kaip teigiama 
"Komuniste", pastarųjų metų 
dailės parodose dailininkai ypač 
didelį vaidmenį skirią dekoraty
viniams spalvų deriniams, o tai, 
girdi, užgožia mintį teminiame 
paveiksle. Komunistams nepri
imtina maniera ir formos origi
nalumas pasireiškia ir tapyboje 
bei skulptūroje. Toliau aliar
muojančiai nuogąstaujama, kad 
dailės parodose grėsmingai di
dėjąs peizažų skaičius ir tai, ži
noma, pagal partijos nurodymus 
esą nereikalinga. 

Dabar mestas šūkis: šalin 
nors ir mielus gamtos kampelių 
peizažus, susidomėkime geriau 
"industriniu peizažu"! Šioje sri-

GRANE SAVINGS 
£ND L0&N ASSOClATiOM 

B. B. PIETKIE\VICZ, Prez. 

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

Naujas aukštas dividendas 
/ v mokamas už investavimo 

sąskaitas 

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

* 

MARQUETTE PARKE •-
AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE 

VAI IMD0S: ANTRA [>. ir I'KN'KT 9 v. r. iki 5 v. v. 
P1K3JA© ir KETV S v. r. iki 9 v. v. 
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d Trcčiad. uždaryta 

mitetas prie režiminės Min. ta
rybos paskelbė tų kandidatų są
rašą. Pasiiodo. kad atsižvelgta 
ne tiek į kūrinių meno vertę, 
kiek grynai į propagandinį po
veikį, į nuolat partijos stato
mus reikalavimus. 

Čia pakanka pažvelgti į kai 
kuriuos pristatytus kūrinius. 
Pvz. literatūros srityje pirmuo
ju įrašytas J. Avyžiaus roma
nas "Kaimas kryžkelėje", seka 
M. Sluckio ir I. Mero romanai, 
ę t raukta ir Karoso Atsiminimų 
(grynai agitacinio plauko, nie
ke bendro su l i teratūra netu
rinti) knyga "Kalba Vilniaus 
akmenys". Teatrinio meno sri
tyje pasiūlyta premijuoti, be ki
tų, rež. V. Čibirą už V. Rimke
vičiaus "Rato" ir... dviejų rusų 
veikalų pastatymą. Rež. J. Mil
tinis pasiūlytas premijuoti už 
Šekspyro "Makbetą", gi akt. M. 
Mironaitė — už eilę vaidmenų 
rusų teatre. Būdinga, kad ne
pasiūlytas nė vienas lietuvišku 
teatru aktorius. Vaizduojamojo 
meno srityje pasiūlyti, be kitų. 
skulpt R. Antinis už skulptūrą 
Palangoje "Eglė. žalčių karalie
nė", rusas dailininkas I. Ivano
vas už spektaklių rusų teatre 

Taupykite savo pinigus pas mus. O jeigu jau esate pasiruošę 
įsigyti savo namus ir norite gauti paskolą, tai imkite ją Marąuette 
Parke — Amerikos Lietuvių sostinėje, Chicago Savings and 
Loan bendrovėje, kur visada gausite teisingą patarnavimą, pel
ningą dividendą ir apdrausta savo santaupų saugumą. 

Chicagos Savings bendrovė jau 40 metų teikia įvairius fi
nansinius patarnavimus šio didmiesčio ir jo apylinkių !:etuviams. 
Tūkstančiai pasinaudoja jos patarnavimais. Kviečiame jais pa
sinaudot ir Jus. 

Mes nesiveržiame tapti pačia didžiausia ištaisa, bet stengia
mės visuomet teikti geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir 
skolinimo nariams ir visada siekiame finansinės stiprybes. Šios 
bendroves vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsargią, protingą 
pinigų administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų santaupas ir 
neša Jums gerus dividendus. 

• VacotiOfl Club 
• Co i l ege Bonyi Savings 
• H o m t Mortęcge loan» 
• Homt Improvefren^ Loant 
• CKrUtrnai Club 
• 1nsur»d Fornily Sav.ngi 
• Noicry Pub'iC S«rvic» 
• AU typei of !n»uror,c« 
• Fre* community rooff* for youf orcjan'zctlofl 

meetingi 
• Co*h checiti ond pay ai! famity biiis wifh our 

special mon«y order checl<». No seviet charg* 
to mc-beri 

• U. 5. Postai Stomp Mcchine Servį<% 
• S»M ond redeem U. S. Bar,d» 
• Two iorgft fre# perionj !o*l 
% Driv#-!n Window 
• Sove-by-Moi! Kits 
• Trave!*r* Cn« ;ks 
• Sof» Oeposil Box»t 

Mokame aukšta 

9 ' 

U H£ATifiG Ė ik H U L Y S 

SiHCLAlR ALYVA 
360^ West 63rd St. POrtsmouth 7-8020 

j/ 

tyje pasižymėjusiais nurodyti į apipavidalinimą. 

HANDY H0URS 
Monday 12-JOO P.M.-8:00 P.M 
Tuesday 9:00 A.M.-4:00 P.M 
VVednesday . . Closed Ali Day 
Thursdav 9:00 A.M.-S0O P.M. 
Friday 9:00 A.M.-8:00 P.M. 

NELAUKITE, nes rytoj 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: 

^ 

Satuiday 9:00 A.M.-12:30 P.M. 
dividendą investa\imo 

sąskaitoms 

and L0&N 

ASSOOlATiOH 

6245 So. Western Ave. Chicago, Illinois 60636 GR 6-7575 

A M KRICAN- BON'PTNG 
\ S; B KIC A N' IN DEM XIT Y 
i' AS1-ALTY Ml T t ' A L 
l ! ! )Kr jTT & DEPOS1T 
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DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. gegužės mėn. 22 d. 

e Pasisekusi Viktoro Petrą- išsidėstę nuo impresionizmo iki 
vtčiaus darbo paroda Detroite, abstrakto imtinai. Pirmą kartą 
Vietinių lietuviu inžinierių i r ar- i viešumai parodyti kun. P. Dze-
ohitektų globojama šio mūsų goraičio tapybiniai užmojai ne 
srafiko ir tapytojo dailės paro- ; vienu pavyzdžiu yra mūsuose 
cia Lietuvių Ramuose uždaryta maloni staigmena. Paroda 
gegužės mėn. 16 d. Meno mėgė- j "Drauge" tęsis iki birželio mėn. 
Tai šia paroda ypač domėjosi. 130 d. Lankymo valandos savai-

išpirkdami. Iš- į ̂ s dienomis nuo 9 *v ai. iki 
jų akį pat rau- ^ v a l - ^ rc^n- P°P i et , šeštadie-
avičiaus graf i- j n i a i s B* 12 vai. 
uiej spalvotie- » Anastazijos Tamošaitienės 
i kurie vis: ir i jiįmų a paveikslų paroda Lon-

Si afikos darbų 

nemaža darbų 
s k rtinai lauky 
ke Viktoro Pt 

a ypač paskr 
•'. medžio raižin 

/o nupirkta 

kursai, vadovaujant A. A. Ta-
'saiL-iams, buvo pravesti su 

. įlu pas sekimu. Kursus pla
čiai paminėjo vietinė spauda: 
The London Free Press, radi
jas ir televizija (Chanel 10). 

• Zola gimimo sukaktis ir jo 
vertimai lietuvių kalbon. Balan
džio 2 d. sukako 125 metai, kai 
gimė žymus prancūzų rašytojas 

Emii Apie ju kūrybą ir 
jos vertimus j lietuvių kalbą 
"Pergalėje" vnr. 4) įdėtas O. 

. snis. Pagal 
daugiausia Zola 

•. mų Lietuvoje pasirodė ne-
ausomytes (iki 1940 m.) 

Laikmečiu. Sovietiniame periode 
tepasirodė vienas kitas išvers
tas apsakymas. 

&*&* -•-4 h ^ 1 ^ 
g 

ano (Kanadoj) Meno Muzieju-
į? uždaryta gegužės 2 d. Paro
da nuo praeitų metų buvo gar-

iš v :so buvo parduotai 31. P a r o -
len dėmesį atkreipė ir Detroi to 
--.erikietiškasi^ meno pasaulis : , n a m a Londono muziejaus biu-
[udsono meno galerija įsigijo d e n i u o s e ir Londono miesto 

tr is spalvotus L du juoda b a l t a ! leidinyje (balandžio mėn.). Pa-
meno raižinius. rodai atsidarius, apie spalvotus 

. • Kun. Petro Dzegoiraieio ta - i gobelenus i r paveikslus rašė Le-
larptautmeje toto parodoje ColhseuTn, >ew \orke . Laivyno nuotraukų paviljone, po įspūdingomis, Ark-' . _ !_ „ . „ j . T. „ „ J i ^ _c j • r^ ™ I I 
tikoje darytomis nuotraukomis užkliuvo akis už autoriaus pavardės / "F. Kazukaitis". Pasiteiravus jo P J . b ° S ^ r ° d * J r a u S ° redak- j nore Crawford ir Diny Bakker, 
tautybės, nesvyruodamas atsakė: "I am Lithuanian". A.itros generacijos lietuvis iš St. Louis, dirbąs Lai- C 1J°S f o J e atida:yta gegužes 19 į bal. 27 d. Londono (Ont.) apy-
vyno foto centre, Washingtone, D- C. Nuotraukoje F . Kazukaitis tarp dviejų jo darbo eksponuotų nuotrau d. Parodoje išstatyta 2$ dar- į linkės audėjoms surengti pa-
k u- Nuotr. V. Maželio bai, savo techniškuoju pobūdžiu veikslinių - gobelininių kilimų 

TĖVAS IR SŪNUS 
M'.BOUSTTE F'JHER*L H 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 Wesf 71 si St. Teief. GRovehili 6-2335-6 
1410 S, SOth Av8„ Cicero. T0wnhall 3-21 J^C9 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

Bus išleisti Stepo Sodeikos 
vokaliniai kūriniai 

Stepas Sodeika, pernai miręs pvz. "Mano Aušrinei", mišriam 
"Dainavos" ansamblio dirigen- . chorui su solo balsu, kurios 
t as ir Šv. Kryžiaus parapijos ' teksto autorių dar bus stengia-
vargonininkas, paliko mums ne rr.asi surast i . Bažnytinio pobū-
tik šviesų atminimą bei liūdesį Jžio minėtame rinkinyje bus : 
jo netekus. Nors ir neįsigijęs "Ave Maria", kuri įėjo į nese-
specialaus kompozitoriaus išsi- niai išleistą, St. Sodeikos prieš 
lavinimo, Stepas Sodeika turėjo : pat mirtį ruoštą, o Algio Šim-
neabejotiną. nuoširdžiai lyrinę kaus užbaigt? religinių giesmių 
kūrybinę dovaną, ypač melodi- ; plokštelę. ' 'Prailgo dienos" gies-
jos srityje. Po jo mirties pasi- mei (Maironio žodžiai) redakto-
liko nemažai kompozitoriaus rius VI. Jakubėnas prirašė var-
sukurtų dainų bei giesmių cho- gonų akompanimentą, nežy-
rui ir solo balsui. Jos buvo pa- \ miai pe r tvarkydamas choro par-
rašytos įvairiomis progomis ir tiją ir kiek prailgindamas bar i -
y ra nevienodos paskirties. Vie- ; tono solo. 
nos iš jų buvo skirtos, kaip v o Kompozitoriaus Vlado Jaku-
kaliniai numeriai Tautinio an- ; teno uždavinys, jo paties žo-
samclio, o vėliau Dainavos sta- : džiais, buvęs gan įvairus. Kai 
tomiems vaidinimams, kitos t a - ; kur jis pasitenkinęs smulkių 
čiau yra visai savarankiškos, harmonijos klaidų iš ta isymu; 
niekam nepaskyrimo prasme, kai kur, ypač solo dainose te-
Visa ši kūryba yra gana nevie- ko pagal esamą eskizą kur t i 
nodame užbaigtume. Kai kurie naują, įdomesnį fortepijono pri-
paties Sodeikos choro atlikti kū- tarimą, paliekant St. Sodeikos 
riniai yra pilnai užbaigti, kiek melodijos liniją, be t kiek pa
leido paties autoriaus kompozi- įvairinant jos ritmą. Populiario-
cinė technika. Kai kurie kiti, je linksmoje dainelėje ' ' Jūs * 
ypač dainos solo balsui, turi tik neliai apgavikai" kiekvienas iš 
eskizinio pobūdžio akompani- trijų posmų buvo kiek kitaip 
mentą su daugeliu užrašymo apipavidalintas, suteikiant dau-
klaidų. Solo balso melodija vi-, giau įvairumo atskirų choro 
sur gražios linijos, bet kiek; grupių bendradarbiavimui. Vie-
monotoniško ritmo. Pa t s Sodei-; na iškilmingo pobūdžio da ina -
ka šitai išpildyme aplenkdavo, giesmė "Šiaurės pašvais tė" bu-
itin laisvai elgdamasis su ri t- ; vo "Pašvais tės" leidyklos išleis-
mu. Akompanuodamas daininin- ta Vokietijoje 8 baisais miš
kams savo dainas, St. Sodeika riam chorui ir 3—4 balsams vie-
mokėdavo suimprovizuoti efek- noaų balsų choro epizoduose. J. 
tingą akompanimentą, bet tu- Zdaniui pa tar ius , šis kūrinys £ 
rėjęs sunkumų jį užrašant, buvo VI. Jakubėno perredaguo-
Skambindamas vėlgi nesilaikė : t as kiek suprastintoje formoje 
nei užrašyto teksto, nei ritmo. 1 — 4—5 balsų mišriam chorui 
Dalis kūrinių yra iš viso nebaig- ; ir 2—3 balsų vienodų balsų cho-
tame stovyje. Kai kur yra gai- rui, p r i rašan t efektingą forte-
dos, bet trūksta teksto dalies, pijono akompanimentą. Šis vei
kai kur nepažymėtas teksto au- kalas, gal būt. bus į t rauktas į 
torius. ' albumą abiejuose pavidaluose. 

Stepo Sodeikos albumo įgra-
Stepo Sodeikos giminės, viravimo darbą apsiėmė atlikti 

konstruktorius Valius Sodeika, muzikas J. Zdanius, kuris ir 
jo brolis Leonas — dainininkas šiaip y ra perkrau tas terminuo-
baritonas bei visa eilė kitų, nu- ; tais darba is amerikiečių gaidų 
tarė savo lėšomis išleisti St. So- j iaidykloms ir lietuviškų gaidų 
deikos vokalinės kūrybos albu- i paruošimą gali apsiimti t ik 
mą. Bendradarbiaujant su J. išimties atvejais. St. Sodeikos 
Kreivėnu, buvo atrinkti užbaig- kūrinių albumas sudarys dėkin- ' Į 
tesni ir tikrai St. Sodeikai pri- gų plačiai publikai suprantamų 
klausą kūriniai. (Stovyklinio gy- , ir mėgėjų chorams prieinamų 
venimo sąlygose y ra St. Sodei- į kūrinių pluoštą. Kai kurie rim-
kos ranka nurašytų svetimų •• tesni. patr iot inės nuotaikos vei-
veikalų, nepažymint tikrojo au- kalai, kaip solo daina "Benamio 
toliaus.) Per redagavimo darbas daina" ir mišriam chorui "Šiau-
buvo pavestas kompozitoriui rės pašvais tė" (abi jų Bem. 
Vladui Jakubėnui. Šis darbas Brazdžionio žodžiai) gali even-
neseniai buvo užbaigtas. Spau- tualiai įeiti į s tandart inį mūsų 
dai paruošta iš viso 16 dainų tautinių švenčių bei patriotinių 
bei giesmių. Jų tarpe yra trys minėjimų repertuarą. St. Sodei-
dainos solo balsui su fortepijo- kos vokalinės kūrybos albumo 
nu, S numeriai mišriam chorui, išleidimas numatomas artimoje 
jų tarp kai kurie su solo par- ateityje. a. k. 

tija; keturi numeriai vyrų cho
rui ir vienas — moterų chorui 
su solo partija. Šių veikalų tar
pe yra lengvo ar lyrinio pobū
džio miniatiūrų, yra ir plačiau ^ ' 
vestų dainų ar giesmių, kaip 

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR 

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
F I R M O S 

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA 

1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N . Y. , I N 7-5522 

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

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

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

MŪSŲ S K Y R I A I : 

* OOTTJVIŲ DIREKTORIUS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4P,05-0? South H r - i s 7': i 2 ftvenut 
Tel. YA 7-1741-2 

4o$Q-34 Souin U! *vn;a iiynue 
Telefonas LA 3-Q44r« ii U 3-3851 

BR ORI.YN. K. Y. 
xr M Y O R K 3. m. Y. 
> AVAUK. N. J. 

OUTH KIVKR, N. J. 
cTICA. N. Y. 
FAKMTNGDALE. N. .1. 
IMilIADKT.PHIA 23. PA. 
U i C n O V H , PA. 
R(X'HESTER 5. N. Y. 
LOS AXOEI,KS 4. C AL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BA1-TTMORF, 31. MI>. 
BT-FFALO 12. XEW YORK 
DETUOIT 12, M1CH. 
HARTFORD 6, COX>". 
•1ERSF.Y CTTY. X. J. 
SYRACTSE 7, X. Y., 
CI.FVF1..\XI) 13. OHIO 
HA>ITJ{AM(K. M1CH. 
SO. BOSTON. MASS 
TRENTOX 10, XE\Y .TFR.SKY" 

1530 BEDFORD AVE. 
78 SECOXD (••!HIIĮl 
314 MARKET STREET 
46 WBTTEHEAD AVENTJE 
9«s BLEKCKER STREET 
FREEWOOD ACRES 
631 W. GIRARD AVENTE 
126 TTLGHMAX STREET 
538 HDDSOįl AVEXUE 
107 SO. VlRMOXT A V E M E 
1241 XO. ASHLAND AVE.YCE 
1900 FLF.1T STREET 
701 FTELMORE AVE^TCHE 
11601 JOS CAMPAC A VENTE 
643-47 AEBAXY AVENTE 
303 GROTE STREET 
1200 SOETH AVENTE 
1028 KFNlLWORTH AVENTE 
I t t H JOS CANfPAF AVEXCE 
396 \V. BKOADVAY 
1152 DECTZ A V E M E 

IX 7-«4«tt 
OR 4-1540 
MI 2-2452 
CL 7-6S20 
RE 2-7476 

363-0494 
P© 9-4507 
HE 5-1654 

232-2942 
D r 5-6550 
HTJ 6-2818 
DI 2-4240 
TX 5-0700 
TO 8-0298 
CH 7-5164 
HE 5-6368 
GR 5-9746 
PR 1-0696 
TO 9-3980 
AX 8-1120 
EX 2-0306 

H ? n i L S " r: 
SAMStSKO 

SA1NT GASIMIR 
MOHUMEHT CO 
3911 West l l l t h Street 

DtdEansia* P«nir.k:.M".5. Pia"ij 
Fae i i lnkims* M s ^ - į M;°*t«-

Teief, — OEdafCcSi 3^S3į 
vienai K'nk^p noo kapic'a 

1 
- " ^ s s 

STANDARD FEDERAL 
SAV1NGS d LOAN ASSOC I ATI ON 

4132 ARCHER AVE. — CHICAGO, HJJNOIS 60632 
Telef. — Vlrginia 7-1141 

TURTAS — ^90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00 

Vienintele lietuviška bendrove Chicagoj mokanti dividentus kas 

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 4 ^ % visoms taupmenoms. 

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI 

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS 

Yra natūralu, kad tautos ren
kasi idealu ne reliatyvias, o ab
soliutines vertybes, nes pastaro
sios yra amžinesnes už pačią tau-

V A L A N D O S : 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro 
Antradieniai ir penktadieniais 

nuo 9 iki 4 vai. vakaro. 

Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 

Trečiadieniais nedirbama 

6UŽAUSKŲ BEVERLYHILLS GĖLI i m IA 
Geriausio* gėlės del vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
3443 West 63rd STEEET 

Telef.PE 8-0833 PR 8-0884 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietavic Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai 

STEPOHAS c, u u x w i e 
2424 W. 69th STREEI TeL REpublic 7-1213 
?314 W. 23 rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CA1IFOBNIA Tei LAIavette 3-3572 

ANTANAS M, PHILUPS 
3307 LITEAMCA AVE, Tel YArds 7-3401 

POVILAS l RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Tel YArds 7-1911 

JUSTIN MACKIEWICH, 
Valdybos pirmininkas 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr. 
Prezideiitas 

— Pr. Gaidamavioiua " ^ 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S MdCHIOAN A\"E Tel. COmmodore 4-2228 

JURGIS F, RUDMIN 
3319 S. UTTANICA A\X- Tel. I M 7-1138 — 1139 

=P 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 S 50th %VE HCERO. ILL T^ OLymplr 2-lOOS 

Remkite tuos. kurio skelbias dirnr. Drauge 
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M otorrą 

l ~r y ve n i m *\ s 

Redaguoja St Semėniene, 6507 S. Trov St., Chicago, BĮ., 60629 
Tel. 925-5988 

I KALNIS, 1 AUKŠTYBES 
Marijos Pečkauskaites 35 metų mirties sukaktį minint 

STASĖ PETERSONIENE 

IŠ MOTERŲ PASAULIO 

Jau 35 metai, kai nutilo ra
šytojos, jaunimo auklėtojos, di
džiosios idealistės Marijos Peč
kauskaites širdis. Jei ji būtų 
buvusi stiprios prigimties, ge
ros sveikatos ir būtų turėjusi 
geras gyvenimo sąlygas, galėjo 
gyventi iki šiol. Šįmet turėtų 87 
m. Deja. jai gyventi tebuvo lem
ta tikrai tik pusę amžiaus, 52 
metus. Ir tai dėl to, kad iš pat 
mažens buvo nestipri, silpna-
sveikatė, trapi. 

Marija gimė 1878 m. Medin
gėnų dvare, Telšių apskr.. Mo
tina. Stanislava Šiukštaitė, bu
vo švelniasielė, labai religinga. 
anot Vaižganto, "kantrybės ir 
savęs išsižadėjimo idealas". Ba
jorai Šiukštos — Žemaičių di
dikai. Buvę įvairūs krašto tei-1 
sėjai, seniūnai, net karaliaus 
dvaro valdininkai. Medingėnų 
dvaras — Marijos motinos tė
viškė. 

Tėvui Anuprui Pečkauskui ne-
labai sekėsi tvarkyti žmonos 
tėviškę. Jis išsinuomavo Labū
navos dvarą prie Užvenčio. Čia 
Ifarija praleido vaikystę ir 
ankstybąją jaunystę. Šį dvarą 
vėliau rašytoja gražiausiom 
spalvom aprašė gražiausioje sa
vo knygoje "Sename dvare". 
šių eilučių autorei yra tekę 
vaikščioti to dvaro liepų alėja. 
Ir tą alėją Marija dažnai mini 
savo "Sename dvare". Mediniai 
tvirtų ąžuolų seno dvaro rūmai, 
įsikvepėjęs, Įsisvajojęs sodas, 
mėgiamos Marijos rožės, pasvi
ręs gluosnis prie Ventos — vi
sos brangios jaunystės vieteles 
— aprašomos jos mielų atsimi
nimų knygoj "Sename dvare". 

Pažintis su Povilu Višinskiu 

Labūnavos dvarely, dar visai 
jaunutė būdama, Marija susipa
žino su kaimynu studentu Povi
lu Višinskiu. Jo paruošta įsto
jo į Šv. Kotrynos gimnazijos 3-
ją klasę Petrapilyje. Silpnutei 
Marijai netiko drėgnas Petra
pilio oras. Ji grįžo atgal ir gim
nazijos kursą išėjo privačiai na
muose. Mokėjo lietuvių, lenkų, 
rusų. vokiečių ir prancūzų kal
bas. 

Studento Povilo Višinskio ir 
Marijos santykiai nenutrūko. 
Povilas, pastebėjęs Marijos ga
bumus, ragina ją rašyti. Jis tai
so jos rašinius, siuntinėja į lie
tuviškus laikraščius, moko lie
tuviškai, supažindina su "litvo-
maniniu judėjimu". Idealistinių 
ir demokratinių polinkių Marija 
greitai persiima Povilo idėjomis, 
išskyrus tik tas. kurios lietė 
religinius įsitikinimus. Marija 
— giliai tikinti iš pat vaikystes. 
Povilas — liberalas. Mačiau La
būnavos dvaro liepų alėjoje vie
nos liepos žievėj išpiaustytą šir
dį, pervertą strėle. Virš šios 
širdies žodis "Atmink", apačioj 
Marijos inicialai. Jauna ir gra
ži, švelniasielė ir talentinga ba
joraitė, savaime suprantama, 
yra pergyvenusi ir meilės kan
čių. Ir gal kaip tik ta kančia 
yra padariusi ją idealiste, yra 
išmokiusi kantriai pernešti vi
sa tai. kas žemiška, trapu ir 
trumpa. P^r savęs apvaldymą 
ir nusigaiėjimą ji siekė aukštes
nių idealų, ji žvelgė "į kalnus, 
į aukštybes". 

Viktutės gimimas Lietuviu moterų klubų federacijos suvažiavime,, kuns įvyko š. m. gegužes men. 1-2 dienomis N e * 
Yorke. Iš kaires j dešinę stovi: O. Saulaitienė. Z. Juškevičiene — abi yra L. M. K. Federacijos suvažiavi-

Labunavos dvarelyje prabėgo į mo ^ar-bo posėdžių pirmininkes. E. Jurkiene. L. M- K. Federacijos garbes narė ir atstovė iš Kanados. Ligija 
gražiausios Marijos dienos. Tė- j Bieliukienė. L. M. K. Federacijos valdybos pirmininkė, Lietuvos laisves ambasadore plačiame pasaulyje, 

jvų brolių ir sesers mylima. Po- į G F W Clubs tarybos nare. Dr. Marion Mill Preminger. M. dr. Albert Schweitzer sekretore, neseniai grį-
v;lo °"loboiama Čia prasideda Į žūsi iš Afrikos, kur dalyvavo savo šefo 90-tajame gimtadienyje, ir ponia Budriene, buv. Lietuvos gene

ralinio konsulo J Budrio našlė. 
Suvažiavime buvo atstovauti visi moterų klubai, priklausą L. M. K. Federacijai. Suvažiavimas vyko 

pakilioje ir darbingoie nuotaikoje: padaryta prasmingų nutarimų Lietuvos laisvinimo reikalu. Suvažiavi
mo metu išrinkta ir nauja L. M- K. Federacijos vadovybe. 

Į valdybą išrinktos: L. Bieliukienė. I Banaitiene, V. čečetienė, M- Kregždienė. A. Kazickienė, V. Les-
kaitienė, V. Šileikienė, M. Ulėnienė. G. Žilionienė. Revizijos komisiją sudaro: Kereitiene — pirm.. Kaunie
nė, Tautvilienė. Garbės teisiną sudaro: B. Novickienė pirm.. Krivickienė, O. Saulaitienė. 

Nuotr. R- Kisieliaus 

i jos rašytojos kelias. Čia gimsta 
"Viktutė", kuri lietuviško sąjū-

i džio idėjas skelbia aplenkėjusio-
įje ano meto lietuvių bajorijoje. 
į šioje apysakoje yra daug au-
; tobiografinių elementų, nes pati 
: Marija Pečkauskaitė Labūnavos 
apylinkėje buvo garsi "litvoma-

:nė" (lietuvybės gerbėja ir sklei
dėja). 

Mirus tėvui (1898 m.), persi
kelia su motina, broliais ir sese
rimi Sofija į Šiaulius. 1905 m. 
Povilo Višinskio rūpesčiu, gau
na stipendiją ir išvažiuoja į 
Šveicariją studijuoti. Zuericho 

liniam karui, mokytojavimo dar- pastovu, kur nebėra "irių for-1 pasakė: "Čia rašė "Senąjį dva-
bas nutrūksta. 1915 m. Marija ; mų". Gal dėl to Marijai mirtis '; rą" Marija. Čia grodavo Betho-
persikelia pas kun. Bukantą į atrodė "džiaugsmas, pasislėpęs j veną. Ar nebijosi?" Žinoma, aš 

už sopulio", kai jau visi arti- j pasakiau, kad ne ir kad aš esu 
mieji (tik sesuo Sofija dar buvo I laiminga, galėdama nakvoti Ma-

• Chicagos Konsularinio kor
puso ponių klubui šį sezoną pro
gramas parūpina ir pristato 
Lietuvos generalinio konsulo 
žmona Juzė Daužvardienė. Kiek
viename posėdyje pakviesti kal-
:ėtojai-os iš įvairiausių profesi
jų bei veiklos sričių. Paskutinia
me posėdyje, įvykusiame Y. W. 
C. A. patalpose, East Monroe 
St., J. Daužvardienės kvietimu, 
Lyric operos vicedirektorė p-lė 
Pat Harris papasakojo labai įdo
mių užkulisinių "paslapčių" iš 
Lyric operos veiklos. Būdingiau
sia tai, kad ši opera, dabar skai
toma viena iš 6 geriausių visa
me pasaulyje, pasiekė dabarti
nio lygio dėka kelių pasišventu
sių asmenų kurių skaičiuje dau
giausia moterys: Carol Fox, Pat 
Harris ir visa eilė kitų. Moterys 
tvarko apšvietimo techniką bei 
dekoracijų paruošimą. Jų "šei
mynišku" pramatymu, atnau
jinta senos (50 metų senumo) 
dekoracijos, nuomuojamos kitų 
miestų operų dekoracijos, ir net 
įvesta naujoviškumas — pro
žektorinės dekoracijos, kurios 

įgali numušti dekoracijų gamy-
i bos kainą nuo $5,000 iki $500. 

P. Harris rodė spalvotas skaid-
j res iš užkulisinio Lyric operos 
j gyvenimo. Konsulų žmonų vieš-
j nių tarpe buvo ir Alice Ste-
phens, Konservatorijos kolegi
jos profesorė, kurios 5—6 mo
kiniai dainuoja Lyric operos 
chore. 

Sekantis klubo posėdis (sezo
no užbaigimui) bus EI Salvador 
konsulo bute. Po pietų ir posė
džio narės aplankys milijoninę 
N. Cummings meno parodą jo 

I bute Drake Tovvers. 

• šių merų debiutantas. Gin-
į taro baliuje bus lydimos šaunių 
į lietuvių palydovų — jūrų skau
tų Korp! Gintaro atstovų. Ba
lius virto tradiciniu ir rengia
mas kasmet Chicagos Lietuvių 
moterų klubo, kuriam pirminin
kauja muzikė Genovaitė Gied
raitienė, o baliaus rengimo pir
mininkė — Aldona Barčus -
Daukuvienė. Šiemet balius įvyks 
birže io mėn. 19 d. South Shore 
Coutry klubo salėje. 

BIRUTININKIŲ VEIKLA 

Židikus. Mažeikių apskr., kur 
gyveno jau mama ir sesuo So
fija. Brolis Steponas, kurį Ma
rija labai mylėjo, mirė 1901 m., 

ir Freiburgo universitetuose stu I būdamas 7 klasėje. Brolis Vin-
dijuoja pedagogiką. Labai susi 
žavi prof. Foersterio pedagogi
nėm idėjom ir vėliau keletą jo 
veikalų išverčia į lietuvių kal
bą. "Jaunuomenės auklėjimas", 
"Seksualinė etika ir seksualinė 
pedagogika", "Auklėjimas ir 
auklėjimasis" buvo Foersterio 
pedagoginiai veikalai, išversti 

cas. jauniausias, jos į mokslus 
leistas, mirė 1910 m. 

Gimsta veikalas šeimos lizdo 
tema 

1915 m. Židikuose miršta ma-
I ma. Dabar Marija, žiūrėdama 
į savo išdraskytą šeimos lizdelį, 
rašo patį didžiausią ir gražiau
sią veikalą "Sename dvare". Šis 
veikalas yra paminklas savo šei
mos židinio nariams. Pagrindi
nė tema — šeimos lizdo tema. 
Ankstyvesniuose kūriniuose 
("Viktutė". "Vincas Stonis", 
"Anuomet", "Dėl tėvynės") ra-

gyva) buvo iškeliavę Anapus. 
Ir jos giliai tikinti siela norėjo 

rijos kambarėly. Bet aš nemie
gojau visą naktį. Už lango ošė 

giamos temos. 

Gyvenimas pagal paskelbtus 
idealus 

Persikėlusi gyventi į Židikus, 
ir pati pradėjo rimtai sirguliuo-

šytoja vaizdavo pereinamąjį lie- I ti širdimi, inkstais." Rašydama 
tuviško atgimimo laikotarpį. 
Perėjimas iš dvaro į kaimą, nu
sisukimas nuo lenkiškos kultū
ros, grįžimas ir kūrimas lietu
viškosios. Liaudies švietimas. 
Pirmuosiuose kūriniuose — hu
maniškumo idėjos, paremtos; niškai stengėsi gyventi pagal 
demokratija ir krikščioniška ar- j paskelbtus idealus. Jei jaunystėj 
timo meile, visur įpinant tėvy- i Labūnavoj mokė kumečių ir kai-
nės meilės motyvų. Tai tautinio 
sąmonėjimo ir tautinio atgimi
mo laikotarpis. 

greičiau vėl susijungti su tais, j šventoriaus medžiai, o aš visą 
kurie taip brangūs buvo jos šei- j naktį mąsčiau apie Marijos 
mos lizdely. Be autobiografinių j skelbtas idėjas. "Viktutės", "Ir-
atminimų, žinoma, labiausiai lė- į kos". "Mamatės", "Mėlynosios 
mė Marijos rašytojos - roman- Į Mergelės" paveikslai, lyg šešė-
tikės kryptis. Žmogaus egzisten- liai, vis slinko pro mane. Ir visa 
cijos, mirties ir amžinybės prob- tai veikė dilginančiai, skatinan-
lemos, nakties, sapnų, iliuzijos, į čiai, keliančiai. Ar mane vieną? 
svajonių ir tikrovės sumišimas Ne. Visa laisvos Lietuvos moks-
ar net sutapatinimas romanti-; ieivija buvo labai idealistinė, 
nių rašytojų visada buvo mė- i Retenybė buvo išgirsti skaičia-

Įvimą, kokia bus būsima alga, 
i baigus mokslą. Šviestis, turtėti 
dvasia, kelti viso krašto kultū
rą, šelpti saviškius, pačiam pa- j 
kilus, pakelti kitus — buvo pa- ', 
grindinis dalykas. 

I 
Pečkauskaites didžios idėjos 

nemiršta 
Tas jaunuomenės veržlumas I 

ir idealistinės nuotaikos atitiko : 

Marijos Pečkauskaites kūrybos 
ir gyvenimo mintims — "Į kai- ; 

mis, į aukštybes". 
Ar tik ne Marijos Pečkauskai

tes įtakos čia būta? Mano sub-
jektyvinė nuomonė — taip. 

Praėjo jau 35 metai nuo jos 

L. D. Kunigaikštienės Biru
tės draugijos Chicagos skyrius 
gegužės 2 d. Jaunimo centre tu
rėjo savo visuotinį metinį narių 
susirinkimą, kuriam pirminin
kavo Sofija Oželienė, sekreto
riavo U. Lipčienė. 

Prieš pradėdamos žvelgti į 
praeities suverstas darbo vagas 
ir planuoti, ką sukauptomis jė
gomis dar pajėgs duoti ateičiai, 
susirinkimo dalyvės pagerbė 
motinas. Tylos minutėje buvo 
prisimintos partizanų ir kovoto
jų motinos ir tos motinos, ku
rioms Sibire ar kitur svetiniieji 
akis užmerkė, motinos biruti-
ninkės ir visos lietuvės motinos, 
kilniai atlikusios savo pareigą 
tėvynei. Taip pat buvo pasvei
kintos artėjančių vardinių pro
ga draugijos garbės pirmininkė 
Sofija Smetonienė (raštu) ir 

! garbės narės Sofija Oželienė, 
j Stasė Statkevičienė ir Marija 
; Tumienė. 

Šis susirinkimas pasižymėjo 
našia darbo nuotaika. Naujos 
valdybos rinkimai praėjo sklan
džiai, nes, kas daug dirbo ir pa
vargo, savo darbo naštos neme-

I tė, bet vėl sutiko ir toliau au-
| koti brangų laiką ir jėgas. Nau-
| ja valdyba-. M. Babickienė, L. 
Dainauskiene, M. Jautakienė, V. 
Kulikauskienė ir L. Stasiūnienė. 
Revizijos komisija: V. Geniene, 
B. Gustaitienė ir J. Žitkuvienė. 

Su dėmesiu buvo išklausyta 
turininga ir aktuali dr. Julijos 
Monstavičienės paskaita tema: 
"Balansuoto maisto reikšme". 
Po paskaitos jaukioj nuotaikoj 
prie vaišių stalo buvo pasidalin-

I ta įspūdžiais su viešniomis ir 
svečiais ramovėnais. 

paminklą savo artimiesiems ir 
gėrėdamosi mirtimi, nebėgo iš 
gyvenimo į dykumas, bet pati, 
paskelbusi žmogaus tobulėjimo 
būtinybę savo grožinėj ir peda
goginėj literatūroj, pati asme-

VIRIMAS - GERIAUSIAS DRAUGAS 
STEFANIJA STASIENfi, Cleveland, Ohio 

mo vaikus, jei būdama mokyto
ja, kvėpė idealizmo, savitvardos 
idėjas savo mokinėms, tai da-1 m i r t i e s . Ar paseno jos skelbtos 

Marija Pečkauskaitė — 
-Šatrijos Ragana 

Marijos į lietuvių kalbą ir taip 

Vėliau, "Sename dvare" ir įbar- Židikuose, daugiausia rūpi-
"Irkos tragedijoj" (pairusios5 ^ labdarybe. Lanko ligonius, 
šeimos problemos — vaikai) ! šelpia beturčius i dažnam sumo-
autorė jau stato sau ir literatu- ; k a vaistinėj už vaistus). Žino-
rinius reikalavimus: kūrinio es- įm a - r a n d a valandėlę laiko pri-
:etika ir psichologinė tiesa. Bū- ; s § s t i P r i e pianino bei apeiti kle-

reikalingi ką tik susikūrusios dama romantikė, nors ir turėda-; DomJos sodo bites. Židikų apy 
linkės žemaičiai apie Mariją 
Pečkauskaitę sakydavo: " Laba 
mokyta ir didele gera pana Ma
rija". 

laisvos Lietuvos jaunuomenei, ma prieš akis tikslą — žmo-
Vėliau ir pati M. Pečkauskai- gaus tobulėjimo būtinybę (kū

tė parašė dvi knygas auklėjimo rinio estetikai ši tendencija ne-
temom. "Motina — auklėtoja",'• kenkia) autorė "Sename dvare" 
skirta motinoms ir "Rimties va-:, sukuria pasigėrėtinus. įvairiau-
landėlė" — mergaitėms. sius nuotaikų niuansus; elegi-
"Brolelio - dobilėlio" netekimas jos. ironijos, humoro, idilijos, logijos - Filosofi 3 fakultetas 

1906 m. miršta Povilas Vi- į Prie tų visų nuotaikų visur jau- Į 1928 m. j a i suteikė garbės dak-
taro titulą. 

Buvo ateitininkų "Giedros" 
korporacijos garbės narė. Teo-

sinskis, jos "brolelis - dobi- ciama pagarba grožiui (muzi-
lėiis". (Taip vadindavo jį Mari- ka, daile, gamta) ir gėriui. Net 
ja savo laiškuose.) Kai 1942 m. j ironijoj nėra pagiežos žmogui. 
Vėlinių išvakarėse netikėtai mū- Į tik jo klaidai, 
sų studenčių būrelis atradome 
Vilniaus Rasų kapuose Povilo 
Višinskio kapą. mes vėliau visa
da puošdavome tą kapą gėlėmis, 
labiausiai dėkodamos jam už 

Mirtis — džiaugsmas, 
pasislėpęs už sopulio 

Gyvenimo trapumo, praeina
mumo, mirties motyvai nė vie-

Mirė 1930 m. liepos 24 d., 
sunkios kaulų vėžio ligos iška
muota. Marijos Pečkauskaites antkapio 

projektas Židikuose (J. Mulokas) 
Mintys, lankant rašytojos 

kapą ir nakvojant jos 
buvusiam kambary 

(idėjos? Ar neatrodo naivus jos 
idealizmas šių laikų dvasiai, vis
ką vertinančiai materialinių gė-

Kai 1940 m. vasarą svečia- rybių saiku? Idėjos, jei didžios, 
vausi Židikuose pas vaišingąjį nemiršta, anot Maironio. Tikin

tai, kad jis mums davė Mariją no lietuvio rašytojo nebuvo iš-
Pečkauskaitę. kelti tokioj giedroj ir su tokiu 

Grįžusi iš Šveicarijos. Vilnių- pasitikėjimu Dievu, tokiu tikėji-, tuo metu kleboną kun. Vaclovą šios vertybės nesensta. Jos nė-
!je išlaiko egzaminus mokytojos mu į amžinybę, kaip šitame M. į Martinkų (dabartinį BALFo pir- ; ra mados dalykas. Marijos Peč-
; teisėm gauti ir pradeda moky- Pečkauskaites veikale. "Viskas i mininką), kai lankiau Marijos i kauskaitės idealizmas krikščio-
' tojauti Marijampolės "Žiburio" čia žemėje tik sapnas, o tikrovė , Pečkauskaites kapą, apsodintą ' nybės idealais paremtas. Ar ti-
mergaičių progimnazijoj. Nuo ne čia. Amžinojo užmigimo va-' lelijom ir bijūnais, kai rymo- keti krikščionybėc idealais bū-
1909—1915 metų. Labai parei- landa — tai pabudimo valanda", jau prie židikiškių kun. V. Mar- | tų kada nemodernu? 
ginga ir labai jautri. Kai reikė- Ir todėl M. Pečkauskaitė į mir-' tinkaus rūpesčiu astatyto pa- Tikėkime poetės Elenos Tu-
davo už ką nors mokinę pabar- tį žiūri, kaip į sielos išsivadavi- minklo, radau Židi uose dar gy- mienės žodžiams, skirtiems Ma-
ti, ji pati apsiašarojusi sakyda- mą iš kūno varžtų. Kaip šilką- va Marijos seserį Sofiją. Aukš-I rijai Pečkauskaitei; 
vo: "Aš vis dar nepajėgiu jus verpis drugelis sudraskęs savąjį ta. tiesi, žilutė, '.nbai rami ir 
taip mokyti, kad būtumėt ge- kevalą, išskrenda į saulę, taip švelni. Ji, mane nuvedusi miego-
ros". žmogaus siela, išsivadavusi i š ' ti į buvusį Marijo* kambarį, 

Prasidėjus Pirmajam pašau-, kūno, išskrenda ten, kur viskas | statydama žvakę ant pianino 

"Jaunųjų širdyse gyvensi am
žinai ir puoši jauną dalią, 

Kaip puošia gintarą jame už
migusi muselė". 

šiandien visose gyvenimo srity
se jaučiama nepaprasta pažanga. 
Viskas padaroma daug greičiau, 
tobuliau ir mažiau žmogaus ener
gijos naudojant. Taip pat ir namų 
ruoša palengvėjusi bei maisto pa
gaminimas, jo supirkimas ir išlai
kymas. 

Šeimininkėm šių dienų gyveni
mas ir technikos pažanga siūlo di
delių patogumų. Ypač maisto ap
dirbimo industrija savo gaminiais 
užbėga jaunom šeimininkėm už 
akių ir sumažina jų iniciatyvą vir
tuvėje iki minimnmo. Juk, atrodo, 
nereikia beveik ir galvoti ar ką 
nors gaminti, tik atidaryk dėželę 
ar skardinę ir valgyk- Iš vienos 
pusės tai pažanga ir patogumas, 
tačiau iš kitos pusės šios moderniš
kos gyvenimo sąlygos daro šeimi
ninkę sustingusią, nesidominčią 
virtuve ir galvojančią, jog ji ir 
paprasčiausio patiekalo nemokan
ti pagaminti. Labai tiktų Čia Č. 
Grincevičiaus pasakymas, jog visi 
tie patogumai lygūs samanoms, 
kuriomis apaugęs medis nevertai 
supūva. Namų šeimininkė lieka be 
iniciatyvos, pasyvi, be kūrybos, be 
fantazijos. 

Mes šiandien lyg ir didžiuojamės 
sakydami, jog nemėgstu virti, ne
kenčiu virtuvės. Ir kam aplamai čia 
gaminti, jog visa galima pirkti. To
dėl nestebėtina, kad ir mūsų jau
nimas ypač jau gesiruošiančios 
šeimyniniam gyvenimui mergaitės, 
irgi nesidomi virtuve. 

Šių dienų žymioji kulinarijos ži
novė Patricia VVeitzel yra visiš
kai priešingos nuomonės. Ji sako, 
jog virimas yra geriausias mer
gaitės draugas, jo nereikia vengti, 
o priešingai — iš jaunų dienų tiek 
'Vrgaites. tiek berniukus prie šio 
darbo pritraukti ir pratinti. Jau
nimą reikia sudominti, parodant, 
jog šiame darbe yra begalės idėjų, 
džiaugsmo ir pasitenkinimo, o ga
lutinam rezultate — didelė šeimos 
laimė. 

Sektiną pavyzdį duoda ir Broad-
way artistė Carol Channing. Jos 
sūnus Channing Lowc 10-ties me
tų- Ji pati, šalia savo profesijos, 

visa širdimi atsidavusi savo šei
mos laimei, yra didelė mėgėja vir
ti. Savo pokalbi su sūnumi ji kar
tą taip pravedė: "Mudu abu vir
tuvėje, tėvelis dirba. Žinai ką, tu 
būk vyriausias virėjas (Super 
chief), o aš tavo asistentė. Pada
rykim tėveliui staigmeną. Gerai?.." 
Sūnus labai apsidžiaugė tokiu krei
pimosi, ir abu tuojau kilo j darbą. 
Mamytė jį papuošė virėjo kepure, 
kas vaikui, žinoma, suteikė dau-
gian savarankiškumo ir noro įsi
jungti j darbą. Su tokiu entuziaz
mu pradėtas darbas puikiausiai pa
vyko. Pagaliau, ant gražiai paklo
to stalo buvo išdėstytos lėkštės, 
puodukai, kvepėjo arbata, na, o 
centre stovėjo jų pačių pagamin
tas ledų apkepas ir, it tinklas, 
permatomi sausainėliai.. 

Tad, koks netikėtumas buvo tė
veliui, koks nepaprastas visos šei
mos džiaugsmas!.-

Pamėginkime ir mes savo dukre
lėm suteikti vyriausios virėjos ti
tulą ir leiskim joms pagaminti, 
kad ir šiuos artistes Carol Chan
ning išmėgintus sausainėlius. 

Imkime: 14 sv. sviesto, V2 puo
duko cukraus, 1/3 puoduko persi
jotų miltų, 1 puodukas spaustų 
avižinių kruopų (nevirtų ir be sė
lenų) 2 valg. šaukštus pieno, tru
putį druskos ir porą lašų migdolų. 

Sviestą puodely ištirpyti. Visas 
dalis palengva išmaišyti. Arbati
niu šaukštuku paimti šios masės 
pusę šaukštuko ir išdėlioti ant pa
teptos ir miltais pabarstytos skar
dos apie 3 colius vieną nuo kitos 
atstu. Su kitu arbat, šaukšteliu 
palengva nustumti ir kiek galima 
suploti. Kepti prie 375 laipsnių 
apie 8 minutes (iki pradės iš kraš
tų gelsti). Išėmus iš orkaitės, leis
ti atvėsti, paskui su plačiu peiliu 
palengva nuimti. Tinka prie vyno. 
giros, vaisių sunkų-

Jei nematėte tėvų drebančių, su
kietėjusių rankų, nematysite visos 
tautos drebančių sukietėjusių ran
kų. 

— M. Pečkauskaitė 


