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Bet kurgi pasukti 
iš kryžkelės?

Sukrečiantys lietuviškos tikrovės vaizdai 
Jono Avyžiaus romane

GEDIMINAS GALVA

Praėjusiais metais Lietuvoje 
paskelbtas jauno rašytojo Jono 
Avyžiaus romanas “Kaimas 
kryžkelėje”, kaip teko patirti, 
skaitytojų ten buvo su dėme
siu sutiktas, įvairiai (viešai ir 
privačiai) komentuojamas. Da
bar, kada jis ten ir premija at
žymėtas, ne pro šalį bus ir 
mums kiek plačiau su juo susi
pažinti.

Antrą kartą grįžtu prie Jono 
Avyžiaus romano “Kaimas kryž
kelėje”, galingos, drumzlinos 
versmės, šiurpių nūdienio gyve
nimo vaizdų, kuriuos autorius 
palydi grasiais žodžiais, “...ir 
nors biblinė išmintis buvo pa
smerkta, tie patys, kurie pasmer 
kė, padėjo išsipildyti pranašo 
žodžiams: Ir kris Dievo baus
mė ant jų galvų, ir kentės tė
vai už vaikus, o vaikai už tė
vų nuodėmes iki kelintos kar
tos” (52 psl.). Ir šie žodžiai at
sidaužė į buožės dukrą, komu
nisto sekiojamą.

Pirmame aptarime (“Tėviš
kės Žiburiuose) aš žavėjaus au
toriaus drąsa ne tik neatskilti 
nuo praeities, vaizduoti su
drumstą tikrovę ir garsiai šne
kėti apie lietuvio meilę prakai
tu ir krauju prisigėrusiai sava
jai žemei.

Ir vėl varčiau romano pusla
pius ne todėl, kad po pirmojo 
aptarimo veikalas plačiai nuai
dėjo krašte ir buvo iškeltas į 
pirmaeilį premijai gauti, net 
buvo sukirptas Kauno valstybi
niame teatre parodyti, nors 
spektaklis aptartas: kažkur per 
vidurį (Tiesa, VI. 23). Varčiau 
knygą, norėdamas sušukti: gra
ži ir turtinga tu, kalba gimto
ji, norėdamas dar giliau įsijaus 
ti į mūsų žemės žmonių alsavi
mą, kai asmeniškos nelemties 
siausmas giliai įterptas kolcho
zinėje dejonėje. Aišku, auto
rius turėjo partijai atiduoti 
duoklę, tačiau bandė savo ta
lentu išsipirkti, kad neliktų tik 
kompartijos išmierų teziniu ra- 
šinėtoju. Autorius neateina juo 
dinti nepriklausomos Lietuvos, 
jos ūkinės pažangos, kai veika
lui pasirodžius, sutartinis kom
partijos organizuotas kauksmas 
ketvirčio šimtmečio tautos en
gimo proga nepriklausomai Lie 
tuvai išniekinti, įjautrina ausų 
būbnelius iki klausos netekimo.

Šiame numery:

• Ar atidavėm savo dalį?
• Bet kurgi pasukti iš kryž

kelės?
• Stasio Lauciaus eilėraštis.
• Vienas iš tų, .kurie dar 

skambino “Varpu”.
• Afrikietiškoji apybraiža.
• Ričardas Sabonis — nau

jas menininkas.
• Nauji leidiniai.
• Filmų įvairumai.
• Kultūrine kronika.
• Spygliai ir dygliai.

Jis pranašo žodžiais smerkia 
buožės dukrą, į kurią atsidau- 
žia kompartijos pradai ir veiks 
mai. Pasirodo buožės sūnus ban 
ditas, suprasti partizanas, ta
čiau ir komunisto Vilimo ne
švarios — kruvinos rankos. 
Pirmasis kritęs, o pastarasis 
jau glaudžiasi prie savosios že
mės jos balsui išgirsti.

Autoriaus išpažintis
Jonas Avyžius, šiame pokary 

je išaugęs į rašytojus, anksčiau 
retai girdėtas, nors buvo išleis
tos šešios apysakų knygos, dra 
ma ir romanas “Į stiklo kal
ną”. Jo paskutinis romanas, 
staiga pasiekęs garso, gimė 
sunkiai, labai sunkiai. Ne pa
čioje knygoje, bet tik viršelių 
atlankoje skaitome įsidėmėtiną 
autoriaus išpažintį: “Kaimas 
kryžkelėje” buvo rašomas su di 
dėlėmis pertraukomis beveik 11 
metų. Dar 1953 m. man kilo 
mintis sukurti plačią epinę dro
bę, kurioje būtų atvaizduotas 
lietuviškas kaimas su visa jo 
gyvenimiška tikrove ir epochos 
iškeltomis problemomis. Pats 
nesupratau, koks čia milžiniš
kas darbas. Apimtas susižavė
jimo savo sumanymu, griebiau
si plunksnos ir per trumpą lai
ką sugadinau nemažą krūvą po 
pieriaus. Iš to, ką tada para
šiau, romane teliko tik pagrin
dinių herojų pavardės ir vie
nas kaimo poeto Gojelio aštuon 
eilis. Dabar džiaugiuosi, nes 
tarp to, ką jaučiau, norėdamas 
pasakyti meninę tiesą, ir tarp 
to, kaip tada sekėsi, buvo kilo
metrinė distancija... Šią nesėk
mę daugiausia nulėmė “bekon- 
fliktiškumo teorija”. Rankraš
tį užmečiau, bet visą laiką apie

Saulėtekis Nuotrauka H. Hermanavičiaus

h?

Saulė, vanduo ir žuvėdros Nuotrauka R. Kisieliaus

jį galvojau, o po ketverių me
tų, jau sutriuškinus asmenybės 
kultą, vėl grįžau prie romano. 
Taip ilgai rašant, užmanytas 
variantas labai pasikeitė, ta
čiau kūrinio kompozicija liko 
ta pati. Mano tikslas apnuogin
ti, pasmerkti mūsų gyvenimo 
blogio reiškinius, priešpastatant 
gėrio ir tiesos pradą, kuris ne
išvengiamai turi nugalėti.”

Šioje pastaboje dalinai auto
rius pasimeta. Jis pradėjo ra
šymą jau Stalinui mirus, ta 
čiau metė iki budelis buvo nu
vainikuotas. Kas pakitėjo? Li
ko stalinizmas be Stalino. Lie
tuvoje vyravo jo įvestieji kol
chozai. Verta dėmesio ir kny
gos išleidimo data, nes ji ati
duota į spaustuvę tik nuvertus 
Chruščiovą, kuris buvo pakal
tintas asmens kulto atnaujini
mu. Autorius turėjo laukti ne 
dėl aštraus žodžio kolchozams, 
bet meilės išpažinimo savo lie
tuviškai žemei.

Veikėjai
J. Avyžius ilgai stebėjo sa

vo kaimą, jo buitį, žmones ir 
JŲ gyvenimą. Buvęs Liepgirių 
kaimas, nūnai jau* kolchozas, 
veik be pertraukos prikausto jo 
veikėjus, kurie retai pasirodo 
net kaimyniniame rajono mies
te Viešvilėje. Romane nėra int
rigos, kuri paliktų žymę 498 
puslapiuose. Kasdieniniai įvy
kiai, kaip drumzlina srovė, plau 
na daugelio veikėjų kojas, nors 
jos apnešamos vis didesniu nuo 
sėdų sluoksniu. Vidinis konflik
tas, svarstymai nustelbia išori
nę įtampą, pravaržomis ateinan 
čią ir dingstančią.

Romane, kuriame apstu net 
neskoningo natūralizmo pravar- 
žų, esama polinkio į tezinį ro
maną. Motiejus Lapinas, buvęs 
buožė, ir skurdžiais kolchozi
niais laikais turtingiausias gy
ventojas, visų nedorybių šalti
nis: gobšus, degtindaris, pasa
lūnas, vagis, gašlus ištvirkėlis, 
padegėjas ir net kurstytojas. Ta 
čiau jis svajoja atsikratyti bol
ševikų, jų atneštos vergovės, 
nors, prie jos dailiai prisitaikęs, 
nevaikščiojo Sibire. Jei Arvy
das Toleikis nebūtų buvęs pa
liktas vidurkelėje, paženklintas 
smūgiu į galvą, paguldytas į li
goninę su jo svajonėmis, komu
nistas, kuris nesutaria su rajo
no kompartija, agronomas ir 
Liepgirių kolchozo pirmininkas, 
grasinąs Sibiru, gal būtų pate
kęs į kitą — idealisto ašigalį. 
Autorius ne tik sutrukdė jo 
idealistinį skridimą, bet romano 
pabaigoje keliais žodžiais po
kalbyje su žmona apkarpo jo 
sparnus. Jis drąsus, organiza
torius, tačiau atvirai spiaunan- 
tis į akis ne tik komunistams 
nusikaltėliams, pvz. rusui Bis- 
trochodovui, kuris, prisidengęs 
kompartijos bilietu, skrajoja po 
respublikas, kol gauna už nusi
kaltimus per ragus, bet ir biuro
kratams, semiantiems išmintį iš 
pageltonavusių Lenino raštų.

Tarp šių kraštutinumų, ku
rių nei vienas nėra visiškai įti
kinantis, daugelis pilnakraujų 
žmonių, kurie atsidūsta, norėda 
mi pakilti, žemyn garmėdami. 
Labiausiai pavykęs Martyno Vi 
limo paveikslas. Jis biednioko 
sūnus, iškilęs į kolchozo pirmi
ninkus, kompartijos paženklin

tas, kylantis ir krintantis, nuo
laidus ir prieš rajono kompar
tiją kovojantis, dėl nusikaltimų, 
žmonių išdavimo išvežimo metu 
nerandantis vidinės ramybės, 
nusikalstantis, nerimaujantis ir 
besiglaudžiantis prie savo tėviš
kės žemės.

Kiti veikėjai, o jų apstu, nu
sivylę pažadais, nematydami 
prošvaisčių, lyg tamsoje klai
džioja, eina kas sau: meluoda
mi, vogdami, gerdami ir iš
tvirkaudami, bet ir nepamirš
dami prieškarinių laikų, kai 
sunkiau dirbo, bet buvo sau žmo 
nėmis, o karvė ir hektaras juos 
dvigubai apdovanojo. Jie tūno 
prisiglaudę prie žemės, nors ir 
ne jiems priklausančios, kad 
audra svetur nenuneštų.

Jie kyla ir klumpa, bumoja 
ir meldžiasi, niršta ir atleidžia.

“Ir atleisk mums mūsų kal
tes, kaip mes atleidžiame savo 
kaltininkams...” — suvapėjo pa 
mėlynavusiomis lūpomis. Išblė- 
susiose akyse pirmą kartą pasi
rodė gyva išraiška — beprotiš
kos baimės prieš nežinomybę, iš 
raiška.” — įspraudžiami žodžiai 
į lūpas kenčiančios Lapinienės 
(379 psl.), netrukus lydimos 
kunigo, zakristijono, minios, ku 
ri giedojo: “Kristau, išgirsk 
mus, Kristau išklausyk mus. 
Pasaulio atpirkėjau...”

“Iš tiesų seniai Liepgiriai 
matė tokias iškilmingas laidotu 
ves. Ne tiktai kunigą parvežė, 
pašventino duobę, dar sutikimas 
su kryžiumi, klapčiukai, varpai, 
gedulingos pamaldos su dvide
šimt keturiomis žvakėmis ant 
altoriaus, dar graudus pamoks
las prie duobės” (432 psl.).

Daugelis veikėjų šneka savo 
kalba, paįvairinta daugeliu pra 
tarmių apie buitį ir gyvenimą, 
kuriame tepalieka greit išnyks
tančius pėdsakus.

Skurdžios dienos

Jonas Avyžius, pokalbių 
meistras, jau pačioje romano 
pradžioje smogia: “Tai ką, Ga
lini? Iškeliauji laimės ieškoti?

— Gal norėtum kartu ? — Ge
lianti šypsena iškreipė kaulėtą, 
tankių raukšlių voratinklių ap
traukta burną.

— Tokiems, kaip mudu pa
saulis ne platesnis už elgetos

(Nukelta į 2 psl.)

AR ATIDAVĖME SAVO DALĮ?
Laisvojo pasaulio lietuvių 

visuomenė, minėdama rezisten
cijos prieš okupacijas 25 me
tų sukaktį, pasirodė pakanka
mai gyva, nepraradusi kovos 
dvasios, jautri kiekvienam 
naujam politinės ir kultūrinės 
kovos polėkiui. Įsisiūbuota 
smagiai. Ir įsisiūbavimo pabai
gos dar nematyti. Jeigu pir
majame šių metų pusmetyje 
liūdnos, bet ryžtingos sukak
ties minėjimų svoris gulė ant 
Chicagos, dalinai ir ant Wa- 
shingtono, tai antrame pusme
tyje tikimasi svorį permesti į 
New Yorką. Dar džiugiau, kad 
ten laisvės kovos fakelą, kaip 
estafetę, perima daugumoj jau 
nosios mūsų kartos rankos, 
liudydamos, kad dar ne laikas 
kalbėti apie liepsnos užgesi
mą.

Ir šiose laisvės kovos pa
stangose regime visą lietuviš
kąją visuomenę, visas kartas, 
visas profesijas, įvairių kul
tūros meno šakų darbuotojus 
bei talentus.

Gerai masinės demonstraci
jos gatvėje, gerai žygis į Wa- 
shingtoną ar į Jungtines tau
tas. Visa tai rodo, kad laisvo
jo pasaulio lietuviai sudaro or
ganizuotą visuomenę, kad jų 
ant pirštų nesuskaičiuosi, kad 
jie ir savo gausoje nepasimeta, 
bet vieningai reikalauja pa
vergtai tautai laisvės.

¥
Mums šį kartą tačiau nori

si ypač pabrėžti taipgi nuo vis
ko neatidalomą ir kultūrinį 
laisvės kovos aspektą, kadan
gi iš vienos ar antros pusės 
kartais yra jaučiamas tam tik
ras pasimetimas. Grynakrau- 
jui visuomenininkui kartais yra 
pagunda mažiau kreipti dėme
sio į rašytojo, dailininko ar 
muziko talką laisvės kovai, gi 
pastariesiems vėl gali atrody
ti, kad angažavimasis rezisten
cijos temai yra lyg ir primesti

Bręstančios vasaros detale Nuotrauka V. Maželio

nis iš šalies. Bet to “iš šalies” 
kūrėjui nebus, jeigu jis savo 
dvasios gelmėse skausmingai 
jaus tą kraujuojančią visos 
tautos laisvės netekimo žaiz
dą.

Tokiais sunkiais istorijos 
momentais, kada kraštas yra 
agresoriaus pavergiamas, ne 
tik mažųjų tautų kūrybingieji 
talentai, ypač rašytojai, bet ir 
pačių, didžiųjų bendruomenių 
kultūrinio gyvenimo judintojai, 
grožinės literatūros plunksnos 
tiesiog nepažabojama žodžio 
branduolio sprogstamąja galia 
verčia tautai primestas vergo
vės užtvaras. Ir tai daro ne 
kokie smulkūs talentėliai, ne 
kokie nežymūs minios žmoge
liai, bet įtakingiausi naujų ke
lių laužėjai literatūroje, galin
gi individualistai visa dvasia. 
Ir toks savo plunksna įsijungi
mas į rezistencijos kovą, nė 
vienam jų nenuvytino laurų 
vainiko, atvirkščiai — jis tik 
praturtintas ir giliai žmogiš
kais aukos ir apsisprendimo 
už laisvę žiedais. Tai labai aki
vaizdu, sakysim, ir prancūzų 
literatūroje Antrojo pasaulinio 
karo metais, kai kraštas buvo 
okupuotas vokiečių. Prancūzų 
rašytojui tada dirbti pogrindy
je ir dirbti pogrindžiui nebuvo 
koks nors savo talento siauri- 
nimas ar varžymas, o tiesiog 
garbės ir pareigos reikalas. 
Net tokie individualistai ir di
dieji egzistencializmo šulai 
kaip A. Camus ar J. P. Sart
re ir kit., o taipgi ir Nobelio 
premijos laureatas, katalikas 
F. Mauriac savo plunksnomis 
įsijungė į pogrindžio laisvės 
kovą, redaguodami slaptuosius 
laikraščius ir savo kūrybai te
mų semdamiesi iš tos kovos 
patirties. O kiek dar pirmaei
lių rezistencinių grožinės lite
ratūros knygų (prozos, poezi
jos ir dramos) visose nelaimės

(Nukelta į 2 psl.)
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Bet kurgi pasukti 
iš kryžkelės?

(Atkelta iš 1 psl.)
tarbą. Visur tos pačios aukso
kasyklos — metė Lapinas pri- 
durmiui.

— Tau kasyklos... žinia... Dar 
badienis buvęs nebuvęs... Taigi... 
Sušvilpė botagas, tartum už
drausdamas skundą! Tik arkliai 
prunkštė, čiulpė sniegas, tik 
girgždėjo išklišęs stalas, nuvir
tęs ant vežimo viršaus, tik per 
duobes skinbčiojo užpakalyje 
prikabintas kibiras, po kurio pa
žaliavusiu dugnu dar buvo li
kęs žiupsnelis gimtosios žemės, 
Liepgirių žemės”. (5 psl.)

Šiurpi tikrovė, kurioje Gali
nio išvykimas, tik mažas įvykis, 
sukėlė daug šnektų: apie prisi
taikymą prie gyvenimo, va
gystes, nebuvimą teisybės ir 
net apie tai, kad šiais laikais tė
vas savo sūnų parduotų. Pra- 
varžomis romume skundas pa
keičia aimanas.

Šį įvykį nustelbia kitas: nau
jo kolchozo pirmininko Arvydo 
Toleikio net dviem prikrautais 
sunkvežimiais atvykimas, ku
ris, lyg skietas, išjudino gyven
tojus — Liepgirių audinio gi
jas. Įtampa prasidėjo nuo pir
mos dienos ir vis augo, kai jis 
ėmė šeimininkauti, įsakinėti ir 
sklypininkų karves bei mėšlą 
atimti. Skurdžiame kolchoze
tempėsi nuotaikos, mažai žadė
jusios biedniesiems, bet erzinu
sios dvi karves laikusius “buo
žes”, nors ir tarp jų būta dau
giavaikių.

Daugiavaikė Morta Rimšienė, 
menininkė - audėja, kuri ir sek
madieniais staklėse sėdi, nes po 
stirnos jau kunigas nedraudęs 
(Įirbti, motina — didvyrė, pa
ties Vorošilovo ordinu apdova
nota, kai į jos karvę kėsinosi, 
^Štriai pati braukė: “Kad vals
tybė paremia, nėra ko prikišti. 
Tavo žmona už mane negimdė. 
O kai dėl tavo kolektyvo, tai ką 
jis man davė? Dėl jo būčiau iš
dvėsusi badu su visais vaikais. 
Ūbagų kolūkis... Tuščias paža
dų maišas, daugiau nieko. ‘Ry
toj bus geriau, rytoj bus ge
riau’. Kada tas rytojus ateis? 
Tur būt, kai mūsų nebebus. Šu
niui į uodegą tokį rytojų! Aš 
ir mano vaikai norime šiandie
ną gyventi”. (110 psl.)

Rimšienės atšakūs žodžiai kir
to, lyg aštriu kirviu, komparti
jos sukurtai kolchozinei san
tvarkai. Ji kirto realistiniu sti
liumi, žodžių kišeniuje neran- 
kiodama, kaltindama komparti
ją ir jos nelemtą tvarinį — kol
chozus. Ji smogia ne sudrums
tai dabarčiai bei pažadams atei
tyje. “Kada tas rytojus ateis?”

AR ATIDAVĖME SAVO DALĮ?
(Atkelta iš 1 psl.) 

ištiktų tautų literatūrose. Tau
tų rezistencinė kova įkvepia 
net ir niekad vergijos nepaty
rusių rašytojų plunksnas. 
Amerikietis, Nobelio premijos 
laureatas J. E. Steinbeck vie
name savo romanų “The Moon 
is Down” kaip tik pasirinko 
norvegų rezistencijos prieš 
okupantus vokiečius temą. Ir 
ne vienam rašytojų, sakysim 
— rezistencininkų, nereikėjo 
rausti dėl pasirinkimo, nes di
dėlį talentą jokia tema negali 
parklupdyti. Anų rašytojų ne- 
užsimerkimas prieš šių dienų 
didžiąją skriaudą tautoms ir 
paskiram jų nariui — žmogui 
verčia ir mus truputį pagalvoti 
dpie analogišką situaciją čio- 
įlykštėje lietuvių literatūroje.

*
Pirmiausia reikėtų pasakyti, 

kad mūsuose nėra nuomonės, 
kuri pasisakytų prieš pačią re
zistencinę, arba, populiariai

Jonas Avyžius negalėjo šios 
pūliuojančios žaizdos palikti ne- 
gydęs. Ir atsakymo jis ieškojo 
ne Vladimir Iljičiaus raštuose, 
bet Nikitos Chruščiovo sampro
tavimuose apie sotų komunistą, 
jo šašliko teorijos prielaidose.

Arvydas Toleikis, agronomas, 
veik nedalyvavęs kompartijos 
kruviname sriaute, gyvenąs pro
tu, turėjęs polėkių, tačiau nu
leidęs sparnus, valingas, tikįs 
“komunistiniam rytojui”, bet 
negailestingai plakąs vakarykš
tę dieną ir tikįs rytojaus tyru
mu, kaip užburiančiu aušros 
spindesiu. Jis Rimšienei negrasi
na, o jos moteriškas aimanas 
bando nustelbti vakarykščių 
dienų puolimu:

“Taip, iki šiol gyvenote nepa
vydėtinai, kimiai pratarė, paly
dėdamas pirmuosius žodžius 
rimbo smūgiu per aulą. Aš ge
rai suprantu Rimšienės nepasi
tikėjimą. Iš tiesų, reikia būti vi
sai bukam arba fanatikui, kad 
tikėtum amžinai ta pačia mal
da, matydamas, jog ji neveda 
į išganymą. Pirmiausia žmo
gui reikia duonos, o ne tuščių 
žodžių. Pažadais žąsies nepape
nėsi. O jūs buvote taip penimi. 
Auginote grūdus, bet patys ne
gaudavote, o jei gaudavote, tai 
po žiupsnį, ir tie patys blogiausi 
pasturlakai, nes geriausius pir
mininkai, norėdami įsiteikti vy
resnybei, išgrūsdavo su gurguo
le. Paskui įvairūs mokesčiai už 
vaismedžius, pieno, vilnų prie
voles. Net kiaulės odą reikėdavo 
at duoti. Valstietis buvo karvė, 
kurią melžė, bet niekas nešėrė. 
Tai ko stebėtis, kad vargšė už
trūko?” (110—111 psl.)

Čia tebuvo žaidimas, kad Ar
vydas supranta ligonio skaus
mus. Jo žodžiai negydo ligos, 
b-1 tik ramina ligonį: štai ir jis 
žino, kad man skauda. Kai To
leikis pastebėjo įtampos atlyži- 
mą, pasiūlo migdančių vaistų: 
“Taip buvo, tarė Arvydas, pa
drąsintas pagyvėjimo. Bet da
bar kiti popieriai. Vyriausybė 
ir partija padarė išvadas. Da
bar jūs parduodate produktus 
valstybei ne už kapeikas, o tvir
ta kaina, kvaili mokesčiai pa
naikinti, prievolės vėl, ir lašinė
lius po senovei valgote su skū- 
rele. Vadinasi, galima gyventi 
kitaip, negu gyvenote — ge
riau. Kodėl mūsų kolūkis tebe- 
tripinėja vietoje? Rimšienė pa
siuntė kolektyvą šuniui į uode
gą. O gal jis, tas jūsų kolekty
vas, iki šiol ten ir buvo? Gal ne 
pats kolektyvas, o kolektyviš
kumas, vienybė, susiklausymas. 
Buvo toks pirmininkas Taut
kus. Pats gėrė ir kitus girdė už

kalbant, patriotinę temą lite
ratūroje. Jeigu tos temos raš
tas kada ir buvo kiek kritiš
kiau įvertintas, tai ne dėl pa
sirinktosios temos, bet dėl nėr 
pakankamo jos kūrybinio, li
teratūrinio įkūnijimo. Gi šiais 
rezistencinės kovos jubilieji
niais metais mes tiesiog pasi
gendame (lygindami su kito
mis atitinkamomis kūrybinė
mis bei visuomeninėmis apraiš
komis) didesnio mūsų rašyto
jų angažavimosi rezistencinei 
laisvės kovos bei pastangos 
temai. Visuomenė demonstraci
jų, minėjimų, koncertų išjudin
ta, bet ką ji gaus momentą 
atliepiančio iš mūsų rašyto
jų? Suprantama, čia neužsa
kysi knygą kaip kokį daiktą, 
kurį po savaitės ar antros jau 
gali atsiimti. Ir dar svarbiau 
— ar toji knyga, šitaip išrei
kalauta, bus tikrai vertinga ir 
literatūrine prasme?

Tokią situaciją svarstant,

A
Baltijos jūra prie Palangos Nuotrauka P. Karpavičiaus

jūsų pingus, o jūs tylėjote. Atė
jo kitas toks pat, tik praktiš
kesnis — Bariūnas, — apvagi
nėjo kolūkį, vėl niekas nei 
šnipšt. Skundėtės, verkšlenote 
už akių, keikėtės, matydami, 
kaip kolūkis su kiekviena die
na žemyn, o pirmininko mūriu
kas. aukštyn”. (111 psl.)

Nereikia stebėtis, kad Tolei
kio monologas ne tik valstybės 
teatre, „bet .ir gyvenime liko ne
įtikinančiu. Jis puola praeitį, ta
čiau lieka neįtikinantis ateities 
laimėjimas. Atrodo, panaikinsi 
kvailo įstatymdavio kvailus įsta
tymus ir staiga atsiranda laši
nėliai su skūrele, nutylint, kad 
ir skūrelė buvo sklypininko 
tvartelyje.

Kai Toleikis surado perkūn- 
laidžius — buvusius pirminin
kus, negailint autoriui vietos 
Bariūnui pavaizduoti, iššaukė 
dvigubą atkirtį.

“Reikėjo prisitaikius nudobti 
gyvatę”, — Gaigalas griežė 
dantimis.

Antras atkirtis vėliau atėjo 
iš rajkomo kompartijos, kai jos 
sekretorius Toleikį pakaltina 
anarchizmu.

Toleikis skatino: “Reikėjo 
bandyti žmogų įtikinti, paveik
ti, prabilti į sąžinę, o jei tas ne
padeda, čiupti už rankos ir ati
duoti, kam pavesta tokiais pi
liečiais rūpintis”. (112 psl.)

Čia Toleikis jau patenka į 
plačias lankas, kai prabyla 
apie vienybę ir susiklausymą. 
Ne kolektyvas lėmė ir šiandieną 
lemia, bet kompartija, rajko
mo sekretorius Jurėnas, buko 
proto biurokratas. Toleikis tai 
gerai numano. Jis žino, kad ir 
jis pats pateko į Liepgirius pir
mininku, ne gyventojams no
rint, bet Jurėnui jį primetant. 
Petras Vingėla, kolchozo sąskai
tininkas samprotauja: “O iš 
kur tas susitarimas, pupyte uo
ga? Grigas (kompartijos sekre- 

niekam nepriekaištaujama, nie
kas nėra kaltinamas, o tik 
konstatuojama padėtis, kuria 
džiaugtis nebėra kaip. Visai 
kitaip rašytojų rezistencinės 
kovos duoklė atrodytų, jeigu, 
prileiskim, šiemet būtų at
spausdintas šią temą pabrė
žiantis stiprus Bern. Brazdžio
nio naujos poezijos rinkinys, 
jeigu būtume rakinte prirakin
ti prie Jurgio Jankaus laisvės 
kovą akcentuojančio romano, 
jeigu Algirdas Landsbergis 
vėl būtų davęs ką nors pana
šaus (gal net dar stipresnio) 
į ankstesnius “Penkis stulpus 
turgaus aikštėje”. Periodinėje 
spaudoje regėjome Henriko 
Nagio naujus, tautos likiminį 
kelią užgriebiančius posmus. O 
kad taip būtų šiemet jie pa
siekę skaitytoją ir visai atski
ra knyga, kalbančia anos Bu
dapešto sukilimo baladės kal
ba. Girdėjome Birutę Pūkelevi- 
čiutę jaudinančiai skaitančią 
savo “Raudą”. Koks būtų ne
išdylantis kritusių už laisvę 

torius kolchoze G. G.) prikurs- 
tė Jurėną, o čia dar nauja kom
panija, politinis posūkis, kaip 
sakant, kaime... Ir užkorė To
leikį. Bet leiskite paklausti, ar 
jo kas norėjo? Atsirado keli, 
pakėlė rankas — mes žinom, 
kad savanorių visur atsiranda
— o dauguma ėjo prieš”.

— Pusė šoko prieš mane — 
sumurmėjo Martynas. O kad 
sukurstė^ tai teisybė,______

— Tegu bus pusė! Bet kas ta 
pusė? Suklaidinti kvailiai ir as
meniniai priešai. (41 psl.)

Arvydas Toleikis, ne buvę 
pirmininkai — sukčiai, garma 
smūgį į galvą. Autorius jį pa
guldo į ligoninę pačiame dar
bymetyje, kad kompartijos pa
reigūnams būtų sudaryta proga 
daryti kvailybes — išarti 120 
ha pasėlius ir sėti kukurūzus, 
kuriuos gamta pasmerkė nelem- 
čiai.

“Prieš karą turėjau dvylikos 
hektarų sklypą, įbruko savo tri
grašį Jokūbas Pauga, suradęs 
plyšelį. Žemelė išmaitindavo mū
sų keturių žmonių šeimą ir lik
davo šio to parduoti. Linų, kvie
čių, cukrinių runkelių. Kasmet 
pristatydavom po penkias to
nas pieno į pieninę, o “Maistui” 
nupenėdavau porą bekonų. Pras 
čiau valgėme, rengėmės, mažiau 
miegodavome, negu dabartiniais 
laikais. Bet aš ne apie miegą
— apie žemę. Be žemės valstie
tis nieko nereiškia. Tamsta, Vi
limai, pavertei niekais šimtą 
dvidešimt hektarų. Dešimt ma
no buvusių sklypų”. (438 psl.)

Autoriui beliko tauriausią, bet 
vidiniai suskilusį vyrą, kuris 
maištauja prieš vietos kompar-. 
tiją, jos globoje esančius suk
čius, bukus biurokratus, tačiau 
norintį rasti išminties Maskvos 
vadovybėje, paguldyti ligoni
nėje, kad romane vienintelis 
ryškus idealistas dar dangsty
tus! kilnumo skraiste.

pagerbimas, jeigu tokių rau
dų ciklas būtų išleistas atski
ru leidiniu. Tiesa, skautininkų 
skelbtasis šios temos dramos 
konkursas atrinko trejetą sce
nai skirtų veikalų. Bet ar tu
rėsime progos juos pamatyti 
dar šiemet scenoje? O būtų 
labai prasminga, jei bent pir
mąją premiją laimėjusi Anato
lijaus Kairio “Šviesa, kuri už
sidegė”, būtų Scenos darbuoto
jų sąjungos uždegta metų pa
baigai Jaunimo centro sceno
je, Chicagoje.

Pagaliau visos čia keltosios 
užuominos yra skirtos ne vien 
tik jubiliejiniams laisvės ko
vos metams. Jeigu šiemet vie
nur ar kitur nepasidarėme to, 
ką galėjome, arba užsimoję ne
ištesėjome (ypač kultūrinės 
bei literatūrinės laisvės kovos 
sektoriuje), tai tam darbui lai
kas ir prasmė visada lieka to 
paties svorio ir ateityje, kol 
rezistencinė tautos kova nepa
sibaigs didžiuoju laisvės trium
fu. K. Br.

Nešvarios rankos

Du romano didvyriai, du ko
munistai nuėjo dviem skirtin
gais keliais, kurie susitiko Liep- 
giriuose. Martynas Vilimas, ar
šus komunistinės mašinos įran
kis, praslinkus ilgam laiko tarps 
niui, bando atsakyti į daugelį 
klausimų, kuriuos anksčiau pa
liko atvirais. Sąžinė jam nelei
džia ramiai miegoti dėl praei
ties nusikaltimų: “Aš turiu gal
voj skriaudą. Tik skriaudą, ir 
nieko daugiau. Rodos, keturias
dešimt šeštais ar septintųjų pra
džioje — tada dirbau apylin
kės pirmininku — teko daly
vauti kartu su liaudies gynėjais 
vienoj operacijoje. Kažkas ap
skundė vieną mūsų kaimo vals
tietį, neva pas jį užeidinėja ban
ditai (suprasti partizanai G.
G.). Apsupom sodybą, iškrėtėm, 
bet nieko neradom. Žmogelis vi
som keturiomis gynėsi nepalai
kąs banditų. Liaudies gynėjai 
sumušė jį iki sąmonės neteki
mo, įvertė kaip skerdieną į ve-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistaa 

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

(Areli Supports) Ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 29. III 

Tel. PRospect <1-11084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 14—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PB 8-8224 
Res. telef. WAlbrook 6-6078

Bea. 289-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 9-0001

Ofisas 8148 West OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 8241 Weet 66th Place 
Tel.: REpublic 2-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai 

I” DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

1801 West OSrd Street 
Kampas 68-Cios ir California 

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

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

Resid. tel. WAlbrook 6-8048 

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

TeL 695-6533 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel ofiso HE 4-6844, re* 888-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-4, 
antr., penkt. 1-S, treč. ir šešt tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-6768; rez. UI 6-8826 

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51 Bt Street

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9. 
vai., penktad. 18 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet 14 
gontui priima pasai susitarimą.

i žimą ir girti dainuodami išdū
mė Viešvilėn. Ten jam dar pri
dėjo, po to įkišo su žmona ir 
vaikais į vagoną ir išbildino. 
Žmogus tebuvo tiek kaltas, kad 
norėjo gyventi ir, bijodamas 
banditų keršto, nepranešė apie 
juos valdžiai”.

— Tokių atsitikimų būdavo 
šimtai. Nesuprantu, kam bepri
siminti? — paklausė Arvydas 
paniuręs.

— Ogi tam, kad žinotum štai 
ką: kai tokie, kaip tu, mokėtės 
valstybės pinigais ir ramiai mie
gojote, sapnuodami gražią atei
tį, mes ėjome sargybą po jūsų 
angais ir kartais mūsų rankos 
būdavo ne visai švarios. Taip,

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-0400
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG 

0444 So. Pulalski Road 
Vstnndnv nava1 anultarlm.

Re* GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
OHao HE 4-1414, Re* RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS akušerija ir moterį, ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Atostogose iki rugpiūčio 22 d.

Ofiso tek PR 8-2220 
Namo — rez. PRospect 8-4081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS 

1456 We.t 68rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. ir penkt 

nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai

TeL ofiso PO 7-8000, res. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8
Iki 8 vai. Trečiad Ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Road
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už
daryta
Ofiso ir buto teL OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
5540 So. Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. Ir penkt nuo
2—4 ir 8—9 Ir pagal susitarimą

Tel. REUanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 8:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto Olymplc 1-4156

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—1 vai. ir 8—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet 
(Atostogose Iki rugpiūčio 15 d.)

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU Ir VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Weetern Avenue 

Pirmad., aatrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad 11 
vai. ryto iki 8 vai. p.p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. tel. 236-2616.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4782
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 West 63 str.

Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 
antrad., penkt. 1—4. 

Priiminėja tik susitarus.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-6801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpedalybS — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta. 

ne visai švarios... O jūs minkš
tučiai, nekaltučiai, kaip viščiu
kai, išsiritę iš kevalo”.

O Vilimo ši ne vienintelė dė
mė. Jis prikišo pirštus, sklai
dant išvežamųjų į Sibirą sąra
šus ir, asmeniškais sumetimais, 
dorus žmones įklampina. Vili
mas visa tai pergyyvena ir jau
čia, kaip iš jo girtų rankų slys
ta vėliau net kolchozo pirminin
ko vairas. Jis, pilnakraujis bol
ševikas, tik vėliau apsidairęs 
pastebi, kad nusikalto savo že
mei, savo tautai. Ir jam rodosi, 
kad visa praeitis nereikalinga 
ir išpiaut'na, kaip skaudulys.

Arvydas Toleikis, išprusintas 
(Nukelta į 4 psl.)

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAU3 LIGOS 
10748 S. Michigan, Chieago 28, ID 

Tel ef. ofiso: Pllllman 5-6766 
Nainy: BEverly 8-3646

Prtšm vai.: kasdien 8-8 v. v. šešt 
1-9 o t> tr treč uždarvta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 625-7667
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 p. p.
Išskyrus trečiadieni

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue
Tik pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 

VAL.. nuo 2 Iki 7 vai. vak. 
Aptarnauja tik senuolius pacientus 

Nauju nebepriima.
TEL. 423-2600

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

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šešt 8 v. r. iki 8 v. popiet.

OR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOprjuyfg LIGOS

2745 39th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto Ir nuo 8-8 v. v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais b 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2260.

DR. ANT. Rudokas, Opt.
Tikrina akto ir pritaiko akiniu* 

keičia stiklus ir rčmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 vai. p. p. Iki 8 v. v, kasdien 
trečladleniafer ’ uždaryta; šeštadieniais 
nuo lt v. r. iki 1 v. noptet.

Re* tel. PR 6-6786.

DR. L SEIBUTIS
Inkstu, pčslčs Ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wes» 
71st. St (71-os ir Campbell Aveniu 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

2 v. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr. 
Ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p. p. b 
vakarais pagal susitarimą.

Offlso telef. CLiffside 4-28M 
Resid. telef. WAlbrook 5-8066 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

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

6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek. 
madieniais uždaryta, priimama pagal 
susitarimą. Sekmad.: 2 v. — 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
TeL PRospect 8-1223 ar PR 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. b 
penkt.. nuo 2 Iki 4 b nuo 6 Iki I 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet b kitu lai
ku — pagal susitarimą. _________

Of. tel. HE 4-2128. Namu GI 8-6166
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. tr 8—8 p. p.

Treč. h šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

specialybė: AKI SERIJA LR MOTERĮ 
LIGOS 

VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 8 iki 8 V. « 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečfaldlenlals uždaryta 

Atostogose iki rugpjūčio 16 d.
Tel. PRospect 6-6400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien: 6-8.

Tik svarbiais atsitikimais susitarus

Tel. ofiso PR 0-6446, rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. b 7 Iki 8 V. v

Treč. U šeštad. pagal sutarti



Vienas iš tų, kurie dar skambino 'Varpu
Su inžinierium Bronium Prapuoleniu atsisveikinant

Kažkaip pagreitintu tempu 
tirpsta mūsų seniausių lietuviš
kosios veiklos mohikanų eilės: 
o Br. Prapuolenis bene bus pas
kutinysis vyriausios kartos ko
votojų. 1965 m. liepos 18 d. jis 
išėjo amžinybėn, sulaukęs 87 
m. amžiaus.

Gyvenimą pradedant
Gimė Br. Prapuolenis 1878 

m. sausio 27 d. Pocvietyje. Ža
liosios v., Vilkaviškio ap. Mo
kėsi Marijampolės gimnazijoj. 
Dar moksleiviu būdamas, buvo 
veiklus susipratusių lietuvių 
moksleivių būrelio narys. Slap
tuose susirinkimuose mėgo skdi 
tyti paskaitas apie Lietuvos gar 
bingąją senovę, o ypač apie ta
da jaunimą tiesiog hipnatizuo- 
jančius Lietuvos valdovus. Pats 
mokėsi lietuvių sintaksės ir gra 
matikos. Vėliau mokė lietuvių 
kalbos ir kitus savo draugus. 
Dar gimnazijoje pradėjo raši
nėti eilėraščius ir įvairius raši
nius. 1898 m. baigė Liepojos 
gimnaziją.

1903 m. baigė Rygos Poli
technikos institutą ir gavo che
minės technologijos inžinieriaus 
laipsnį. Baigęs mokslus, pradė
jo tarnybinę karjerą — gavo 
valdinę tarnybą kaip spirito ir 
alaus varyklų akcizės revizo
rius. Gyveno Gardino gub. ir, 
turėdamas teisę keliauti visos 
gub. žemėmis, rinko istorinės 
Lietuvos etnografines vertybes: 
tautosaką, dainas, tautodailę. 
Domėjosi istorinės Lietuvos pa
minklų apsauga. Rezgė su užtik 
tais lietuviais pažintis.

Pažinojo tautos įžymybes
Br. Prapuolenis mums buvo 

vis dar lyg tarpininkas tarp mi
rusių žymūnų ir gyvųjų. Ypač 
taip atrodė man. Kol dar velio
nis buvo pakankamai sveikas ir 
stiprus, į jį buvo kreiptasi laiš
kais, kad jis paaiškintų daugy
bę praeities veiklos neaiškumų, 
kad jis paaiškintų išėjusių am
žinybėn žymią asmenų veiklą, 
jų nuopelnus, charakterius ir t. 
t. Ir Br. Prapuolenis mielai man 
(ir kitiems) atsiliepdavo. Užtat 
jo laiškai, likę mano stalčiuose,

VLADAS MINGELA

padeda įsigilinti į mūsų praei
ties didvyrių gyvenimą, jų nuo
pelnus, jų pasiaukojimą tėvy
nei.

Velionis pažinojo (ir bendra
vo, kartu veikė): dr. V. Kudir
ką, Jurgį Sauerveiną-Girėną 
(“Lietuviais esame mes gimę” 
autorių), M. Jankų, Vydūną- 
Storastą, dr. Joną Basanavičių, 
M. Zauniūtę, J. Stikliorių, E. Ja
gomastą, J. Vanagaitį, V. Če- 
pinską, K. Šklėrių, Pr. Vaičai
tį, Antaną Smetoną, Petrą 
Kriaučiūną, kun. K. Jaunių, kan. 
J. Tumą-Vaižgantą, kun. J. Ma
čiulį-Maironį, Vladą Nagevičių 
ir daugybę kitų, jau amžinybėn 
išėjusių žmonių. O Vladą Nage
vičių 1897-98 jis paruošė į penk 
tąją (caro Aleksandro vardo L 
gimnazijos klasę, kada jis bu
vo pavarytas iš Palangos pro
gimnazijos už pasipriešinimą ru 
sinimui ir pravoslavijai. Pats 
Br. Prapuolenis tuomet buvo 
jau aštuntos klasės mokinys.

Laisvės kovos dalyvis

Br. Prapuolenis yra tikras 
brolis kan. Kazimiero Prapuole
nio — Palangos katalikų baž
nyčios klebono, to didžiojo ko
votojo dėl lietuvių tautos lais 
vės, gefovės, dėl lietuvių kal
bos teisių bažnyčioje. Tad abu 
broliai (nors kan. Kazimieras 
buvo 20 metų už Bronių vyres
nis) ne vienu ir tuo pačiu me
tu daug dirbo ir aukojosi atei
ties Lietuvai. Velionis savo ga
bią plunksną naudojo patrioti
nio lietuvių susipratimo ugdy
mui dar nepajudėjusiose ūki
ninkų masėse, rašydamas “Var 
pe”, vėliau “šaltinyje” ir kituo
se liaudžiai prieinamuose laik
raščiuose. Tačiau kažkodėl jau
nesnysis brolis Br. Prapuolenis 
iki šiai dienai negali prilygti 
kan. Kaz. Prapuolenio garsui.

Tačiau tai nereiškia, kad ve
lionis tik būtų buvęs nežymiu 
praeities veikėju. Jis buvo ne
mažesnis žurnalistas —. publi
cistas kaip jo brolis. Rašydavo 

keturiomis kalbomis — lietu
viškai, vokiškai, rusiškai ir len
kiškai. Jo temos lietė pavergtos 
Lietuvos kančias, persekiojamų 
ir skriaudžiamų lietuvių vargus, 
nelaisvės neteisybę. Nuo 1905 
m. persikėlė į Latviją, į Rygą, 
kur užmezgė daug naujų pažin-

Inž. Bronius Prapuolenis

čių su svarbesniais veikėjais: K. 
Šklėrių, V. Cepinskiu ir kt. Bu
vo aktyvus Rygos lietuvių ko
lonijos veikėjas: skaitė lietu
viams paskaitas, ruošė kultūri
nes sueigas, rašė į Rygoje lei
džiamus vokiečių ir rusų laik
raščius. Tačiau tik apie viene
rius metus čia tegyveno, nes 
1906 m. perkeliamas muitinės 
tarnautoju į Virbalį, o po 8 mėn. 
į Vilniaus muitinių valdybą (jo 
veiklai priklausė Kretingos — 

Jurbarko ruožas). Kaip Rusi
jos valdžios tarnautojas, turė
jo teisę važinėti Vokietijos pa
sieniu einančiais traukiniaįs. 
Susipažinęs su M. Lietuvos vei
kėjais M. Jankum, M. Zauniū- 
te, E. Jagomastu, J. Vanagai
čiu, J. Stikliorium ir kit. lietu
viais, savais pinigais leido (re
dagavo J. Vanagaitis) vokiečių 
kalba lietuviško turinio laikraš
tį — žurnalą “Allgemeine litau- 
ische Rundschau”. Jame dau
giausia tilpdavo Br. Prapuolenio 
straipsnių, pasirašytų Perkūnė
lio ir kitais slapyvardžiais, 
kaip B. Pašeimeniškio, kai ka
da B. P. Buvo gabus polemikas, 
daug nemielos teisybės išdrįs
davo pasakyti lenkams ir ru
sams. Rašinėdavo, be paminėtų 
laikraščių, dar į “Ūkininką”, 
“Vilniaus Žinias”, “Viltį” ir ki
tus laikraščius ir žurnalus. Vė
liau rašinėjo ir į Amerikoje lei
džiamus lietuvių laikraščius.

Žurnalistas — publicistas
Gaila, kad velionis buvo per

daug kuklus, tad daug brangios 
medžiagos nusinešė su savim į 
kapus. Bet, ką dar galima išgel 
bėti — gelbėkime.

Velionis ir nepriklausomoje 
Lietuvoje dalyvavo Lietuvių 
žurnalistų sąjungos kūryboje. 
1922 m. sausio 31 d. steigiama
jame susirinkime randame ir 
jo pavardę kartu su kan. J. Tu- 
mu-Vaižgantu, M. šalčium, J. 
Laurinaičiu, A. Bružu, A. Kris- 
tučiu, J. Pronskum, P. Rusec- 
ku, A. Klimu, J. Strimaičiu, M. 
Bagdonu, K. Sąmajausku, A. Žu 
kausku-Vienuoliu ir P. Būdvy
čiu.

Jau nuo pat jaunystės Br. 
Prapuolenis buvo tautiniai su
sipratęs, didelis tolerantas, aukš 
to išsilavinimo, gilios erudicijos 
žmogus, užtat visada visų buvo 
mėgiamas. Gerai mokėjo lietu
vių, rusų, vokiečių, lenkų, lat
vių ir vidutiniškai — prancūzų 
kalbas.

Man adresuotame laiške 1958 
m. sausio 15 d. velionis rašė: 
“Aš nesu joks rašytojas ir ne
su poetas, bet, turiu pasakyti, 
kad anais laikais daug, daug 

publicistinių straipsnių esu pri
rašęs: tiek į mūsų, tiek į sve
timom kalbom spausdinamus 
laikraščius — žurnalus. Daugis 
mūsų šios srities žinovų mane 
laikė “geru publicistu”, tik ne
išgarsėjusiu todėl, kad labai 
dažnai kaitaliojau slapyvar
džius. Reikia atsiminti, kad 
anais laikais einančiam tarny
bos pareigas (valdžios žmogui) 
buvo labai pavojinga rašyti apie 
skriaudžiamą lietuvių tautą — 
tad, sveiko proto klausant, rei
kėjo mokėti save nuslėpti. Aš 
nesigirdavau. Niekad neišsiduo 
davau ir tuo atveju, kai mano 
bičiuliai prie manęs komentuo
davo mano straipsnius. Taip ir 
likau nežinomu. Nedaug tesukly 
siu pasakęs, kad per visą savo 
gyvenimą esu parašęs nemažiau 
5000 įvairaus turinio publicis
tinių straipsnių. Rašinėdavau 
rusiškai, vokiškai ir lenkiškai, į 
svetimą spaudą, tam, kad galė
čiau paadvokatauti savo tautai, 
ypač rusams primindavau spau 
dos draudimo neteisėtumą. Ma
no straipsniai tilpdavo Rygos 
vokiečių ir rusų laikraščiuose. 
Taip pat bendradarbiavau 
“St. Peterburgskije Viedomos- 
ti”, “Novosti”, “Birževyje Vie- 
domosti”, “Allgemeine litaui- 
sche Rundschau”.

1914 m. rugpjūčio mėn., pra
sidėjus Pirmam pasauliniam ka 
rui, Br. Prapuolenis vylėsi, jog 
šio karo audros galinčios atneš
ti Lietuvai daugiau laisvės spin 
dūlių — bent autonomiją. Jo 
vienas ano laiko eilėraštis skam 
ba taip:

Užslinks audros perkūnai, 
Praus tamsi audra — 
Ir vėl tylės perkūnas, — 
Žydės gėlynai...
Bet girioje ąžuolas sugrius. 
Žolė pavytusi atgis ir sužaliuos. 
Šiandieną niekas neįspės, 
Ką mum rytojus pažadės... 
Tačiau, o broli, —
Ar audrai nudardėjus 
Vėl pasitenkintume — 
Laukų žolelės likimu?
Jis mėgo rašyti eilėraščius ir 

kitomis įvairiomis progomis. 
Štai toks proginis kūrinys gimė 
1932 m. vasarą, kai mirė Mai
ronis. Ar jis buvo kur paskelb
tas, nežinau.

Maironiui mirus

Iš Dievo malonės gimei dainium, 
Poete, Maironi nuostabus, 
Kėlei tėvynės karštą meilę 
Ir žadinai kilnius jausmus.

AUTORITETAS
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Tu kaip vaiduoklis gąsdini mane
Ant kalno laikraščių, prie kryžgatvės kiosko. 
Esi tu amžininkas riaušių,
Vis nesibaigiančių karų, 
Narkotikų ir diktatūrų, 
Erotikos ir išdavikų.

Cigaro ir benzino dūmų debesy
Vos atpažįstu aš tave, 
Suklosčiusį veide pagundą žavią
Ir klastą slepiantį po nuolaidų skraiste, 
Tu, opinijos lipdytojau vadinamasis.

Atrodai kaip valdovas,
Nors be vainiko,
Bet pasekėjų remiamas.
Plunksna tu savo skiepiji abejingumą
Paties Molocho grėsmėje, 
Linksmybių piršdamas piliulę 
Ir poilsio galdaus tabletę.

Tu sensacingą knygą kartais parašai 
Apie moters ir vyro gašlą, 
Dorybės sąvokų beprasmiškumą, 
šeimos tradicijų nesąmonę, 
Galvažudžio emocijas.
Skelbi tu pertekliaus palaimą seksomanams, 
Ar kailio apsaugą, sutrempus principus.

Kai kas praeidamas tave vadina termitu, 
O kai kurie tiesiog vadina pranašu 
Ir skuba į taverną.
Nusikratyti savo nuomonės likučių.
Ir lengva jiems,
Tik steiko problemą besprendžiantiems, 
Autoritetu tavo
Besiramstan tiems,
O man sunku...

t

Lietuvos atgimimo, laisvės 
Tu šviesiu pranašu buvai — 
Tegu kitan pasaulin Tave lydi 
Dėkingi visos tautos balsai.

Nors Tavo kanklės nebeskamba, 
Širdis nebeplaka daugiau,
Bet jų akordai nesiliaus virpėję 
Gyvoj tautos širdy.

Velionis Br. Prapuolenis daug 
skaitė knygų apie pasaulinę li
teratūrą, meną. Mėgo poetus. 
Atmintinai mokėjo daugybę vo
kiečių, rusų ir lenkų poezijos 
kūrinių, ištisų poemų. Buvo iš
vertęs ir paskelbęs lietuvių 
spaudoj apsčiai Goethės, Uhlan- 
do, Schillerio, Heinės, Puškino, 
Lermontovo ir kt. poetų kūry
bos.

Sibiro tremtinys
1909 m. Br. Papuolenis pra

dėjo leisti savo pinigais (reda

gavo J. Vanagaitis) vokiečių 
kalba “Allgemeine litauische 
Rundschau”, kuris ėjo beveik 
kas mėnesį iki 1914 m., iki Pir
mo pas. karo pradžios. Kažkaip 
rusų valdžiai paaiškėjo Br. Pra
puolenio ryšiai su anuo žurnalu, 
kuris buvo leidžiamas Mažojoj 
Lietuvoj: buvo spausdinamas 
Tilžėje E. Jagomasto spaustuvė
je. Prieš pat karo pradžią žur
nalas sustojo ėjęs. Tik dėl įro
dymų stokos velionis nebuvo 
suimtas, bet “tarnybos labui” 
perkeltas į Sibirą, į Irkutską, 
Tolimųjų Rytų muitinės apy
gardom Bet ir ten jis greit su
sipažįsta ir susidraugauja su 
anksčiau į čia patekusiais susi
pratusiais lietuviais: kun. P. 
Bulvlčiųm, J. Augevičium, J.

(Nukelta į 5 psl.)

Afrikietiškoji apybraiža
Vienos kelionės įspūdžiai

A. GLADKAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Jų taikli ranka ir ietis lengvai pasiekia 

liūto širdį. Ir taip masai, keliaudami po visą 
rytinę Afriką, kaip vėjas siaučia tyruose ir 
valdžios rūmuose, priversdami švietimo mi
nisteriją eiti į skersgatvius ir ten statyti 
jiems mokyklas ir civilizacijos šaltinius, iš 
kur pasisėmę svahili kalbos ir išmokę anglų 
kalbos, atsisakys savo barbariško nekaltu
mo. Bet pradžia sunki.

Visa tai sužinojau iš mūsų palydovo Ju
liaus, kuris juokdamasis iš mūsų akylumo, 
stebint kiekvieną medį, žvėrį ar pastatą lau
kuose, žavėjo mus, užburdamas mūsų smal
sumą.

— Kokia religija vyrauja Kenijoje?
— Apie 90% katalikų.
Kaip tik pravažiuojam pro kelis strausus, 

įbedusius savo galvas į žemę. Kitoje kelio 
pusėje žvaliai į mus žiūri Thompsono gaze
lės. Pravažiuojame pro vieną masai, stovintį 
prie kelio ir laukiantį, kad jį kas pavėžėtų. 
Gretchen panori nufotografuoti tą linksmą 
jaunuolį. Julius sustoja. Gretchen išlipa iš 
mūsų aštuoniaviečio volkswageno, kuriame 
esame mes su Gretchen, Julius su Franciš- 
kum, ką tik pabėgusiu iš Congo. Paklaus
tas, kaip viskas jam ėjosi Conge, teištaria 
vieną žodį — blogai. Ir dabar jau trečias 
mėnuo jis gyvena Nairobi, negalėdamas gau
ti darbo, nes nelegaliai atvyko į Keniją. Ka
dangi jis kalba prancūziškai, tai Nilestar 
leis jam pavežioti prancūzų grupes po lauki
nių gyvulių parkus. Gretchen pakrato savo 
geltonas garbanas ir eina prie masai jau
nuolio, laikydama foto aparatą rankose. Ji 
yra 5 pėdų ir 10 inčų, pačioje savo jaunys
tėje .tiesiai žvelgia anam į akis, įpratus ma
tyti juoduką nusižeminusį. Gretchen gyvena 
Londone ir dabar grįžta iš Cape Town, Pie

tų Afrikos, kur jos sesuo ką tik ištekėjo. 
Jos sesuo, kaip ir daugelis baltųjų, laiko af
rikiečius tarnais ir tarnaitėmis. Masai jau
nuolis nuleidžia galvą ir pakelia savo ap
siaustą, dengiantį pusiau nuogą jo kūną, pa
slėpdamas už apsiausto taipgi akis. Gretchen 
taipgi nuleidžia savo mėlynąsias akis. Sumi
šus prideda ji ranką prie krūtinės ir pa
traukia suknelę arčiau kaklo. Įlipa į mašiną, 
ir mes važiuojam toliau, įbedę žvilgsnį į 
gamtą, ištraukdami iš jos visas gyvybės žy-

Masai medžiotojo ir kario tipas

Važiuojant per Keniją. Volkswagene apybraižos 
autorius, viduryje — vadovas Julius ir dešinėje 
— sutiktasis masai..

mes, negalėdami atsistebėti tuo paprastumu, 
kuriame saulės spindulėlis, įsimaišęs į ža
liuojančius krūmokšnius, savo šešėliu pri
dengia daubose ir kalvose pozuojančias ga
zeles ir žirafas. Tai jų šalis. Liūtų kraštą 
išvysime rytoj. Už valandos būsime Kasan- 
ga viešbutyje, kur pernakvosime, o rytoj 
važiuosim į Amboselli parką prie Kiliman- 
džaro kalno.

¥
Mašina pamažu sulėtėja, iškračius iš mū

sų visas viltis ramiai besėdėti ir nejučiomis 
prabėgti pro šią šalį. Įvažiuojame į Kasan- 
gos viešbutį, kur palmės švelniai linguoja ir 
savo ošimu vėsina žmogų, neatlaidžiai bė
gantį žeme. Prie įėjimo mus sustabdo dar
želis, verčiąs jį apsukti. Mus pasitinka šei
mininkė su “iš kur ir ko norite”. Julius su
tvarko visus formalumus ir nuveda mus į 
kabinas. Jis pirmiausia patikrina moskitų 
tinklelį ant lovos ir pakviečia ateiti į valgo
mąjį arbatos.

Viešbutis susideda iš 10 kabinų: penki 
nameliai vienam ar dviem, o kiti penki na
meliai dviem ar daugiau. Valgykla, baras 
ir šeimininkės butas. Tarnai miega atskirai. 
Už pusės mylios nuo viešbučio yra masai 
miestelis, kuris irgi vadinasi Kasanga. Paš
tas, policijos būdelė, nes esame prie pat Tan
zanijos sienos, krautuvė iš molio sukrėstoje 
lūšnoje, kur bežadėje tamsoje išnyksta visi 

skirtumai. Lengvai gali pirkti coca eolą bon- 
ką ar masai ietį. Prie namų aplink besitriū- 
siančios moterys, kapstosi vištos. Mus atei
na sutikti ir per miestelį palydėti trys ma
sai vyrai, neslėpdami savo džiaugsmo, kad 
esu iš Amerikos. Iš krautuvės išnyra kele
tas vyrų ir; iškėlę savo plienines ietis, arti
nasi prie mūsų. Ateina, sustoja ir apsupa 
mus savo džiaugsmu, kad gali iš mūsų pa
sipelnyti, lyg tuo pačiu suteiktų ir mums 
džiaugsmo.

— Bet aš nesu amerikietė, aš esu iš Ka
nados, — sako Gretchen, neatsitraukdama 
nuo manęs. Pagaliau apsisukam ir sparčiai 
žengiam viešbučio link, sekami jų tylių ko
jų, kurios, atrodo, neliečia dulkių rusvų de
besų, apdengusių čia visą žemę.

— Aš bijau jų, — sako Gretchen ir nu
sijuokia. — Ką tu būtum daręs, jeigu vie
nas iš jų būtų pagriebęs mane?

— Aš nežinau.
Vakarienė. Padavėjai tyliai stovi prie 

stalų ir seka mūsų rankų pirštus, skuban

Kilimandžaro kalnas ir jo apylinkės

čius per keleriopus valgių sąrašus. Padavė
jų basos kojos dusliai atsimuša į blizgančias 
grindis ir mainomų lėkščių kežėjimas su
žlugdo bet kokią drąsą stebėtis aplinka ir 
dalintis dienos įspūdžiais. Kavos gerti ei
nam į saloną. Prie baro sėdi šeimininkė ir 
jos jaunesnė sesuo.

— Mūsų tėvelis, dar jaunas būdamas, 
prieš Pirmą pasaulinį karą atvažiavo į Ry
tų Afriką iš Silezijos. Ir čia vedė mūsų mo
tiną. Po karo, kai Vokietija prarado savo 
kolonijas, mūsų tėvelis vertėsi prekyba, ke
liaudamas per visą Rytų Afriką. Kai aš gi
miau, mūsų mama privertė tėtį susitvarky
ti ir būti daugiau namuos. Jis visuomet 
mėgdavo sakyti: “Aš neišlaikysiu šeimos, 
jeigu būsiu namuose, nes ji tada visuomet 
augs”. Tada, kaip atsimenu, jis dirbo susi
rišęs su Goethes klubu, skleisdamas vokie
čių kultūrą ir rūpindamasis čio jos intere
sais. Mano sesuo buvo kokių 3 metų, kai 
Hitleris pasidarė Vokietijos kancleris, o
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Bet kurgi pasukti iš kryžkeles ?
(Atkelta iš 2 psl.) 

akademikas, svajojęs rašyti 
mokslinius darbus ir tikėjęs bū
ti mažiausia “Viljamsu ar Ly- 
senko”, jau būdamas aparačiko 
pareigose, gavęs kompartijos 
bilietą, pamažu kyla švariomis 
pakopomis. Jis labai pamažu ky
la, nes jam trūksta savybės, ku
rios jis pasigedo Liepgirių ko
lektyve — klusnumo ir susi
klausymo. Jis kertasi su rajono 
kompartijos sekretorium Jurė
nu, perša jam 'gyvenimo logiką 
ir užkabina aukštuosius debe
sis: negi auginsi apelsinus, jei 
Chruščiovas įsakytų...

Toleikis apsiskaitęs ir susi
žavėjęs komunizmo ideologija, 
protu gyvenantis, tačiau jis ten
kinasi tik kompartijos klaidų 
pakrovimu į kolektyvo vežimą, 
palikdamas istorikams ir filo
sofams išvadas daryti.

Tačiau ir jam iškyla klausi
mas: “Kodėl už kelių žmonių 
klaidas turi atsakyti visa liau
dis? Ir kuo aš pagaliau čia dė
tas?” Ir juo toliau, tuo labiau 
klimpsta prieštarybių klampo
ję: “Jei kiekvienas būtų sten
gęsis gyventi savo protu, pagal 
sąžinę, kiek leido aplinkybės, 
Stalino politika būtų padariusi 
daug mažiau žalos. Bet fanatiz
mas apakino šviesiuosius pro
tus, nutempė klystkeliais už vir
vutės, kaip klusnius šunyčius... 
O kas nuoširdžiai netikėjo, tas 
apsimetė tikįs dėl riebesnio kąs
nio arba iš baimės”.

Čia dar kartą jis apsinuogina, 
atsistojęs kryžkelėje. Jis nori 
tikėti komunizmo dogmai, bet 
mato, jei ne jos, tai komparti
jos klaidingumą. Jis už susi
klausymą, iki praregi klaidas. 
Jis prieš Staliną, bet ne jo įves
tą santvarką. Jis bando remti 
kompartijos politiką, bet, už
tikęs komunistą Raudonikį su 
kyšiais įgytu raštu, ramiai klau
sosi aštrialiežuvės Raudonikie- 
nės samprotavimų: “Visi vagia. 
Mes iš valstybės, valstybė iš mū 
sų. Pats sakei, kad gerai dirbu, 
o gaunu už darbą ? Grašius. Po
ros kojinių už savaitės darbą ne- 
nuperku. O valstybė laikosi sa
vo. Jai nesvarbu, kiek tu gauni 
už darbadienius. Užėjai į krau
tuvę — mokėk”. Ir Arvydui To- 
leikiui teliko patarti; nebūk asi
las, nors rasto kleimą nupiauk...

Toleikis nėra įklimpęs į as
menines painiavas, kaip Vili
mas, tačiau jam, geram organi
zatoriui, toli nesiseka pašalinti 
plyšius net tarp jo ir žmonos.

“Kaimas kryžkelėje” ir lieka 
kryžkelėje su gausybe veikėjų, 
kurių pėdsakai nėra išryškinti. 
Romanas, lyg stipri srovė, daug 
jų neša, tačiau, neretai, jie tik 
išnyra akimirksniui. Autorius 
nepaprastai žvalus įvykiams ste
bėti, tačiau daugelis jo veikėjų 
liko neišryškinti. Romano vei

kėjom ypač pagailėta psicholo
ginio nuspalvinimo, nors pasi
metusiai Godai daug vietos 
skirta.

Galima prikišti ir romano su
kirpimui, nes skaitytojas tame 
pat skirsnelyje gainiojamas įvy
kių versmės.

Ir vis dėlto šis kūrinys pir
mas ryškesnis dvelktelėjimas 
Lietuvoje. J. Banaitis, literatū
ros ir meno premijų komiteto 
pirmininkas, romaną aptaria:

“Literatūros srityje Respubli
kinė premija paskirta rašytojui 
Jonui Avyžiui už romaną “Kai
mas kryžkelėje”. Tai aštrias ir 
svarbias dabartinio kolūkio kai
mo gyvenimo problemas keliąs 
kūrinys, parašytas su giliu gy
venimo pažinimu ir talentinga 
rašytojo plunksna. Romanas 
yra svarbus indėlis į visą žy
miai išaugusią pastarųjų metų 
lietuvių prozą. Jis susilaukė di
džiulio pasisekimo skaitytojų, 
ypač kolūkiečių tarpe, gausios 
skaitytojų konferencijos ir ap
tarimai vieningai teigiamai įver
tino šį žymų laimėjimą Jono 
Avyžiaus kūrybiniame kelyje”. 

(Tiesa, 1965. VII. 15. 
Nr. 164.)

Kompartijos atstovas šiame 
aptarime nieko neperdėjo. Kyla 
klausimas: kodėl Jonas Avyžius 
kompartijos apdovanotas pre
mija už jos stumtelėjimą nuo 
aukštojo pastovo? Jis neabejo
tinai atsistojo šalia Solženicino, 
Nekrasovo, Davičo, Mrožek, 
Mnačko, Nomoveskio ir eilės 
kitų, kuriuos minėjau savo 
ankstesniame romano aptari
me. Nėra abejonės, kad visi 
minėti autoriai padarė šūvį ope
ros eigoje atkreipti dėmesį, kad 
kompartija ir be kaukės, klys
tanti kompartija yra sprendė
ja. Dogmatiškai tezinis romanas 
save numarino, jo įtaka išblėso, 
nes jis iškrito iš skaitytojo 
rankų. Literatūrinis melas sa
ve, pasmerkė. Ateina nauja sro
vė, kuri smerkia Staliną, tačiau 
nepažeidžia stalinizmo. Ji įtel- 
pa naujoje kompartijos teorijo
je: autorius terašo, kaip jis iš
mano, tačiau jo kūrinys tetar
nauja kompartijai. Šią teoriją 
šiais metais paskelbė rumunų 
kompartija, nors ją, patylomis, 

rusų kompartija žymiai anks
čiau pripažino.

Neklystantis komunistas gy
venime, o dar labiau literatū
roje, žmones ne tik nieku nepa
traukė, bet atvirkščiai tapo tie
siog pajuokos objektu, kaip ir 
“vyresniojo brolio” sąvoka, kal
bant Lietuvoje apie rusą. Iš tos 
pajuokos ir reikėjo kaip nors 
gelbėtis, reikėjo rodytis ir klys
tančiu ir komunistu, norint pri
eiti arčiau žmonių, būti žmogiš
ku, tiesiog partijos masalu žmo
nėms ir jų širdims. Intencija ir 
situacija gana vulgariai Avy

žiaus knygoje aptariama vieno 
iš pagrindinių romano veikėjų 
— Martyno, kai jis rajono par
tijos sekretoriui sako; “Ne, aš 
nebijau viešumos, sekretoriau. 
Ne to išsigandęs atlėkiau. Ma
nęs labiau nepasmerks. Grigas 
teisus: jei mes komunistai, da
rydami gera žmonėms, didžiuo
jamės savo nuopelnais, tai ne- 
sigėdinkime atskleisti liaudžiai 
ir savo kaltes. Manote, žmonės 
mus labiau gerbs, jei, privarę 
krūvą po nosimi, pasislėpsime 
už kampo?” Reikia tačiau ap
gailestauti, kad prie tos krū
vos turi stovėti ir rašytojas ir 
kvėpuoti tuo pačiu nekokiu oru, 
kaip šį kartą teko ir Jonui Avy
žiui.

Epilogas
Tačiau Jonas Avyžius daro 

ir naują posūkį, ieškodamas ko
kio nors atsparos taško. Ir toji 
atspara yra savoji ž<įmė: 
“Martynas stovėjo, įsmeigęs 
sustingusį žvilgsnį į tolumoje 
stūksantį kaimą. Ten, susigrū
dusių trobų kaimenėje kadaise 
stovėjo ir jo gimtoji lūšnelė. 
Vien pamatų akmenys belikę. 
Martynas užsimerkė, ir iš są
monės gelmių, kaip daug mili
jonų metų brangakmenis, iškilo 
tolimos vaikystės vaizdas... Ne, 
tas žmogus nebuvo jo tėvas, tė
vas buvo seniai miręs. Tas žmo
gus atėjo motinai užsėti sklypą. 
Jis buvo Sėjėjas. Jis brido pu
ria dirva, leisdamas iš abiejų 
rankų pilkšvus grūdų debesė
lius, o Martynas ėjo greta ir 
šiaudais atžymėjo biržę. Sėjėjo 
kojos buvo didelės, apautos 
plaukuotomis naginėmis, ir Mar 
tyno pėdelės šalia jo pėdų at
rodė kaip pastrigų dygsneliai. 
Bet jiedu ėjo greta — ir tai bu
vo svarbiausia: jiedu abu buvo 
Sėjėjai. Rudenį tas pats žmogus 
atėjo padėti motinai nuplauti 
lauką. Jis pašaukė Martyną ir 
parodė ražienose keletą įdubi
mų — didelių ir mažų. ‘Tai mud
viejų pėdos. Žmogus, kur be- 
praeitų, visada palieka gerus 
ar blogus pėdsakus. Pėdsakai, 
ant kurių užaugo toks geras 
derlius, negalėjo būti blogi’. Tai 
pasakė Sėjėjas. Ir Martynas pa
tikėjo juo, jam buvo gera, kad 
greta didžiųjų pėdų išliko ir jo 
mažosios pėdelės. ‘Žemę reikia 
gerbti ir mylėti kaip tikrą mo
tiną. Tada ir ji žmogų mylės. 
Ji gyva ir protinga kaip žmo
gus. Gerai įsiklausyk, pridėjęs 
ausį, išgirsi, kaip ji alsuoja!’ 
Tai vėl buvo Sėjėjo žodžiai. Ir 
Martynas vėl jais patikėjo.

Ir dabar jis stovėjo, apžavė
tas vaikystės prisiminimų, ku
rie iškilo iš užmaršties ūkanų 
kaip užburtos pilies kuorai, ir 
tarsi vėl išgirdo gilų žemės al
savimą, gimtosios žemės, kurio
je tebėra įspraustos jo vaikiš- 
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Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą — 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 

lietuvius virš 40 metų

Turtas virš
- $50,000,000.00

JOHN PAKEL 
Chaimam of the Board

Savo nariams turime pilną patarnavimą:

• Bonai mokslui baigti
• Paskolos namams
• Kalėdų Klubas
• Atostogų Klubas
• Šeimos apdrauda
• Notaro patarnavimas
• Visokių rūšių apdraudos
• Nemokamas kambarys 

susirinkimams
• Mokame čekius ir duodame 

nariams specialius Money 
Orderius

• JAV pašto ženklai
• Parduodame ir išperkame 

JAV bonus
• Du dideli kiemai automo

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

KURIOJE JtJSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildamas pajamas.

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

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

• PARANKI — vieta patogi ir Seniai (vestas taupymo
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

• SAUGI — nes visos santaupos iki $10,000.00 apdraustos
valstybineS JAV valdžios Įstaigos.

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

• NAŠIĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmoksti skolas ir tapti fMvlnlnku.

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

• ĮSIGYSITE JĮ BE RŪPESČIŲ, nerf kaimynystėje esanti
draugiška mūsų Įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue

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

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

AFRIKIETIŠKOJI 

APYBRAIŽA

(Atkelta iš 3 psl.)

priklausyti Goethes klubui pasidarė labai 
svarbu. Ir tėtei atsidarė tada dar platesnės 
durys. Jis su kitais įsteigė čia Safarių bend
rovę, jis pats vedžiodavo medžiotojų ekspe
dicijas po Rytų Afriką, nes gerai pažino šį 
kraštą. Atsimenu, vieną sykį vedė grupę 
amerikiečių per vidurį Tanganikos ir panoro 
jiems parodyti tą namą Taboroje su tom 
nuostabiom arabiškom durim, kur Livings- 
tonas ir Stanley gyveno tris mėnesius su sa
vo palydovais, besiruošdami naujai ekspedi
cijai, iš kurios Livingstonas gyvas jau ne
sugrįžo. Kaip tik jie ėjo per uolas šalia Ta- 
boros, kur vienas amerikietis pakėlė nuo že
mės plokščią akmens lentelę su išbraižytais 
ir raudonai nudažytais gnu, gal būt, tais lai
kais, kai bušmenai dar čia tebegyveno. Vieni 
tų amerikiečių norėjo ten pasilikti ir ištirti 
dar labiau uolų sienas, ieškant daugiau pa
našių piešinių. Kiti norėjo eiti į Taborą ir 
pamatyti tą namą su tom durim, kurios da
bar yra Johanesburgo afrikiečių muziejuje. 
O treti norėjo eiti laukinių gyvulių medžioti. 

Kiekviena grupė įtaigojo tėtį eiti su jais, 
siūlydami gerą priedą prie suderėtos sumos. 
Bet tėtis labai mėgo kompromisus, tad nu
sprendė nuvesti juos į pigmėjų šalį. Prigra
sinęs visus niekam apie tai nepasakoti su
grįžus ir neišsišokti prieš pačius pigmėjus, 
nes anie gali juos visus net ir užmušti savo 
nuodingomis strėlėmis. Po ilgų ginčų tėtis 
nusprendė kitą rytą pradėti kelionę į ekva- 
toriškas džiungles, kur gyvena pigmėjų gen
tys. Taip jie ir iškeliavo ieškoti pigmėjų, pa
sukdami visai iš nustatyto kelio. Praslinko 
keli mėnesiai ir jokios žinutės neatėjo nei 
iš tėtės, nei iš pačios ekspedicijos. Jo biznio 
draugai pradėjo baimintis ir net galvojo 
siųsti kitą ekspediciją anų ieškoti. Bet ma
ma pažino tėtį ir draudė visiems apie tai net 
viešai kalbėti. Nes, girdi, tėtis niekur nėra 
dar žuvęs, tad nežus šį kartą, ji pakankamai 
jį pažįstanti. Bet atsitiko taip. Tėtis pasiekė 
pigmėjų kaimą, ir jie ten sustojo ir buvo 
gražiai priimti. Visiems tie pigmėjai labai 
patiko, bet noroms nenoroms reikėjo iške
liauti, nes didieji lietūs artinosi. Skubėdamas 
tėtis užvedė savo ekspediciją ant pasislėpusių 
pigmėjų, saugojančių kelią tarp jų kaimo ir 
kitos giminės. Pigmėjai išsigando ir per klai
dą paleido nuodingą strėlę, sužeidė tėtį, o 
patys išlakstė. Tėtis pagijo, bet jau nebuvo 
tas pats. Niekada daugiau jau nevadovavo 
medžiotojų ekspedicijoms. O po Antrojo pa
saulinio karo labai prisidėjo prie aktyvaus 

steigimo gyvuliams paskirtų žemių, kur jie 
galėtų saugiai gyventi ir kur nebūtų galima 
jų medžioti. “Gyvulių kraštas yra gyvulių 
kraštas”, sakydavo tėtis. O kada valdžia 
įsteigė šį parką, tai, tėtei pageidaujant, pa
vadino jį Ambosselli, kas svahili kalboje ir 
reiškia 'gyvulių kraštą’. Tai taip ir gyvenam 
su sesute. Kas metai nuvažiuojam į Nairobi, 
į Goethės klubo ruošiamą metinę Goethės 
šventę, kur atsilanko prezidentas Kenyatta 
ir visa Kenijos diduomenė.

— Ačiū už pasaką. Eime gulti. Anksti 
reikės keltis. Gerai išsimiegok, — man sako 
Gretchen ir įeina į savo namuką. Patogiai 
įsitaisau lovoje, ir jaunas miego dievaitis 
pamažu užslopina mano budrumą, net netu
riu jėgos nubraukti zirziantį apie ausis mos-

Liūtai pietauja

kitą. Tinkle yra skylė, netiksliai suformuoju 
mintį, kai į šoną kanda moskitas ir krinta 
negyvas, prisisiurbęęs mano abejingo krau
jo. Negirdžiu lauke siaučiančių įvairiarūšių 
garsų, kol neišbudina grubus beldimas į du
ris ir neaiškus balsas įsiveržia į vidų, mai
šydamas miegą su atplaukiančiais išgyveni
mais ir nuotykiais.

Šį rytą mes važiuosim į vakarus, į Kili- 
mandžaro kalno pusę. Ten paimsim vieną 
parko sargą, žinantį, kur galima užtikti vi
sus gyvulius. Mauname pirmyn per kietą 
žolę, iš karščio ir gyvulių trepsėjimo pavir
tusią į dulkę. Plati lyguma pasipuošė mira
žais ir dulkių stulpais. Važiuojame tiesiai į 
zebrų bandą, bėgančią į šoną nuo mūsų. Ke
letas bandos drąsuolių bando su mumis lenk
tyniauti, bet, daugumai nustojus mus sekti 
savo kvailais žvilgsniais, ir jie nusisuka nuo 
mūsų. Vildebyst kaimenė išnyra prieš akis, 
lyg nerangūs stuobriai, apkerpėję ir įsimai
šę į dulkiną gamtos apvalkalą. Bet ir jie 
duoda mums kelią. Tiktai mažas volkswa- 
gen, perkrautas žmonėmis, apropojęs iš ki
tos pusės, puolasi mus sulaikyti. Prišoka 
prie mūsų apstulbęs ita’as ir su dideliu 
džiaugsmu nespėja mums išsipasakoti, nes 
iš karto visi žodžiai krenta iš burnos: “Mū
sų mašinai sprogo padanga ten, kur liūtė 
su liūtu medžiojo. Mes matėm, kaip jie pa
plovė strausą ir nutempė jį į krūmus. Prie 
pat mūsų mašinos. Mes bijojom ten pasilikti 

ir pakeisti padangą”. Pakilia nuotaika visi 
važiuojam pas Ambosselli parko sargus.

Keli sargai su savo džipu išvažiuoja jiems 
padėt užtraukti naują padangą. Mes priža
dam taipgi nuvažiuot pažiūrėti tos plėšrios 
liūtų porelės, kurie puola strausus ir juos 
ėda. Prieš tris dienas ta pati porelė užpuolė 
ir papiovė raganosį. Liūtai po geros medžiok
lės guli ir ilsisi visą dieną prie savo grobio. 
Sekančią Visą dieną jie ėda, kol prisisotina. 
Mėsos netaupo ir negrįžta atgal užbaigti lie
kanų. Trečią dieną jie geria. Ketvirtą dieną 
eina vėl medžioti.

Ši vieta vadinasi Old Tukai. Čia yra par
ko sargų būstinė ir viešbutis, kuris priglau
džia safarių keliauninkus, ir afrikiečių kai
melis. Prieš akis dunkso iškilusis Kiliman- 
džaro kalnas. Prie viešbučio, krūmuose, vie
nišas senas dramblys su viena iltim pama
žu gromuloja medžių lieknas šakeles ir la
pus.

Pagaliau ir mes išsirengiam. Mūsų paly
dovas prižada parodyti liūtus, dramblius, ra
ganosius, vandens buivolus, cheetah ir kit- 
tus mažesnius gyvulius, kurie laiks nuo lai
ko mums pasirodo visu savo grakštumu. Pir
ma važiuojam pažiūrėti galingojo gyvulių 
karaliaus, kuris guli prie nebaigto ėsti strau
so ir sunkiai alsuoja, įsmeigęs savo žalias 
akis į mus, lyg ir stengdamasis pagauti mū
sų nedrąsius žvilgsnius, kurie šokinėja tarp 

(Nukelta į 5 psl.)



Mik. Ivanauskas Žemės kvėpavimas (liepsnos tapyba)
Iš rugpiūčio 28-29 ir rugsėjo 4-5 rengiamos parodos Theodore Roose
velt mokykloje, 50th Avė — 15th St., Cicero, III.

Vienas iš tų, kurie dar 
skambino "Varpu"

Ričardas Sabonis - naujas menininkas
Š. m. liepos 31 d. Lake Gene- 

vos (Wis.) kurortinė publika 
turėjo progos išklausyti labai 
kruopščiai paruošto pianino re
čitalio. Su šiuo koncertu Ri
čardas Sabonis parodė kelerių 
metų intensyvaus darbo vaisius 
ir neabejotinai prisistatė kaip 
pianino meistras. Nors jis lie
tuviams pažįstamas kaip gabus 
vargonininkas, surengęs eilę re
liginių koncertų, vis dėlto šį sy
kį buvo akivaizdžiau, kad jo tik
rasis talentas glūdi pianine.

Programą sudarė Brahmso 
Baladė g-moll, nr. 3, to paties 
autoriaus Rapsodija g-moll, nr. 
2, Alabieffo - Liszto Lakštin
gala ir Liszto Vengriška rapso
dija, nr. 10 — pirmoje dalyje 
ir Rachmaninovo Preludas g- 
moll, nr. 5, Lecuonos Malague- 
na, Paganinio - Liszto - Busonio 
Varpelis ir Chopino Polonaise 
Militaire, nr. 1 — antroje da
lyje.

Bet kurgi pasukti iš 
kryžkelės

(Atkelta iš 4 psl.) 
kos pėdos, ir kuri perdaug sod
riai įsūdyta prakaitu ir aplais
tyta artimųjų krauju, kad ga
lėtum lengva širdimi atsiplėšti 
nuo jos krūtinės”.

Alegorinis Sėjėjas, klausyma
sis savo žemės alsavimo ir pri
siglaudimas prie savosios žemės 
yra nauji ženklai didžiosios, iš 
rytų atneštosios, audros sūku
riuose.

Kaip matyti, programa itin 
bravūriška. Ši aplinkybė šiek 
t ek kenkė muzikiniam rečitalio 
lygiui, nes vien bravūra nepa
rodo pinlo meniniko veido. At
rodo pilno menininko veido. At- 
balanso, nes leista Lisztui ir g- 
moll tonacijai dominuoti; juo 
labiau vengtinas pasirinkimas 
dviejų kūrinių toj pačioj tona
cijoj greta vienas kito. Reikėtų 
rečitaliui pasirinkti įvairesnes 
formas ir skirtingesnių muzikos 
periodų atstovus. Kokia pasi
rinktoji sonata duotų daugiau 
svorio, atskleistų menininką la
biau vispusiškai ir visam kon
certui sudarytų lyg ir stiprų nu
garkaulį. Pasigesta taip pat 
naujos, modernios muzikos.

Koncertas nuo pirmo ligi pas
kutinio akordo pasižymėjo pre
ciziškumu. Pirmasis kūrinys, 
kuris paprastai reikalingas tiek 
solistui, tiek publikai įšildyti, 
praskambėjo švariai, bet ne tiek 
užtikrintai. Nors pasažai kris- 
tališko švarumo, bet tonas dar 
negilus, klavišų užgavimas kiek 
moteriškas. Bet nuo Brahmso 
rapsodijos Sabonis parodė savo 
vyrišką toną — tvirtą ir tikrą. 
Abi rankas valdo laisvai. Mala- 
guenoj galima buvo pasigėrėti 
abiejų rankų oktavų grynumu. 
Alabieffo Lakštingala “suokė” 
su nuostabia iškalba. Čia Sabo
nis parodė briliantišką techni
ką, galutinai užkariaudamas 
publiką.

Antroji rečitalio dalis buvo 
lygiai stipri ir sėkminga. Rach-

(Atkelta iš 3 psl.) 
Survila, M. Sutkevičium, V. Gied 
raičiu, P. Stulpinu, M. Paroku 
ir kitais. Iš Sibiro Br. Prapuole
nis su šeima sugrįžo 1921 m. į 
Lietuvą ir buvo paskirtas Mui
tinių departamento direktoriu
mi. Sibire abu Prapuoleniai krei
pė dėmesį į vaikų lietuvišką 
auklėjimą, žiūrėjo, kad vaikai 
kalbėtų lietuviškai.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Br. Prapuolenis paruošė muiti
nių įstatymo projektą, kuris 
buvo patvirtintas ir naudotas 
iki bolševikinės okupacijos, be 
to, parengė svorinius muito tari
fus ir prekių nomenklatūros ap
rašą. Taipgi jis buvo parašęs 
kelias brošiūras apie užsienio 
prekybą. 1923 m. paskirtas Fi
nansų ministerijos ministerio 
patarėju, gi nuo 1925—1937 m. 
buvo vyr. asistentu Vytauto D. 
u-te, Matematikos gamtos fa
kultete. JAV velionis buvo taip
gi Lietuvių profesorių s-gos na
rys.

Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse

Su dauguma pabėgėlių nuo 
bolševikų teroro 1944 m. iš Lie
tuvos pasitraukia ir Br. Pra
puolenis. Iš Vokietijos atvyks
ta į Chicagą ir čia 16 metų gy
veno Holy Family Vilią, Orland 
Park, III. — katalikų senelių 
prieglaudoje, kur ir mirė 1965 
m. liepos 18 d.

1956 m. sausio 21 d. man ra
šytame laiške senelis pasiskundė 
savo nedalia ir senatve: “Malo-

nūs Prieteliau, labai dėkingas 
esu Jum, kad manęs neužmirš
tate, prisimindamas mano 78 
m amžiaus sukaktį. Tokia metų 
našta sunkiai slegia — ypač 
patirtieji paskutinio dešimtme
čio smūgiai — tiek dėl tėvynės 
likimo, tiek dėl mano šeimos 
tragedijos.. Iš Jūsų nuoširdaus 
laiško matau, kad visiškai galiu 
Jumis pasitikėti: taigi pasižadu 
prisiųsti Jum reikalingų žinių 
apie save, apie savo publicistinę 
veiklą, nors dėl įg'mto savo 
kuklumo daug kam atsisakiau 
duoti žinių ape save. Buvau aš 
asmenškai su daugeliu mūsų 
tautos įžymių vyrų pažįstamas, 
būtent: Petru Kriaučiūnu, Jonu 
Basanavičium, Vincu Kudirka, 
Pranu Vaičaičiu ir kt. Pereitą 
vasarą (1955) sutikau įkalbėti 
į magnetofoną pas mane atva
žiavus inž. Labanauskui, “Voice 
of America” atstovui iš Vašing
tono. Kalba turėjo būti paleis
ta į pavergtą Lietuvą. Nenau
doju savo pavardės, o tik pasi
sakiau, kad esu žmogus, pažino
jęs asmeniškai Vincą Kudirką, 
kuris rusų priespaudos laikais 
per “Varpą” drąsiai kovojo ir

žadino lietuvius, kad laimėtų 
šviesesnę ateitį Lietuvai”.

Gyvendamas prieglaudoje, Br. 
Prapuolenis skaitė daugybę lie
tuviškų knygų, laikraščių bei 
žurnalų. Kun. A. Miluko mono
grafijai išleisti pirmasis atsiun
tė 5 dol. irgi Br. Prapuolenis, o 
po jo — prel. M. Krupavičius. 
Velionis tiesiog steb'no jį pa
žinojusius savo sąžiningumu. 
Gaudavo gana daug laikraščių: 
juos siuntė laikraščių redakci
jos nemokamai kaip savo bend- 
dradarbiui. 1956 m. savo laiške 
man jis rašė:

“Aš gaudavau daug mūsų 
laikraščių dykai, kad tik skai- 
tyčiausi jų bendradarbiu, bet, ži
nodamas. kad negalėsiu jau bend 
radarbiauti, bent pusę prenume
ratos už juos užmokėdavau, o 
šiemet tai išsyk ir už visus 1956 
metus užsimokėjau: mat, Lietu
vių profesorių draugija man 
Kalėdoms atsiuntė 50 dolerių 
dovanų. Br. Pr.”

Ats'sveikinant su paskutiniais 
tautinio atgimimo epochos ir 
tautą nepriklausomybėn atvedu
siais veikėjais, nūdieninis laikas 
r vėl pavergtoji tauta dar la

biau įpareigoja pasiliekančius.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas. 

WA 5-9209 Chicago, 1)1.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Atidarykite taupymo sąskaitą šiandien! Jūs negalėsite 

atsigėrėti kaip greitai nuošimčiai pakels jūsų taupymo sąs

kaitą, kaip jie pakelia didelei lietuvių daugumai.

DISTPJCl ’ ČŽ4P7M7S
3430 S. Halsted St. • Chicago, Illinois 60608

INVESTAVIMO

SĄSKAITOMS

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORE 

5515 SO. DAMEN AVĖ. AuL PHONES WA 5-8202

OFFICE pOURS: Monday, Tuesday — 9—4; 
Thursday — 9—9; Friday — 9—6;
Saturday — 9—1; Wednesday Closed.

current dividend on investment bonus
! 444% DIVIDENDU MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
J Už 1 metų investavimo bonus mokama dividendų kas pusmeti i
• dar išmokame po H % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 82, ILLINOIS

; Valandoe: Plrmad., Antrad., Penkt. Ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p.p 
Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.maninovo Prelude pasigesta vie

tomis tikslesnių akcentų. Lisz
to gan sunkiai parašytos varia
cijos Paganinio temai, o Buso
nio dar pasunkintos, praskam
bėjo be priekaišto. Malaguenos 
pačioj pradžioj, vedant melodiją, 
reikėjo daugiau paisyti ritminio 
impulso. Pasiduota kairės ran
kos ritminei palydai, kuri sykiu 
nustelbė pagrindinį % takto pa
jautimą. Tur būt, silpniausia 
rečitalio vieta buvo Chopino Po
lonezas, kuriam vietomis stoko
jo muzikalumo. Neatrodo, kad 
buvo gera pasirinkti jį koncerto 
pabaigai. Bet čia padėtį visai 
pataisė Sacro - Monte (Turiną), 
kurį pianistas skambino prie
dui. Savo modernesniu žanru jis 
suteikė rečitaliui naujos šviesos.

Kiekvienam menininkui, no
rint išlikti menininku, reikalinga 
daug ir nuolatos atsižadėti. Į 
meno viršūnes kelias šiurkštus 
ir be kompromisų. Jaunajam Ri
čardui Saboniui, kuris neabejo
tinai įžengė į menininko kelią, 
norisi palinkėti pačių viršūnių.

Faustas Strolia

BUDVVEISER BEEK. Case of 24—12 oz.

Throw Away Bottles Case $3.59

AUGUST — RUGP. 5, 6, 7 D. D.

BLSUUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5-29
ASBACH URALT V.X.O.P.

Imported German Brandy Fifth $4.98
OTARD IMPORTED COGNAC Fifth $4.98
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89
BUTON IMPORTED ITALIAN

VERMOUTII dry or sweet 30 oz. Bottle $1.19
DUCAL IMPORTED 1959 VINTAGE 

RED LISBON GRAPE WINE Fifth $1.79
BANDOR HONEY MINE

IMPORTED FROM DENMARK Fifth $1.79
MAMPE HALB UND HALB

GERMAN LIUUEUR Fifth $4.98
ROYAL CANADIAN IMPORTED

CANADIAN 86 Proof WHISKY
-------------- ----------------------------------------

Fifth $4.39

PIDPI ||T T \! & RADIO (LIETUVIAI) 
VlOUUI I I .V. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBfi. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

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

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

linUVIV PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

(Atkelta iš 4 psl.)

jo, negyvo paukščio ir šalimais krūmuose 
gulinčios patelės. Liūto akys yra bejausmės 
ir negyvos savo piktume, lyg sukietėjus žie
žirba, kuri, ugniai užgesus, lieka jo gyvybės 
kibirkštimi.

Prislėgti nerangaus noro pilnai išgyven
ti šią laukinę buitį, tylėdami apsukame ra
tą ir važiuojame pasižiūrėti raganosio griau
čių. Sekame lavono paskleistą, tvinkstančią 
smarvę, kuri, uždedama aplinką, su kiekvie
nu oro įkvėpimu mus veda arčiau ir arčiau 
prie pasąmonėje regimo vaizdo. Ir iš to vie
no gyvulio liūtas sėmės sau jėgos, malšinda
mas alkį, o hiena juokėsi iš liūto nedraugiš
kumo, kaip kad kiekvienas juokiasi iš kito, 
kai apkaltina jį skonio stoka, pats varvin
damas seilę, kuria norėtų nuplauti savo bro
lišką bailumą. Pajuodavęs lavonas, lyg nak
tis, įamžina žalią liūto akių šviesą, kuri nu
stelbia visas jo liūtiškas savybes, įkeldama 
mums į padanges žalias akis vietoj aušrinės.

Privažiuojame prie besisukinėjančių ga
zelių ir zebrų bandos, kurie, lygumas tryp
dami, sumala žolę į dulkes Bet už pusės my
lios vėl želia krūmokšniai, kuriuose slep'asi 
liūtai, stebėdami savo vakarienę, bešokančią 
savo paskutinių valandų šokį. Krūmuose gu
li aštuoni liūtai ir liūtės. Nubraukiame ma
šinos stogą ir atsistoję skaičiuojame. Vienas 
— du — trys — keturi — penki — šeši. Aš 

matau tik šešis. Atsistojęs ant pirštų galų, 
bandau surasti kitus du liūtus, nepastebėda
mas, kad liūtai pradeda nervintis, nes zeb
rai, atsisukę į mus, •stebi mūsų mašiną.

— Žemyn, žemyn — liūtai nori šokti ant 
mūsų' — Greit sėdam ir susigūžiam. Pama
žu bandom užtraukti mašinos stogą, nesu
keldami liūtėse pagiežos, kurios, pritūpę ant 
užpakalinių kojų, linguodamos į priekį, ban
do nutaikyti 15 pėdų šuolio įtampą. Mes sė
dim ramiai ir laukiam, kol liūtės aprims, lyg 
kaliniai pro langą stebėdami aplinkui ūžian
čią minią, kuri įtūžusi labai lengvai gali įsi
laužti į vidų.

Važiuojame pro upelį, apaugusį nendrėm 
ir vešlia augmenija, užliejančia širdį tyru il
gesiu. Apsukame krantu, kur iš nendrių iš
nyra vandens buivolų porelė ir, pamatę mus, 
susigėsta dėl savo dumblinų kojų ir apsisu
kę per krūmus mauna atgal į vandenį slėp
tis nuo mūsų neatlaidžių žvilgsnių.

Paliekame upelį ir pasukame į Kiliman- 
džaro kalną, kur pridengti plačių akacijų 
viršūnių, auga ploni medeliai, be galo mėgs
tami dramblių, kurie iškėlę savo nosis šie
nauja, lyg pačiame šienapiūtės įkarštyje. 
Tik braukia ir braukia lapus, laužia šakas 
ir kemša į pilvą, kuris, tik drambliui mirus, 
tuščias palieka Kai dramblys nustoja ėsti, 
i’s miršta. Bet drambliai yra kvaili gyvu
liai. Nors mes ir esame pavėjui, ir motoro 
burzgimo nesigirdi per laužomas šakas, bet 

vienas dramblys, atsisukęs į mus, išplečia 
savo ausis ir, užrietęs nosį, iškošia per savo 
mažą burną dar mažesnį garsą ir atlekia į 
mus. Julius įjungia bėgį, “duoda gazo” ir 
palieka besivejantį dramblį, kuris vis dėlto 
gali išvystyti iki 30 mylių per valandą grei
tį. Važiuojame upelio krantu, ieškodami sek
lumos pervažiuoti ir pabėgti nuo dramblio, 
kuris įniršęs vis laukia mūsų sugrįštančių. 
Sraunus vanduo ir akmenėtas upelio dugnas 
mėto mus į visus šonus, kol viduryje įsisu- 
kam į gilumą ir, įbėgus vandeniui į išmeti
mo vamzdį, sustojam, įstrigdami keturių pė
dų gylyje.

Nusivelku baltinius, nusiauname kojas

Pavojingasis dramblys

ir visi išlipame. 115 svarų Gretchen patogiai 
įsitaiso mano rankose, uždedama vieną ran
ką per pečius. Slidūs akmenys ir sraunus 
vanduo verčia mus abu iš kojų. Tik pasie
kęs krantą, krentu su Gretchen ant žemės, 
įmerkdamas kojas į vandenį. '

— Tu turi gražius pečius, — ji man sa
ko. Julius, Pranciškus ir parko vadovas ban
do išstumti volkswageną iš vandens. Pir
miausia išimam akmenis iš po ratų ir už- 
tvenkiam upelį, kad lengviau būtų stumti 
upės dugno žvyrium. Julius stovi prie ma
šinos vairo, mus komanduodamas.

— Kai trečią kartą pasakysiu harambee, 
tada visi kartu stumkit. Visi kartu — 
viens.. ir visi kartu — du... ir visi kartu 
— trys.

Su trečiojo harambee, įsmeigę pečius į 
maš:ną, pastumiam ją pirmyn. Pirmyn ir 
atarai linguodami, išstumtam mašiną į 
krantą.

— Dabar tu esi mano didvyris, — sako 
Grct:hen. Aš seku jos akis, kai pamažu jos 
išsiplečia, išsprūsdamos iš manųjų. — Už
pakaly tavęs atbėga raganosis!

Subėgame į mašiną, pro kurią lėtais 
žingsniais sunkiai praeina liūtų apdrasky
tas raganosis, nužemintai rodydamas savo 
gyvas, raudonas žaizdas, kurias vainikuoja 

apkrešėjęs kraujas. Jis praeina pro mus lyg 
mažas vaikas, nuduodamas didžiu esąs. Ne 
taip kaip greitosios cheetah, kurios, dienos 
karščio apsuptos, ilgis tolumos, išsitiesusios 
už miražų ir horizonto. Guli cheetah krūmuo
se ir saugojasi, kad kas jos nepaliestų ir 
nepasisavintų. Tik mažieji, prisišlieję prie 
jos pilvo, liūdnai laukia tos nepaprastos die
nos, kada, užmiršę savo motiną, pradės iš 
naujo savo gyvenimą, lyg jie būtų vieninte
liai cheetah ant žemės.

Mes gulime vieni du ir valgome savo pie
tus, kuriuos iš viešbučio paėmė Julius. Sau
lė jau kelinta valanda pasiliko virš galvos, 
nejudėdama ir nenublukdama, bet ištęsda
ma vidudienį per visą dieną, kada ji nutaria 
staiga pasišalinti. Ir taip karštis, saulės pa
dovanotas, per eilę valandų kiekvieną dieną 
sumažina tą darbo dieną perpus. Visas gy
venimas sustoja ir užsidaro vidudienį. Ir 
mes čia priešais Kilimandžarą, kurio balta 
galva išmintingai rymo vieniša, sėdime ant 
šiurkščių, žolėmis apaugusių stagarų ir 
džiaugiamės kietais kiaušiniais ir šilta apel
sinų sunka.

(Bus daugiau)



NAUJI LEIDINIAI
Išėjo “Mūsų Lietuvos” 

antrasis tomas

• MCSŲ LIETUVA. Krašto 
vietovių istoriniai, geografiniai, 
etnografiniai bruožai, n tomas. 
Paruošė Bronius Kviklys. Lei
dėjas Juozas Kapočius. Spaudė 
Lietuvių Enciklopedijos spaus
tuvė. Leidinys kietai įrištas 10 x 
7 inč. formato, 750 psl., gausiai 
iliustruotas istorinėmis ir šių 
laikų nuotraukomis bei žemėla
piais. Pradžioje tomo aprašo
mos Utenos ir Rokiškio apskr. 
vietovės, Lietuvių gyvenvietės 
bei kolonijos Latvijoje. Šiame 
tome pradedama dairytis ir po 
Vidurio Lietuvą. Daug vietos 
skirta Kauno miestui, priemies
čiams ir apylinkėms. Sutelkta 
medžiaga apie Kauną jau viena 
sudaro įvairiai margą ir įdomią 
šio Nemuno ir Neries santakos 
kampo studiją. Po to jau seka 
Kauno apskritis, Kėdainių, Uk
mergės, Panevėžio, Biržų mies
tai ir apskritys.

Platesnę leidinio recenziją 
spausdinsim Kultūriniame Drau
ge vėliau. Šį kartą tik trumpai 
tenka pastebėti, kad “Mūsų Lie
tuvos” antrasis tomas nema
žiau įdomus už pirmąjį, medžia
ga daug kur net geriau atrink
ta ir labiau apdorota, ypač įdo
mios pačios naujausios aprašo
mų vietovių nuotraukos, kurių 
apsčiai yra darytų 1961 — 1965 
metais. Leidinys, kaip magne
tas, taip traukia skaitytoją, 
kad, paėmus jį į rankas, negali 
lengvai vėl padėti.

Reikia tik stebėtis “Mūsų Lie
tuvos” autoriaus Broniaus Kvik 
lio kruopštumu ir tiesiog vie
nuolišku atsidavimu knygos pa
ruošimui, šiose svetur sąlygose 
surenkant tiek medžiagos apie 
kiekvieną savaip įdomų Lietu
vos kampelį.

Sekančiuos leidinio tomuos (o 
jų bus dar du) liko aprašyti 
Sūduvą ir visą senųjų jotvingių 
žemę, Žemaitiją ir Mažąją Lie
tuvą. Tada visi keturi “Mūsų 
Lietuvos” tomai galės drąsiai 
šlietis prie didžiųjų, kiekvieno 
savaip reikšmingų mūsų čio
nykščių, pasididžiavimą kelian
čių leidinių: Lietuvių Enciklo
pedijos, Poezijos ir Prozos an
tologijų, Krėvės raštų šešiato- 
mio ir Aleksandryno tritomio.

les išryškina neseniai mirusio 
žydų filosofo dr. M. Buber min
tis apie Dievą. Duodama plati 
religinio gyyvenimo apžvalga. 
Žurnalas labai gausiai iliustruo
tas. Faktinu jo redaktoriumi 
yra kun. dr. J. Prunskis.

LITHUANIA. Past and

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMĖNIENE.

baiga “teisinga”, o visa situaci
ja labai juokinga, nors ir spren
džiant pavojingą temą.

— THE MARLAN išleido 
ekstra liepos - rugpiūčio mėn. I 
numerį, kaip nemokamą priedą 
savo skaitytojams. Anksčiau 
žurnalas vasaros numeriais ne
pasirodydavo, dabar gi išleistas 
didžiausias numeris šio žurna
lo istorijoje — 80 psl. (pernai 
būdavo tik 32 psl.). Šiame nu
mery sociologas dr. A. Gerbaus- 
kas vedamajame atkreipia dė
mesį į augančių perskyrų pavo
jus JAV-se; vienas iš dienraš
čio “Chicago’s American” re
daktorių — St. Pieža — rašo 
apie naująjį Chicagos arkivys
kupą J. Cody; prof. dr. J. Na
vickas atkreipia dėmesį į mo
derniąją klaidą — materialisti
nį žmogaus supratimą; Nijolė 
Semėnaitė rašo apie lietuvaitės 
patyrimus, dirbant Brazilijoje 
Taikos korpuse;prof. dr. Pr. 
Manelis pagilina sakramentinį 
mišių aukos supratimą, o prof. 
R. Sealey naujoje teisės istori
jos šviesoj nagrinėja krikščionių 
persekiojimus Romoje; lietuvis 
misionierius Ch. Rukus, besi
darbuojąs Burmoje (Azijoje, 
savo laiške aprašo įspūdžius iš 
raupsuotųjų kolonijos.

Žurnalas gausiai turi bendra
darbių iš įvairių tautų. Šiame 
numeryje amerikietė Aubrey 
B. Haines pasakoja apie heroiš- 
kus prancūzo abbe Pierre var
guolių gelbėjimus Paryžiuje ir 
kitur; airių armijos kapitonas 
P. O’Donnell supažindina su jų 
tautos dailininku kun. J. Han- 
lon, naujorkietė Y. Beaudry pa
sakoja savo įspūdžius iš kelio
nės po Egiptą, belgė benedikti
nė Pax slapyvardžiu svarsto 
naujų ir senų tradicijų reikalą; 
Marąuette universitete magist-, 
ro laipsnio siekiąs Ch. De Cel-1

•
sent. Eight Centu ries in the 
of a Nation. Pastaruoju laiku 
laisvojo jF. šaulio lietuvių anglų 

kalba leidžiamas “Lituanus” žur
nalas, dr. V. Vardžio redaguotoji 
kapitalinė knyga “Lithuania under 
the Soviete” ir kiti panašūs leidi
niai, tiksliai informuoją pasaulį a- 
pie okupanto lietuvių tautai daro
mą skriaudą, gerokai suneramino 
rusiškojo imperializmo puoselėto
jus ir jų tarnus. Pasišauta kuo 
nors laisvųjų lietuvių informaciją 
atsverti. Rezultate štai ir matome 
čionykščių bolševizmo tarnų, čia 
pasivadiniusių “American Lithua- 
nian Literary Association” New 
Vorke išleistą, minimą knygą, ku
rioje tiek istorijos falsifikavimo, 
nutylėjimų, tiek tik “vyresniojo 
brolio” — ruso galvoje užgimu
sių dalykų, nepriklausomos Lietu
vos dergimo ir vergijos aukštini
mo, kad apie bent kiek rimtesnį 
leidinį čia negali būti ir kalbos. 
Tokias nesąmones prirašęs auto
rius, matyt, pats gėdijosi viešai ir 
savo vardą parodyti: knyga taip 
ir išleista be vaidinio autoriaus. 
Be kita ko, net ir viršelio antraštės 
raidžių pobūdis nusižiūrėtas į “Li
tuanus” žurnalo raides, matyt, ti
kintis, kad vieno kito nelietuvio 
skaitytojo šitas bolševikinis leidi
nys bus palaikytas tuo pačiu “Li
tuanus”.

• SIKAUTYBE, 1965 im., nr. L 
Redaktorius v. s. Antanas Saulai- 
tis. Leidinys 24 psl. Kaip redakto
rius pasisako, LSS Tarybos Premi
jos ir Skautų Aido rūpesčiu prade
damas leisti periodinis leidinėlis se
sėms vadovėms ir broliams vado
vams. Jo tikslas padėti joms ir 
jiems skautiškojo vadovavimo dar
be.

“Skautybės” šiais metais numa
tyta išleisti 3 numeriai ir jie, kaip 
nemokamas priedas, bus siuntinė
jami visiems Skautų Aido prenu
meratoriams.

Šiuo vasaros laikotarpiu pradėju
si eiti “Skautybė”, jau pirmuoju 
puslapiu gaivinančiai nuteikia, sa
kydama:“ Miškų ramybė, paukščių 
giesmės, tolimų padangių įkvėpi
mas, saulės šiluma, medžių stipru
mas, gelių kvapas, vėjo džiaugs
mas ir vandens gaivumas pripildo 
stovyklautojų širdis stovykloje ir 
per visus metus tarnauti didiesiems 
idealams!”

Leidinys labai parankus skautų 
vadovams, teikiąs daug praktiškų 
patarimų įvairioje skautų veikloje.

• SKAUTŲ AIDAS, 1965 m., bi-r 
želio mėn., nr. 6. Adresas: Skautų 
Aidas, P. O. Box 222, Thompson, 
Conn., 06277, USA. Vyriausias re
daktorius Antanas Saulaitis, Old 
Colonial Rd., Oakville, Conn., 067- 
79, USA. Administratorius Kazys 
Cėsna, 58 Providence St., Worces- 
ter, Mass., 01604. Prenumerata 
$3.00 metams, žurnalas patrauk
liai redaguojamas, gausiai iliust
ruotas, skaitytojui labai akivaiz
džiai pristatąs skautiškąją idėją ir 
lietuviškosios skautų veiklos spal
vingai margą vaizdą.

• ŽVAIGŽDE, 1965 m., liepos - 
rugpiūčio mėn., nr. 7. Lengvesnio 
pasiskaitymo religinės minties žur
nalas. Ypač redaktoriaus Algiman
to Kezio, SJ, rankose leidinys įga
vo puošniai menišką išvaizdą. Vy
kusios iliustracijos visur gražiai 
pritaikintos prie teksto. Spalvoti 
viršeliai, įvairuojąs popierius ir tu
rinys teikia skaitytojui malonų pa
sitenkinimą. Adresas: Žvaigždė, 
2345 W. 56th St., Chicago, III. 606- 
36. Metinė prenumerata $3.00.

P rė
kite

Šeimos drama suaugusiems
Kariška antrašte spalvotas 

Warner Bros. filmas “The Bat- 
tie at the Vilią Fiorita” nėra 
kokia kruvina kova tarp prie
šų, bet mažas karas tarp dviejų 
kartų, ne sykį gal šiandien be
sikartojąs daugely namų.

Tačiau, žiūrint filmo, praslen
ka mintis, kad nesvarbu, kas 
laimės — tėvai ar vaikai — abi 
pusės lieka pralaimėtojais. Jei
gu sykį šeimos židinys išardy
tas, tai be žaizdų žymių — ran
dų nebus jis vėl sulypdytas. 
Lieka pažeistas ir vaikų nekal
tumas ir šeimos pasitikėjimas.

Tai lyg karčiai saldi romanti
nė drama, kurioje du nekalti 
vaikai susigrąžina klystančią 
motiną namo, kur jai viskas do
vanojama ir ji atgauna praras
tą pagarbą.

Padorumo legionas skiria tą 
filmą"'suaugusiems. Tačiau žiū
rovas filmo gale užkliūva už 
disonanso: motina pasirodo
esanti didelė egoistė ir pakan
kamai nesubrendusi. Ji palieka 
savo numylėtinį ir sugrįžta į 
šeimos židinį ne dėl to, kad ki
taip būtų nemoralu, o dėl to, 
kad ji tikisi šitaip sutaikyti abi 
kovojančias puses.

Režisierius Delmer Davės (su
režisavęs “Spencer’s Moun- 
tain”) filmui vietoves parinko 
vienas pačių gražiausių: pra
džioje Anglijoje, vėliau Italijo
je, prie Garda ežero. Malonu, 
kad šių laikų filmų gamintojai

suka tikrose vietose, ne sceno
se, fiktyviai sukurtose. Tada, 
nors ir turinys sušlubuoja ir 
nieko įdomesnio neiškelia, akys 
bent pasidžiaugia gražesniais 
pasaulyje vaizdais.

Pastatymas prabangus, akims 
tikra puota: angliškieji sodai, 
Italijos ežčrai, itališka vila, gra
žiausiai apstatyta pilis, jachtos, 
laivai ežere, romantiškas kai
mas, motoriniai laiveliai audro
je, žavūs žmonės. Turtingas, bet 
be gilesnės minties filmas, pa
statytas pagal Rumer Godden 
romaną.

Gražuolė raudonplaukė anglė 
(Maureen O’Hara), dviejų vai
kų motina, vyrui išvykus, su
tinka ir įsimyli našlį, garsų ita
lų pianistą - kompozitorių (Ro- 
ssano Brazzi), pagerbtą britų 
festivaly. Ji išvyksta su juo 
Italijon. Vaikai — 12 m. sūnus 
ir jaunesnė duktė — paseka 
paskui juos, norėdami susigrą
žinti motiną namo. Vaikai čia 
pergyvena visą eilę dinamiškų 
nuotykių. Kartu veikia ir kom
pozitoriaus 12 m. duktė Donna, 
nenorinti pamotės, kuri, prieš 
Ištekėdama, turi dar persiskirti. 
Įsimylėjusieji įsitikina, kad mei
lė skirta ne jiems. Tėvų — vai
kų ryšiai yra stipresni, kaip vy
ro ir moters.

Vaikai: Martin Stephens, Eli- 
zabeth Dear ir Olivia Hussey 
žaviai įdomūs, realūs vaidyboje 
ir tvirti savo nusistatyme; pa-

Dukters vedybos — tėvo 
problema

‘Tll Take Sweden” yra mo
derniškas farsas su populiaruo- 
ju komiku Bob Hope, žaviais 
vaizdais, su senais anekdotais 
apie švedes, su gražiom akto
rėm, kaip Dina Merrill ir Tues
day Weld ir pasakojimu apie 
jaunuolių meilės pavojingus po
sūkius.

Bob Hope vaidina amerikietį 
našlį, kuris išveža savo 18 m. 
dukterį (Tuesday Weld) Švedi- 
jon, kad atitrauktų ją nuo ne
pageidaujamo sužadėtinio (Fran 
kie Avalon), gyvenančio “trai- 
lery” Californijos kalvoje, ne
baigusio mokyklos, tik dainuo
jančio, grojančio gitara, bet ne
dirbančio. Tačiau Švedijoje tė-

vas įsitikina, kad dukters liki
mas galėtų būti kur kas bloges
nis. Kas, jei ji nueitų su vyru, 
nepripažįstančiu vedybų?

Filmas daugiau jaunuoliško 
pobūdžio, bet ir ne jiems. Morali

niu atžvilgiu turi peiktinų vie
tų, nežiūrint, kokio amžiaus žiū
rovas. Ypač kai paliečiamas 
švedų bandomųjų vedybų papro
tys.

4/2
Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

August Saldukas, 

Prezidentas

ANT VISU
SĄSKAITŲ

1

2400 8. Oakley Avė., Cblcago 
Virginia 7-7258-50

ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

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

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro.

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

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

Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:30 v. po pietij

sąskaitas

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 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

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

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

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

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

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

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

V4T jvnne. ANTRAD. ir PENKT............................9 v. r. iki 5 v. v.
VALANDOS. PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. Iki 9 v. v.

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

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

SUSTOKIT, APŽIŪRĖKIT
MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ CRANE SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIE1VICZ, Prez.

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

o/ Naujas aukštas dividendas 
/* mokamas už investavimo

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez. 

8039 S. Halsted SL, VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai
Raštine atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir Sefitadle- 

nlals tkl 8 vai. p. p.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

Dėl visų informacijų, kreipkitės į

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

TLursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Presidem

INSUP t D

NAUJI MUITAI-SENOS KAINOS!

^'1
% VANDER WAGEN

ANGLYS
Nepaisant to kad eilei dovanu Sov. muitai pakeliami nuo 

m. liepos mėn. 1 d.
Visuomet stengdamiesi savo tautiečiams patarnauti, iki 1-mos 

rugsėjo siunčiame j Lietuvą vilnonius nertinius, skareles, medžia
gą avaline ir t.t. SENOMIS KAINOMIS.

Naudokitės šia išimtina proga ir paskubėkite kol dar gali
ma pasiųsti giminėms ir pažįstamiems mūsų didelio pasisekimo 
turėjusius siuntinius:

V-3: 10 Vį jardų tvirtos gražios vilnonės angliškos medžiagos 
trims eilutėms tik už 55 dol.

N-4: 16 jardų sunkaus nepermatomo labai gražaus gėlėto 
nailono keturioms suknelėms, tik už 45.00 dol.

V-3 ir N-4 junginį tik už 91 dol. (susitaupo pasiuntimo iš
laidos).

SM: 3 labai gražius šiltus, storus, grynos škotiškos vilnos 
nertinius — cardigan —, 6 kasmirinės vilnos skarelės ir 6 ita
liško šilko skarelės, tik už 65 dol.

ir ypatingai vertinga: ZP—3 super velour medžiaga — 9 
jardai trims šiltiems ir švelniems vilnoniems žieminiams arba ru
deniniams paltams mėl., rudos arba juodos spalvos tik už 60 dol.

Siųskite užsakymus nedelsdami, reikalaukite pavyzdžių, ra
šykite —

{Sinclair 
t HEATING 
\ OIL < J

š. i SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.

SuperFIame

POrtsmouth 7-8020

-------------------------- --------- n
NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervėlu!

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:

BALTIC STORES, LTD
421 Hackney Road London E. 2 

GREAT BRITAIN
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma Anglijoje. Garan

tuotas ir greitas pristatymas!

AMERICAN BOND1NG
AMERICAN INDEMNITY 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE
THE HANOVER
HIGHWAY INSURANCE
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

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

Chicago Board of UnderwritersMes esame pirmaklasiai nariai

222 W. Adams Street Room 800
Telefonas CEntral 6-5206



Ir vėl Australijos lietuvių dailininkų laimėjimai
t'*"

Praėjusį mėnesį Sydnėjuje 
įvykusioje Australijos madų iš
dirbinių projektų (Australian 
fashion fabric design) parodo
je aukščiausia premija buvo at
žymėtas dail. Leonas Urbonas. 
Jam įteikta 750 svarų ir auk
so medalis.

Toje pačioje pritaikomojo me
no parodoje buvo išskirta ir 10 
kitų darbų. Iš eilės, kaip “high- 
iy commended”, 75 svarų pini
ginėmis premijomis ir sidabro 
medal ais atžymėti Vaclovo Ra
to ir Eva Kubbos sukurti dar
bai. Išskirtųjų tarpe ir Henri
kas Šalkauskas, gavęs 75 sva
rų premiją ir bronzos medalį.

Šioje konkursinėje parodoje 
dalyvavo apie 500 varžovų. Pa
rodoje atžymėti darbai vėliau 
bus parodyti kituose Australi
jos miestuose ir Pietryčių Azi
jos, Japonijos ir Šiaurės Ameri
kos centruose.

Lietuvių dailininkų laimėji
mus plačiai ir teigiamai aprašė 
Australijos spauda. L. Urbono

• Pakartotinai apie Bruno 
Markaicio, SJ, kantatą vėl ra
šoma naujame liepos mėn. Chi
cagoje leidžiamo muzikos žur
nalo “Musical Leader” nume
ryje, skiltį užvardinant: “Capa- 
city Audience Applauds Lithu- 
anian Opera Company Premiere 
of Rev. Bruno Markaitis, S.J. 
Symphonic Cantata The Bells 
of Hope” Suminėjus kantatą iš
pildžiusius solistus, chorus, or
kestrą ir dirigentą, aprašas bai
giamas taip:

“Kantatoje užtinkama įkur 
kas daugiau melodingųjų temų, 
kaip šiandieninėje disonansinėje 
muzikoje. Kantata yra ištisinis, 
tobulai balansuotas kūrinys su 
koncepcijos ir meistriškumo tęs
tinumu. Choristai buvo gerai 
viską surepetavę, o trys solis
tai puikiai suderino savo parti
jas ansamblyje. Tėvas Markai
tis negalėjo dalyvauti šiame 
triumfaliniame ansamblyje, nes 
tuo metu buvo tėvų jėzuitų ge
neralinės kapitulos susirinkime

KAI ABEJOJATE DĖL SIUNTIMO 
dovanų savo draugams j S.S.S.R. 

PASINAUDOKITE ŠIUO SAUGIAUSIU KELIU:
1. Nuspręskite, ar jūs norit siųsti siuntinį iš čia, ar dovanos už

sakymą automobiliui, motocikliui, siuvamai mašinai, televi
zijos aparatui ar maisto siuntiniui.

2. Pasinaudokite patikimos firmos, kuri turi geriausią reputaci
ja, patarnavimu.

3. Pasitikrinkite, ar šios firmos tarnautojai yra patyrę, kad ga
lėtų tinkamai atlikti jūsų užsakymą.

4. Pasitikrinkite, ar ši firma yra oficialiai pripažinta.
5. Paieškokite firmos, kuri šios srities biznyje yra virš 30 metų. 

Paieškokite Ir rasite: —

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
Pagrindinė įstaiga: 716 Walnut St., Philadelphia, 

Pa. 19106 — Telefonas WA 5-3455
SKYRIAI:

UPTOWN BRANCH
PHILADELPHIA, PA. 
632 W. Girard Avenue 
Philadelphia, Pa. IBI23 
WAlnut 5-8878
BAT/ilMOIiE, MD. 
3206 Eastern Avenue 
Baltimore 24, Maryland 
DI 2-2374
BOkTON, MASS.
390 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8764
CHICAGO, ILL. 
4102 Archer Avenue 
Cldcago 32, BĮ.
FR 6-6399
BRANCH
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, Illinois
BE 5-7788
CLEVELAND, OHIO. 
7023 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio
LT 1-0807
DETROIT, MICH. 
6460 Michigan Avenue 
Detroit 10, Michigan 
TA 5-7560
ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J.
EL 4-7608
HAMTRAMCK, MICH. 
11415 Jos. Campau Avė. 
Hamtramck 12, Michigan 
TO 8-7940 

aukščiausią premiją laimėjęs 
darbas pavadintas “Melita”. 
Dailininkas aiškina, kad tai 
jam, girdi, kadaise patikusios 
mergaitės vardas. Meno kriti
kas J. Gleeson štai kaip apibū
dina L. Urbono kūrybą: “Jo 
darbuose nėra architektūrinio 
arba mokslinio priėjimo. Jis ta
po savo nervais ir emocijomis, 
si engdamas išreikšti elementų 
dramą”.

Australijoje gyvenantieji lie
tuviai dailininkai kaskart vis 
pasiekia didesnių laimėjimų, 
turtindami vietos kultūrą ir 
garsindami lietuvių vardą. Pas
kutinėmis žiniomis, neseniai už
darytoje Rockdale konkursinėje 
parodoje už akvarelę pirmąją 
premiją gavo Eva Kubbos. H. 
Šalkausko, V. Rato ir E. Kub
bos darbai buvo išstatyti šių 
metų pavasarį ir Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje. L. Urbono 
kūrybos paroda numatoma Chi
cagoje surengti ateinantį sezo
ną. ptr.

Romoje, Italijoje. Ši kantata 
užims žymią vietą dabarties 
svarbesnių choralinių kūrinių 
tarpe”.

Tačiau, kaip ir minėtame žur
nalo birželio mėn. numery, taip 
ir šiame, akis nemaloniai už
kliūva už tikrojo kantatos var
do “Vilniaus varpų” vengimo, 
visur rašant tik “The Bells of 
Hope”.

To paties “Musical Leader” 
numerio muzikinėse žiniose at
kreipiamas dėmesys į Vlado Ja- 
kubėno mokinių piano koncer
tą, surengtą Chicagoje, labai 
teigiamai įvertinant visą eilę 
jaunųjų ir patį mokytoją prof. 
Vladą Jakubėną.

• M. K. Čiurlionio 90-tosios 
gimimo metinės. Liepos mėne
sio pradžioje Vilniuje tartasi 
apie M. K. Čiurlionio 90 m. gi
mimo sukakties paminėjimą. Iš
kilmingas minėjimas numatytas 
Vilniuje rugsėjo 22 d., meninin
ko gimimo dieną. Jau paskelb
tas M. K. Čiurlionio vardo jau-

HANSAS CITY
18 S. Bethany
Hansas City, Hansas
AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF. 
3216 Sunset Blvd.
Los Angeles 20, California 
NO 5-9887
MIAMI, FLA.
2755 Biscayne Blvd.
Miami 37, Florida 
FR 9-8712
MINNEAPOLTS, MINN.
217 E. Hcnnedin 
Mlnneapolis 14, Mlnnesota 
FE 2-4908
MILLVII.LE, N, J.
19 Wcstwood Tcrrace 
MUlviUe, N. J.
825-5362
NFAV BRITAIN, CONN.
165 Hartlord Avenue. 
c/o N. Yarkevvlch 
OMĄ HA, NEBR.
5524 So. 32nd Street
Omaha, Nebr.
731-8577
PITTSBI’RGH, PA.
346 Thlrd Avenue 
Pittsburgh 22, Pennsylvania 
GR 1-3712
ROCHE.STER, N. Y.
683 Hudson Avenue 
Rochester 21, N. Y. 
BA 5-5923
SAN FRANCISCO
1236 Ninth Avenue
San Francisco 22, Calif.
LO 4-7981
SEATTLE. UASHINGTON 
1512 N. 39 St.
Seattle, Wash. 98103
ME 3-1853
TRENTON. N. J.
730 Libcrty Street 
Trenton, N. J. 
LY 9-9163.

Australijos lietuvė dailininkė .Eva Kubbos Nuotr. Geoffrey Hawkshaw

nųjų pianistų konkursas — ver
tinimo komisijos pirm. komp.
E. Balsys. Numatyta išleisti 
menininko paveikslų reproduk
cijas, paruošti scenarijų kino 
apybraižai, kūrinių plokštelių 
albumą, surengti specialius kon
certus ir kit. Šia proga tenka 
pastebėti, kad laisvajame pa
saulyje pianisto A. Kuprevi
čiaus išpildyti Čiurlionio kūriniai 
atskira ilgo grojimo plokštele 
JAV išleisti jau prieš eilę metų. 
Šiemetinio jubiliejaus proga di
desnėse lietuvių kolonijose taip
gi būtų pravartu rudenį sureng
ti atitinkamas M. K. Čiurlionio 
akademijas - minėjimus. Saky
sim, Chicagoje būtų labai pras
minga jo vardo galerijoje, iš
statytų reprodukcijų aplinkoje 
platesnėje' akademijoje aptarti
M. K. Čiurlionio kūrybą ir čio
nykščiam lietuvių styginiam 
kvartetui, taip sėkmingai debiu
tavusiam praėjusį sezoną, išpil
dyti ką nors iš Čiurlionio muzi
kinio palikimo.

• Baletas “Jūratė ir Kasty
tis” Vilniuje. Liepos 11 d. akad. 
operos ir baleto teatras Vilniu
je pastatė J. Gruodžio 3 veiks
mų baletą “Jūratė ir Kastytis”. 
Libretas (pagal Maironio bala
dę) ir pastatymas — B. Kel- 
bausko, dekoracijos — J. Jan
kaus. Pagrindinius Jūratės ir 
Kastyčio vaidmenis atliko G. 
Sabaliauskaitė ir A. Leonavi
čius, be to, L. Aškelovičiūtė,
H. Kunavičius, T. Sventickaitė,
N. Kairienė ir kiti.

STANDARD Safety...
ASSURED and INSURED!

Current rate

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

STANDARD 
FEDERAL 
SAVINGS

“TF /Q perannum

4 Times a Year
Ali Savings In by the 15 th
Earn irom the Įsi

4192 Archer Avenue • Chicago, Illinois 60632 • Vlrginia 7-1140
f 4 * ........• • • -

• Kaip buvo perauklėjama 
Simonaitytė. Rašytoja levo Si
monaitytė pasikalbėjime su 
“Lit. ir Meno” (nr. 28) bendra
darbiu papasakojo, kokius sun
kumus ji turėjusi ne “buržuazi
niais”, bet sovietiniais laikais. 
Tai įuvę asmenybės kulto lai
kais, atseit, Stalino valdymo 
laikmečiu. Kai rašytoja buvo

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiim
... mes atrandame, kad Leopill’s 

daugiau pagelbsti, negu kitos pi
liulės, kurias iki šiol vartojom... 

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos Leopillrf reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimų Ir vi
durių užkietėjimų, švelnios Ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepenimu ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS. R. PH. 2735 W. 
43rd St., CHICAGO, ILL., 60632.

LEOPILLS
Garantuojame už gerų veikimų, Jei 

nebūsite patenkinti stagrąžinslme pi
nigus. Gydytojų rekomenduojama.

Užsakymas
Aš norėčiau pamėginti Leopills ir 

Įdedu $1.00 už 50 piliulių (arba 
$4.00 už 250).
Vardas, pavardė ... .....................................

Gatvė ........................ ........................................
Miestas ............... ..į,..... .........
Valstija ............................................................
IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

“PAŽANGA”
savo garaže ir SINCLAIR gazolino stotyje 
papigintai įdeda duslintuvus (muflerius) ir 
stabdžius brakes. Teiraukitės kainą pas:

ANTANĄ ir ALGIMANTĄ STANEVIČIŲ, 2637 W. 47th St. 
Telef. — LAfayette 3 - 9663 TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 f st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

paruošusi “Pikčiurnienę”, tai, 
esą, “ją bandė perauklėti aš
tuonetas redaktorių. Leidykloje 
pasikeitė net trys vyriausi re
daktoriai, kol pagaliau paaiškė
jo, kad geriausias yra autorės — 
Simonaitytės variantas”.

• Apie prieštaravimus ir vin
gius Lietuvos architektūroje. 
Straipsnyje “Mūsų architektū
ros jaunystė” (“Lit. ir Menas” 
nr. 26) Jonas Minkevičius dės
to teigiamąsias ir neigiamąsias 
Lietuvoje statomų pastatų pu
ses. Jo nuomone, “architektūra 
yra vienas iš pačių ryškiausių 
bet kurio krašto, bet kurios vi
suomeninės santvarkos gyveni
mo lygio ir kultūros rodiklių”. 
Pagal Minkevičių, visa tai, kas 
pasiekta Lietuvoje, pasiekta ne-

DELTONA, FLa.
Ar kada svars
tei, koks tikrai 
yra gyvenimas

Floridoje?

Ar galėtumėt išleisti 
$1.65 į dieną 

namui Floridoje? Tai padengia 
pagrindinę skolą, nuošimčius, 
mokesčius ir namų savininko 
draudimą. Atvykit ir gyvenkit 
saulėtame Mackle naujai staty
tame Deltona, Floridoje na
me nuo $7,990. Sąlygos leng
vos, tik $240.00 įmokėti ne
žiūrint amžiaus, $49.27 į mėne
sį. Jokių išlaidų nuosavybės do
kumentų sudarymui. Rimtiems 
pirkėjams apmokama inspekci
nė kelione. Informacijų rašykit 

DRAUGAS, Adv. 9008 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl
TINKAMI RCBAI TEIKIA 

GERĄ SAVIJAUTĄ
Tokius rūbus vyramš ir moterims 

parūpina geriausiose
"Simpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, III. 60629 
tel. 925-5179. Atdara vakarais nuo 7 
iki 10 v. v., šešt., nuo 9 v. ryto iki 
6 v. vakaro. Trečiad. ir sekmad. už
daryta.
IlllllllllllllllllllillllllllllliIIllllllllllllllllll
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lengvai, “įveikiant daug kliūčių 
ir prieštaravimų. Architektūros 
kelyje buvo nemaža vingių ir 
duobių. Visą pokalinį dešimt
metį Lietuvos architektai blaš
kėsi tarp administraciniu būdu 
primestos eklektinio dekoraty- 
vizmo, atgyvenusių klasicizmo 
bruožų tęsimo krypties (kliu
džiusios tolesnei techninei pa

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

X-

ZEIMVANS
FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitfes J

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600 j

©
GLRGAS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M r. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHYČIA

2443 Wvst 63rd STREET
Telef.PR 8-0833 PR 8-0834

Geriausios jėlėa dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-8572

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

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

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S, LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138 — 1139

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

&

e

žangai, statybos spaitai) ir tarp 
estetiškų formų architektūros 
kūrmo tradicijų”. Pagal- auto
rių, buvo daroma daug klaidų 
urbanistikos srityje — miestų 
planavime. Tik 1955 m. buvę 
pasmerkti architektūriniai ne
saikingumai ir atsivėrusios per
spektyvos novatoriškai minčiai.

■i

i
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Redaguoja dr. S. ALIŪNAS

HnnnniniiimiHiiMiiiiiM^

SEGREGACIJOS REIKALAI

Vargas su ta segregacija. Net 
mūsų vargšai jaunieji ateitinin
kai panoro nabagą juoduką gin
ti, kad šis kiekvienoj alinėj ga
lėtų alaus išgerti ir užvalgyti, 
o taip pat kad darbo gautų, jei 
jau panorės darbuotis. Tikrai, 
labai jau nemalonus daiktas 
segregacija, tačiau, kiek kartų 
teko važiuoti Chicagoj autobu
su, sėdėjau šalia negriuko ar 
negrienės, ir visai nesimušėm, 
nei nesispiaudėm. Ką čia ir sa
kyti, visai žmoniškai keliavom 
kartu ir nevertėm vienas kito 
nė anksičau išlipti. Taigi, ir mū
sų Jonas Šoliūnas nuvyko į Ala- 
bamą ir sveikas sugrįžo, jam 
ten niekas, kaip kokiam keliau

ninkui Kuraičiui Vilniuje, ne
kaišiojo po nosim popierių ir 
nesiūlė nei pabaltinti nei pajuo
dinti, ne taip kaip Kuraičiui, 
kad siūlė paraudonėti. Esą, jei 
pats nenori, tai per nosikę ga
lėtų ant raudonumo užduoti. 
Tokios tai tos tarptautinės seg
regacijos, bet yra draugiškų 
segregacijų, taip sakant, lietu
viškų, patriotiškų ir visuome
niškų.

Va, jei sėdėjau kartu su juo
duku autobuse, tai nieko, bet 
tegu kas pabando “Naujienų” 
redaktorius su kokiu L. Valiu
ku prie vieno stalo susodinti, 
tada tai bus integracija. Arba 
tegu kokį nugeriantį nugabena 
į Alvudo pikniką ir liepia var
dan integracijos giros išmaukti, 
tada tai bus kelias iš segrega
cijos. Na, arba tegu tie, kurie gi
rą geria, užsuka į kokį vieną 
klubelį, tada bus ir integracija 
ir aiškesnė užuojauta ir nuo
jauta, kas vyksta, kai žmogus 
serga pagiriom.

Segregacija ir lituanist. mo
kyklose. Va, vienas vaikas Chi
cagos Donelaičio mokykloj ap- 
sidiplomuos per šešis metus, o 
kitose mokyklose tai pasieks per 
aštuonetą metų. Taip sakant, 
baisi segregacija, visai su mo
kinių amžium nesiskaitoma, nes 
vieni vaikai daug anksčiau at
sikrato lituanistinių nemalonu
mų, o kiti pora metų ilgiau kan
kinami. Tikrai, verta net per 
Alabamos molį pažygiuoti, kad 
tuos vaikus iš to nemalonumo 
išgelbėtumei.

Segregacija ir jūrininkinėj 
skautijoj, vieni vienaip plaukia, 
kiti kitaip, negali į vieną valtį 
susodinti. Tiesa, yra tokių, ku
rios iš vienos valties į kitą per
lipo ir net redaktorėmis tapo, 
tačiau, iš esmės, segregacija te
bėra, ir jei bandytum į vieną 
valtį visus susodinti, tai kiti į 
vandenį sušokinėtų.

Segregacija yra ir solistų tar
pe. Dabar va, vienas kylanti 
žvaigždė, o kita jau iškilusi. 
Manytume, kad tos segregaci
jos neturėtų būti, visos turi bū

ti jau, taip sakant, iškilusios 
žvaigždės, nes šiais laikais kil
ti nebėra nieko didingo, kada 
jau amerikiečiai bulves rengiasi 
ant mėnulio sodinti.

Literatūroj integracija, be 
abejo, nėra labai lengva įvykdy
ti, kai vieni rašo apie rūteles 
ir dobilėlius, o kiti apie kokius 
nors metafizinius reiškinius. Ta
čiau ir čia galima rasti integra
cijai bazę, pvz. imant dėmesin, 
kad, kas Lietuvoj buvo klėte
lė, tai čia automobilis. Ir pro 
klėties ir pro automobilio duris 
įsmukus, vienodai lekiamą į lai
mę. Taigi, jaunimas ir senimas 
kitais keliais į laimę ėjo, bet 
segregacijos čia nėra, nes visų 
tikslai tie patys, todėl literatū
roj, nors ir yra segregacijos, 
t et, kaip ir visur, integracijai 
yra pagrindų.

Segregacija dailininkuose — 
tai didelė, ir reikia siekti in
tegracijos. Juk, pavyzdžiui, vie
nas nupiešia tik kokį bliūdą su 
obuoliais ar morkomis, o kitas 
visą kosmosą su žvaigždėmis 
ir paukščių takais. Tačiau ma
noma, kad reikia piešti ne ko
kias ten abstrakcijas, bet tik
rus daiktus, vertingus, pvz. mė
sos puodą, kad jis būtų toks 
tikras, jog reiktų kokiam nors 
parodos rengėjui stovėti ir mu
ses baidyti, na, arba, kad nu
pieštų tortą tokį, jog reikėtų Į 
saugoti, kad svečiai, atėję į pa
rodos atidarymą, su kava ne
suvalgytų. Taigi, reiktų realis
tinės integracijos.

Segregacija yra ir LB, juk 
kad nori susodink kokį inž. Br. 
Nainį su Jonu Vaičiūnu ant vie
no suolo, tai tuoj nulakstys. Ar
ba kokį Zanavykų klubą tegu 
suartina su Valer. Šimkum, tai 
iš zanavykų beliks tik čevery- 
kos.

Taigi, tokie lietuviški segre- 
gaciniai reikalai baisesni net už 
alabaminius. Vis yra kovojan
čių už savo teises, gi už netei
sybę kovojančio dar mums ne
teko sutikti, taigi ir tai segre
gacijai galo nematyti.

N. K.

Dyguldagis

SUGRĮŠK, JAUNYSTE!
Tarp namo ir garažo
(tai tikrovė, o ne miražas) 
dar kartą mėnesienoj 
leisgyvis katinas
vos - ne - vos 
užlipo ant tvoras.
(Jo vardas Kniauklys, 
dar prieš metus — kitus, 
širdžių širdelių galvažudys.)

Užlipęs parkrinta ir guli.
Užminga.
Sapnuoja.
Ir ne nuo stogo, 
o nuo mėnulio, 
tarytum kokia tarybų astronautė, 
uodega tik moja, tik moja 
Žvali Rainaakė, 
jo meilė buvus karštoji.
“Ai, jai jai, 
kaip ji aukštai. 
Kad būtum kosmonautas, 
galėtum gal pagauti”.
Pro sapną jis gailiai sudejuoja 
ir atsistoja.
“La donna e mobile qual piuma ai vento, 
bei canto”, kas kovas fortissimo vingiuotą, 
dar sykį užtraukt pamėgina.
Bet jo krūtinėj tik silpnas švilpimas, 
net baimė ima.
Taip! Senatvė viską pagadina, 
ir katino galingą kniaukimą.

KOMUNISTINE PAŽANGA 
“TIESOJE”

“Tiesos” š. m. liepos 6 d. ve
damajame rašoma: “Mokslinė
je konferencijoje Pakruojyje iš
aiškėjo, jog rajone daug bergž
džių karvių”.

Taigi, pasiektos mokslinės 
viršūnės, nes karvių bergždumą 
nustato mokslinės konferenci
jos, o anais buržuaziniais, pra
keiktais laikais kiekvienas varg
šas gaspadorius be kompartijos 
pagalbos turėjo žinoti, kuri kar
vė bergždžia.

TEISĖJAS IR SIUVĖJAS
— Ar aš esu matęs jus anks

čiau? — klausia teisėjas į teis
mą pakliuvusį siuvėją.

— Nežinau, man tiek daug 
kas skolingi, kad aš nebegaliu 
atminti veidų, — paaiškino siu
vėjas.

Šeimos galva apie 
automašiną

— Čia tavo mašina? — klau
sia vienas.

— Beveik taip. Kai automobi
lis yra kaip reikiant nuplautas, 
tai yra mano žmonos. Kai yra 
šventė arba balius — tai mano 
dukters. Kai matai apie auto
mobilį būrį jauniklių, tai mano 
sūnaus. Kai reikia paataisyti 
arba pakeisti padangas — tuo
met yra mano.

NELAIMINGAS LAIMĖJIMAS
Vyras staiga grįžta namo ir 

randa savo žmoną besėdinčią 
ant vieno jos seno draugo ke
lių. Nepatogiai pasijutęs sve
čias pradėjo vyrui kažką aiškin
tis.

— Nieko, — sako vyras, — 
nesijaudink, matau, kaip yra, 
tai meskime pinigą, kam žmona 
priklauso.

Du kartu metus pinigą, abu 
kartu išlošė vyras.

— Na, tai sudiev, — taria 
išeidamas svečias.

— Ei, palauk, — nusiminė 
vyras, — meskime dar kartą, 
gal kartais atsiloši.

MAŽOJI ENCIKLOPEDIJA

— Labai kvepia, ką čia kalbėti, 
ponas prezidente, tos nemokamo 
gydymo gėlės, tačiau kiek kainuo
ja? — klausia mokesčių mokėto
jas.

Amžius turi skirtingas są
vokas. 20 metų — tai žmogus 
mano, kad visas pasaulis apie 
jį galvoja, gi 50 metų žmogus 
pamato, kad niekas apie jį ne
galvoja.

Gyvenimas — tai traukinys, 
kuriuo keliaujant, visi patari
nėja, kaip tu turi keliauti.

Teisingasis — toks žmogus, 
kuris gyveno tais laikais, kai 
dar nereikėjo pildyti pajamų 
mokesčių.

Viceprezidentas — asmuo no
rėjęs tapti pirmuoju, kol jį kiti 
nugalėjo.

Vitaminas — daiktas, kurio 
reikia paimti po baliaus.

Optimistas — tai asmuo, ku
ris įsigyja piniginę, o paskui 
galvoja apie pinigus.

Divorsas reiškia, kad tampi 
senmerge arba vėl viengungiu.

Puikus tarnautojas
Viršininkas giria naują tar

nautoją sakydamas:
— Bandomasis laikas baigė

si. Jūs esate darbštus ir pavyz
dingas. Ypač mane stebina 
punktualumas, su kuriuo jūs 
kasdien ketvirtį valandos vėluo
jatės į darbą.

SVARBŪS FAKTAI
—Kodėl tu apgaudinėji ta

vim pasitikinčius žmones? — 
klausia teisėjas sukčių.

— Todėl, kad tų, kurie nepa
sitiki, negaliu apgauti, — atsa
kė kaltinamasis.

REKLAMOS ĮTAKA
Berniukas, pamatęs vaivo

rykštę, šūktelėjo:
— Mama, kokios prekės ten 

reklamuojamos ?
KLIŪTIS MOTERIMS Į

PREZIDENTUS
— Kodėl Amerikoj moteris 

nebuvo prezidentu?
— Todėl, kad Amerikoj pre

zidentu negali būti jaunesnis 
kaip 35 metų amžiaus.

DĖKINGAS BOSUI
— Ar negalėtumėte manęs 

rytoj išleisti iš įstaigos, — sa
ko tarnautojas bosui, — žmona 
nori, kad jai padėčiau atlikti 
pagrindinį namų valymą.

— Ne, gaila, negalėsiu.
— Ačiū, — nudžiugo tarnau

tojas, — aš taip ir tikėjaus, 
kad neleisi.

Žmogus gali kartais nušauti vienu 
šūviu du zuikius, mašiną plaunant 
nuplaus ir vairuotoją.

Kunigas — žmogus, kuriam 
leidžiama kalbėti apie pinigus 
bažnyčioje.

Kvailys — reiškia meilę, nes 
žmonos dažnai taip vadina sa
vo vyrus.

Paslaptis — tai toks veika
las, kurį visi sužino pavieniui.

Žmona — vienu atveju mo
teris, kuri valo namus, kitu at
veju motina, kuri neturi darbo.

JAV keliaujantis ambasadorius 
Harriman buvo nuvykęs ir pas Ju
goslavijos diktatorių Tito, kuris 
sutiko ir toliau priimti žiauriųjų 
imperialistų amerikiečių ekonomi
nę pagalbą.

UŽTIKRINTA VIETA 
ISTORIJOJE

“Vabalninko alus minimas jau 
1644 m. Kas Lietuvoje negirdė
jo ir negėrė šio skanaus gėri
mo!”

B. Kviklys,
“Mūsų Lietuva” II t.

Dailininkas su krepšiu ant nuga
ros, kuriam kiekvienas gali įdėti 
savo patarimus ir sugestijas. Dai
lininkas nėra segregacijos atsto
vas, kas ką nori tą gali jam pa
tarti.

*
—Šiais laikais patarti neįma

noma, nes kiekvienas turi savo 
galvą, net ir kopūstas.

¥
— Tikras draugas yra toks, 

kuris gali pasakyti savo visas 
bėdas, bet nepasako.

¥
— Kai atsitinka nelaimė, pa

vyzdžiui, artimo asmens mirtis 
ar savo vedybos, toks tarnau
tojas gauna atostogas.

¥
— Sunku sugalvoti tokią be

protybę, kuriai pasaulyje neat
sirastų sekėjų.

¥
— Kurmis, apsikasęs žemė

mis, pergalingai tarė saulei: 
"Štai ir padariau tave nemato
mą!”

¥
— Nieko nėra amžino, — spė

jo pasiguosti vaza, krisdama 
nuo lentynos.

NEKENKSMINGA KRONIKA
— Cincinnati policija sustab

dė 16 m. vaikiną, kuris važiavo 
į policiją užsiregistruoti vogtu 
automobiliu, kadangi jis buvo 
paleistas metų bandymui už au
tomašinų vogimą.

— Boltone, Anglijoj, B. Ha- 
ley, 34, buvo nubaustas už ne
tvarkingą elgesį, nes pasigėręs 
įlipo į 150 p. aukščio kaminą ir 
ant jo krašto padėjo pinigėlį. 
Minia stebėjo girto lipimą, ir 
taip sutrukdė judėjimą.

— Cincinnati miesto kapinė
se, Amerikoje, yra antkapis su 
tokiu įrašu; “Na, o dabar, bran
gioji, ar tu tiki, kad aš, iš tiesų, 
sirgau ?”

— Chicagoje ant vienos sve
tainės užrašyta: “Visi vieningai 
remkime prez. Johnsono skelbtą 
karą skurdui, gerkite, kad ne
trūktų darbo”.

— Daktare S. Aliūnai, di
džiausias juokas buvo ne Spyg
liuose, bet per Barčus šeimos 
radiją, kai po daktaro kalbos 
apie rūkymo kenksmingumą bu
vo uždėta plokštelė:

Mudu du broliukai,
Abu neženoti,
Užsirūkę po'cigarą, 
Traukiam kjpp bagoti.
Mums nereikia turtų,
Anei jokio dvaro,
By tik rūksta iš panosės 
Galiukas cigaro.
— Los Angeles policija skel

bia, kad naujagimių kaina juo
doje rinkoje krito, nes esą ir čia 
kaip kitur, prasidėjo perproduk
cija.

Dr. S. Aliūnas

Vaiko auklyba
Gali kalbėti kaip tiktai nori — 
Niekai ir ryžtas, darbas, gabumas, 
Ko neaugino tik Montessori, 
Iš to išeina, taip sakant, bomas.

Ten vaikas vaikšto po kambarėlį, 
Puodą atvožia, knygą užvožia, 
Ir tenai niekas tam angelėliui, 
KliH nusikalsta, nebeUžHraSa.

Gražūs vaikučiai, ką čia sakyti, 
Veidelis pilnas angelo grožio, 
Melsvos akytės, tiesios nosytės, 
Riesti rageliai, kaip seno ožio.

Mokslas praskynė auklybai kelią, 
Vaikui negalim diržu grasinti, 
Prieš vaiką tėvas te ranką kelia, 
Kada jis turi pate apsiginti.

ĮŽYMYBE

Sušuko Arkliui klanas: “Tu
manęs

Nedrumski! Aš mėgstu tik
ramybę!

Nepaprastas esu! Aš įžymy
bė! —

Žiūrėk, net saulė maudosi 
klane”.

GRABAI IR MEDICINA
Skotas susirgo ir pašaukė gy

dytoją, kuris pasakė, kad opera
cija kainuos 500 dol.

— O tai nereikia, — atsakė 
skotas, — nes vakar iš grabo- 
riaus aš gavau geresnį pasiū
lymą.

— Jūs dabar geriau jaučiatės? — 
klausia psichiatras ligonį.
— Geriau, bet kas iš to? Pirma 
aš buvau Napoleonas, Linkolnas, 
o dabar aš esu niekas, — nusi
skundė ligonis.

— Psichiatrai sako, kad duk
ros nori tekėti už vyrų, panašių 
į jų tėvus, todėl esą supranta
ma, kodėl vestuvių dieną moti
nos verkia.

¥
— Politinis Kubos nesusipra

timas yra tas, kad Kubos sos
tinė yra Havana, valdžia yra 
Maskvoj, o dauguma gyventojų 
— Miami Beach.

¥
— Yra žmonių, kurie daugiau 

žino, kai bandai jiems ką pa
sakyti, negu tada, kai ko jų pa
klaust

MAŽIAU, BET DAUGIAU
Viename kaimelyje gyveno 

vaikas, kurį visi laikė kvailiuku. 
Žmonėms patikdavo jam pasiū
lyti, kad jis pasirinktų tarp 5 
centų ir vieno cento monetos 
ir pasiimtų norimą pinigėlį. Vai
kas visados pasiimdavo vieną 
centą.

Kartą praeivis paklausė vai
ko: “Ar tu tik dėl to pasirenki 
centą, kad jis blizga kaip auk
sas?” Vaikas atsakė: "Ne, vi
sai ne. Jei aš pasiimčiau 5 cen
tų monetą, jie nustotų man juos 
siūlyti”.

Geresnis butas
Žmona vis norėjo išsikelti į 

brangesnius apartmentus.
— Geros žinios, brangioji, — 

tarė sykį parėjęs vyras iš dar
bo.

— Kokios gi tos žinios,
— Nereiks mums keltis į ki

tą apartmentą — savininkas pa
kėlė nuomą.

(Aktoriaus artimosios
— Kas tos moterys, kurios 

sukasi apie aktorių?
__O, viena jo buvusioji žmo

na, kita dabartinė, o trečioji, 
kuri taikstosi į žmonas.

Vaizdas iš Chicagos lietuvių Pre
kybos rūmų golfo dienos.

Meškeriotojas laukė valandą, kol 
pagaliau žuvis įsikabino... į šlaunį.

Pagaliau susigriebė
Gyveno žmogus Dievo duotas, 
tik vargo nugaluotas. 
Prastai avėjo, 
skystai vilkėjo.
Atrodė kaip skeletas.
Jis buvo mokslininkas ir poe

tas, 
pradžiuginęs tėvynę ir žmo

niją, 
praturtinęs tautų žiniją. 
Staiga susopęs, 
tas žmogus numirė, nė pusės 

amžiaus neįkopęs. 
Dabar visi sujudo žengti 
per jo menkos buveinės 

slenkstį 
ir ėmė laidotuves rengti.

“Išeivių Draugas”

PONIOS PATARIMAS

Vyras apalpo gatvėje, bet ne
trukus atsigavo.

— Duok jam degtinės, — sa- 
I ko sena ponia.
| — Šauk greitąją pagalbą, —
taria kitas.

— O aš sakau duok degtinės, 
— tvirtina ponia.

Tuo laiku visai jau atsipeikė
jęs vyras sako;

— Aš manau, kad jūs turite 
būti mandagūs ir klausyti, ką 
ponia sako.
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