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Joks menas nėra tik muziejinis eksponatas
Pokalbis su skulptoriumi Ramojum Mozoliausku

Ne vienu atveju, kalbėdami 
apie meną, vis pasidžiaugiame 

* mūsų dailininkų-tapytojų gausa. 
Čiurlionio galerijoje ir kitų lie
tuvių kolonijų parodose vis dau
giausia beregime mūsų tapyto
jų kūrybą. Tik skulptorių gau
sumu per daug girtis negalime. 
Ir jų darbus rečiau viešai pa
matome, nebent bendrinėse dai
lės parodose, nes atskirą indivi
dualią skulptūros parodą dauge
liu atžvilgiu, tur būt, ir sureng
ti yra kur kas sunkiau negu ta
pybos.

Tačiau meno mėgėjo akis, jei
gu tik nori, gali sočiai pasigany
ti ir mūsų skulptorių darbuose, 
gal būt, dar net labiau viešuos 
negu kuri kita dailės šaka, sto
vinčiuose šio žemyno pakelėse, 
parkuose, bažnyčiose, kapinėse, 
įstaigose. Vienas iš tokių skulp
torių yra ir Chicagoje gyvenan
tis Ramojus Mozoliauskas, ka
daise baigęs mums taip atminti
ną Ecole dės Arts et Metiers 
Freiburge. Ramojus Mozoliaus
kas nenuėjo gyvenime duonos 
pelnytis kur kitur, o pasiliko 
prie to, kas širdžiai yra brangu. 
Skulptorius verčiasi tik skulp
tūriniais užsakymais, kurių 
daugumą gauna iš amerikiečių. 
Vieno tokio darbo baigimo pro
ga užsimezgė ir šitas mūsų pa
sikalbėjimas.

—Pasklido žinia., kad čia pat 
Chicagos artumoje yra pastaty 
ta Jūsų milžiniška skulptūra, 
berods Gerojo Ganytojo tema. 
Sakykite, kaip visa tai atsitiko 
ir kuriais keliais galima ją pa
siekti ir pamatyti?

— Taip. Ji pastatyta naujai 
įrengtose kapinėse. Jų steigė
jai yra vokiečių kilmės žmonės 
— katalikai, panašiai kaip Šv. 
Kazimiero kapinių — lietuviai. 
Šiuo metu visas kapines per
imant vyskupijoms, ir šis užsa
kymas buvo gautas iš vyskupi
jos. Naujosios kapinės, Gerojo 
Ganytojo vardu, dar tik steigi- 
mosi stadijoje. Jos surandamos 
važiuojant nuo Chicagos į vaka 
rus 6-ju keliu, maždaug mylia į 
rytus nuo Wolf Rd.

— Ar Gerojo Ganytojo tema 
buvo kaip sąlyga, ar temą Jūs 
patys pasirinkote? Jei taip — 
kodėl?

Žinoma, tai buvo sąlyga. Dar
bas specialiai parinktas kapų 
vardui įprasminti. Paprastai, 
kiekvienas užsakymas būna su 
sąlyga. Bet šiuo atveju, nežinau, 
ar būtų buvę galima ką nors tin
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kamesnio sugalvoti, kaip šios 
temos pagrindinė skulptūra, do
minuojanti visas kapines, tik 
lankytojui įžengus pro vartus.

— Ar skulptūros dimensijos 
buvo padiktuotos užsakytojo, ar 
jas patys nustatėte? Kaip tech
niškai buvo įmanoma tokį kolo
są iškalti?

— Skulptūros dydžius ir te
mas, paprastai, užsakytojas pa
siūlo. Kartais galima šiek tiek 
į vieną ar į kitą pusę pakeisti, 
bet dydis, kaip .jau įprasta, nu
matomas dar prieš pradedant 
projektą, kadangi tai yra pa
grindinis faktorius darbo kai
noje, o tai visada labai svarbu. 
Nemanau, kad šį darbą galima 
būtų vadinti kolosu. Tiesa, jis 
yra stambus, bet daug daug di
desnių šiame sviete yra padary
tų. Stambus užtai, kad Kristus 
ne stovintis, bet priklaupęs, o 
apie Jį supiltas mažas kalnelis 
žiūrovui skulptūrinį įspūdį dar 
padidina. Bet jau ir tokio dydžio 
darbą rankomis kalti, kaip mes 
įsivaizduojame, su kūju ir kal
tu, būtų kelerių metų darbas. 
Jei baigtas darbas sveria dau
giau kaip 40 tonų, tai ar galite 
įsivaizduoti, kiek svėrė tas ga
balas, iš kurio pradėtas tašy- 
mas? Reikėjo paruošti atitinka
mą modelį, o techniškas kalimo 
darbas, panašiais atvejais, daž
niausiai atliekamas didelėse 
granito skaldyklose. Ten jie to
kiam reikalui turi specialias ko
pijavimo mašinas ir žmones, ku
rie vien tą ir tedirba. Paskui, 
žinoma, reikia pačiam su ranka 
kur-ne-kur pataisyti, bet tai jau 
ne tas pats, kas pradėti akmenį 
plėšti iš kalno.

—Būtų labai smalsu sužinoti 
ir daugiau šios dienos Jūsų 
skulptūrinių užmojų. Ar kuriate, 
tik gavęs užsakymą, ar lieka 
laiko ir neužsakyminiams su-

— Manau, kad kiekvieno dai
lininko svajonė būtų pragyventi 
vien tik iš to, ką jis pats savo 
laisvu noru sukuria, grynai pa
gal savo užmojus. Kiek tokių 
yra, kurie taip gali? Kiekvieną 
darbą, kurį galiu pats sau pada 
ryti, skaitau kaip didelį malo
numą. Vis tikiuosi, kad ateityje 
tokių daugiau ir daugiau bus.

12-toje Lietuvių studijų savai 
tėję, Vasario 16 gimnazijoje, 
antrąją dieną (rugpiūčio 2) 
apie lietuvių literatūros pasta
rojo 25čio balansą kalbėjo rašy
tojas Romualdas Spalis. Jis pa
lietė grožinės literatūros situa
ciją šiapus ir anapus geležinės

Ramojus Mozoliauskas Skulptūra gydytojo kabinetui

Skulptorius Ramojus Mozoliauskas prie jo sukurtos granitinės skulp
tūros Gerojo Ganytojo kapinėse, netoli Chicagos.

— Kaip žiūrite aplamai į 
skulptūros paskirtį šiuose mo
derniuose laikuose: kiek ji yra 
kaip muziejinis eksponatas ir 
kiek ji yra kasdienio žmogaus 
gyvenimo ir jo pakelės būtiny-

bė? Kokios ir kurios krypties 
ateities perspektyvos regimos 
nūdieninės skulptūros raidoje?

— Manau, kad joks menas 
nėra vien tik muziejinis ekspo
natas ir, deja, nėra kasdieninė 

VOKIETIJOJE DISKUTUOTI LIETUVIŲ 
LITERATŪROS KLAUSIMAI

Rašytojas R. Spalis suvedė lietuvių literatūros Lietuvoje ir Vakaruose balansą.

V. ALSEIKA, Huettenfeld

uždangos. Pažymėjęs, jog 70% 
mūsų rašytojų rinkosi tremtį 
laisvajame pasaulyje, Spalis pri 
minė, kad net caro priespaudos 
laikais pavergtųjų tautų kūrėjai 
taip masiškai nebėgo iš savo 
gimtojo krašto. Kas gi beliko ra 
šytojams pavergtoje tėvynėje? 
Tik ribotas uždavinys garbinti 
okupantą, teisinti jo smurtą bei 
teigiama prasme aiškinti jo po
tvarkius, Pagal Spalį, tas dvasi
nis kalėjimas, tai tikros ūka
nos literatūrinei kūrybai. Bai
mė parduoti savo princijus, ta
lentą, gal ir buvo pagrindinė 
lietuvių rašytojų egzilės prie
žastis.

I Pasikėsinto j ai prieš rašytojų 
laisvę — modernieji gangsteriai

Anglų rašytojas Charles Mor 
gan 1948 m. yra pasakęs, kad 
tie, kurie mėgina sunaikinti ra
šytojų laisvę, yra moderniojo 
pasaulio gangsteriai. Jie trokš
ta netvarkos, nes joje jų tironi
ja gali laimėti. To paties Mor
gano nuomone, didžiausias šios 
epochos klausimas — tai min
ties laisvės išlaikymas prieš ata
kuojantį, fanatišką dogmatizmą. 
Tuo tarpu, pagal rašytoją Spa- 

žmogaus būtinybė, žmogaus gy 
venime šiandien televizija — bū 
tinybė, kitaip su skulptūra. 
Bet tai juk nėra visas pasaulis, 
jame susiras vietos dar kam 
nors kitam. Todėl skulptūros 
paskirtis moderniuose laikuose 
nėra daug kitokia, kaip ji buvo 
ir mažiau moderniais laikais. 
Tik, kai kuriais atvejais, jos 
apipavidalinimas yra skirtingas. 
Kadangi skulptūra, jau grynai 
iš techniškos pusės, yra bran
gus dalykas, tai, savaime aiš
ku, turtingesniame krašte tu
rėtų būti ir geresnės tam dar
bui sąlygos. Jei koks skulpto
rius galėtų pasakyti, kad Ame
rikoje skulptūrai yra vidutiniš
kos sąlygos, tai kalbant apie 
ateitį, aš sakyčiau, kad jos bus 
geresnės. Nors ir pamažu, bet 
galima aiškiai įžiūrėti, kaip kei 
čiasi užsakytojų skonis bei su
pratimas, vis daugiau duodant 
laisvės pasireikšti kūrėjui. Atro 
do, kad kuo toliau, tuo didesnis 
skaičius žmonių, kuriems vienam 
ar kitam reikalui reikalinga 
skulptūra, kreipiasi į individua
lius skulptorius, vietoj to, kad 
užsakytų “skulptūrą” iš pana
šių katalogų kaip Sears & Roe- 
buck pagal numerį.

— Jūsų Gerasis Ganytojas, 
atrodo, toli atšokęs nuo šiais lai 
kais plačiai sutinkamų medžio, 
akmens ar sulydyto metalo ab
strakčių skulptūrų, net nuo 
Brancusi, Moore ar Lipchitzo 
dar pusiau abstraktų. Ar šitoks 
Gerojo Ganytojo apipavidalini
mas buvo užsakytojų sugestija 
ir kaip aplamai Jūs žiūrite į vie 
nokiąs ar kitokias nūdieninės 
skulptūros formas ir kurios 
Jums pačiam yra labiausiai prie 
širdies?

— Nei Brancusi, nei Moore 
šiuo atveju man negalėjo pasi
tarnauti. Žinau ir Lipchitzą. Ir

(Nukelta į 2 psl.)

lį, sovietams rūpi ne tiek talen
tingas rašytojas, kiek jo sugebė 
jimas skiepyti liaudžiai komu
nistinę idėją. Čia ir glūdi pagrin 
das tų tyliųjų konfliktų bei ban
gavimų, kurie vyko ir tebevyks 
ta Lietuvoje.

Apžvelgdamas okupuotos Lie 
tuvos literatūros gyvenimą po
kario metu, Spalis pastebėjo, 
kad pirmajam laikotarpiui buvo 
charakteringas netikrumas ir 
baimė. Pradėta atkusti tik po 
Stalino mirties. Prasidėjus ieš
kojimo periodui, prisipažinta ir 
prie pergyventos prievartos. 
Partija ir vyriausybė siekdavo, 
kad rašytojai niekintų buvusią 
laisvą Lietuvą, šiuo atžvilgiu 
būdingas A. Vienuolio “Puo- 
džiūnkiemis”, I. Simonaitytės, 
V. Valsiūnienės ir kt. prievarti
nės duoklės. Daugelis rašytojų, 
vengdami primetamos dabarties, 
griebėsi istorinių temų. Toliau 
Spalis pažymėjo, kad paverg
tos Lietuvos literatūroje būdin
gas reiškinys — nerašytas 
draudimas vaizduoti jos buitin 
įsipynusį atėjūną, svetimtautį 
rusą. Aišku, ruso Lietuvoje ak
centavimas galėtų priminti “vy 
resniojo brolio” kolonizacines 
užmačias. Proza Lietuvoje tad

(Nukelta į 2 psl.)
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BESIKEIČIANTI IR NESIKEIČIANTI BAŽNYČIA

Bažnyčia atsiremia pačiu 
Kristumi ir jo žodžiais, pa
skelbtais Evangelijoje. Šv. 
Petras, ant kurio, kaip uolos, 
Kristus pažadėjo pastatyti sa
vo Bažnyčią, yra tik laike re
gimas jos vadovas. Jis tegali 
skelbti tik tai, ką Kristus jam 
yra pavedęs, ko savo žemiško
je pasiuntinybėje yra išmokęs. 
Jis nuo klaidos apsaugotas tė
ra tik tikėjimo tiesų ir mora
lės dėsnių aiškinime. Kaip 
žmogus, jis yra lygus kitiems 
žmonėms ir kitiems apašta
lams. Juk Judas Kristų išdavė, 
o Petras išdavime jo išsigynė. 
Tik tolimesni keliai išsiskyrė 
— vienas liko pražūties sūnu
mi, antras tris kartus prisiekė 
Kristui meilę ir už Kristų ati
davė gyvybę.

Bažnyčia, nors atsiremia 
Kristumi, savyje įima žmones 
su visomis jų silpnybėmis. Dėl 
to istorijos raidoje Bažnyčia 
savyje talpina du elementus — 
nesikeičiantį dievišką pagrindą 
ir nuolat laike ir erdvėje besi
keičiančią, gyvenimo reikala
vimams prisitaikančią žmogiš
ką išorę, net žmogaus silpny
bių pasireiškimus. Dieviškasis 
elementas Bažnyčioje niekada 
nesikeičia, bet gali keistis ir 
istorijos bėgyje keitėsi žmo
giškoji jos išorė, kartais net 
pasireikšdama paskirų žmonių 
silpnybėmis, netikrų pranašų 
mokymais (plg. Mt. 7,15) ir 
klaidomis. Dėl to pats Kris
tus įspėjo savo mokinius prieš 
tokius pranašus ir priminė, 
kad juos bus galima pažinti 
“iš jų vaisių” (Mt. 7, 20). O tie 
netikri pranašai yra ne tie, ku
rie savo žmogiškumą atremia 
dievišku pagrindu, bet tie, ku
rie dėl savo silpnybių nori pa
keisti dieviškąjį elementą, pa
laikantį Bažnyčią. Kristus yra 
pasakęs, kad yra “pigiau dan
gui ir žemei praeiti, kaip pra
pulti iš įstatymo vienai žyme
lei” (Lk. 16,17).

¥

Kristaus paskelbtoji tiesa, 
ar tai liečia tikėjimą ar mora
lę, yra viena ir nesikeičianti. 
Bet žmogus ne visuomet tie
są pajėgia pasiekti. Jis ieško 
visą savo gyvenimą ir tik kar
tais prieina prie jos šiek tiek 
aiškesnio pažinimo. Dieviškos 
tiesos yra tokios gilios ir pla
čios, kad žmogus pilnai išsem
ti jų negali, o kai jis savo žmo
gišku protu ir savo žodžiais 
mėgina jas išreikšti, jis visuo
met į jas įmaišo žmogiškumo 
ir jų aiškumą aptemdo. Dėl 
to ir istorijos bėgyje Bažny
čia įvairiais būdais stengėsi 
tikėjimo tiesas giliau pažinti 
ir jas savo tikintiesiems pla
čiau atskleisti. Ir tas giliųjų 
ir neišsemiamų dieviškų tiesų 
atskleidimas tegalėjo būti tik 
toks, kokį to laiko krikščio
nis galėjo suprasti. Kaip lem
pa tik tiek tegali duoti švie
sos, kiek ji pajėgia priimti 
elektros jėgos, taip ir žmogus 
tik tiek tiesos įsiurbia savin, 
kiek jis gali ją savo protu 
apimti. Visa kita jis tegali tik 
tikėti ir mėginti vis arčiau 
tiesos prieiti. Todėl apaštalas 
šv. Paulius savo laiku yra aiS*"""-----
kiai pasakęs: “Ir aš, broliai, 
negalėjau jums kalbėti kaip 
dvasiniams, bet kaip kūni
niams. Kaip kūdikiams Kristu
je, aš daviau jums gerti pieno, 
ne valgį, nes dar negalėjote 
priimti; bet dar ir dabar ne
galite, nes dar tebeesate kū
niniai” (1 Kor. 3,1—2).

¥

Šie du Bažnyčios sudedamie
ji elementai — dieviškas ir 
žmogiškas —■ reiškiasi visoje 
jos istorijoje ir dažnai kovoja 
vienas prieš kitą. Galima pa
stebėti, kad neretai Bažnyčios 
vardu kalba ir veikia tik žmo
gus, kai iš tikrųjų turėtų jis 
savo žmogiškumą palenkti 
dieviškajam pradui ir ant jo 
statyti Kristaus mokslą šioje 

(Nukelta į 2 psl.)

Ramojus Mozoliauskas Parimusi moteris Toronto lietuviu kapinėse 
{detalė, bronza).



2 DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. rugpiūčio 14 d. ;

Joks menas nėra tik 
muziejinis eksponatas

(Atkelta iš 1 psl.) 
jį vertinu. Tačiau Gerojo Gany
tojo kapinėse nebuvo pramaty
ta vieta abstraktų ar pusiau 
abstraktų apsireiškimams. Sun
ku man būtų dabar vertinti ma
no “sponserių” skonį, bet ly
giai taip pat ir neįvertinti, nes 
jie žinojo, ko nori. Mane pa
kvietė darbui, kuris įvestų šim
tus, ne, gal tūkstančius naujų 
ateivių į amžinąją tėvynę, ir to
kių, kurie kitaip neįsivaizduotų 
kelionės ton vieton. Gerojo Ga
nytojo kapinėse, pačioje vaiz
džiausioje vietoje, mes pastatė
me akmeninę statulą, nesigrai- 
bydami nieko kito, o tik prasto 
ir paprasto, visiems supranta
mo avinėlio, įsivaizduojamo Kris 
taus pažastyje. '

—• Kuriuos šios dienos skulp
torius laikytumėte pasaulinio 
garso nemirtingaisiais ir kodėl?

— Net ir toks skulptorius 
kaip Rodin savo gyvenimo lai
kotarpyje nebuvo tinkamai įver 
tintas. Jeigu Jūs man pasaky
tumėte, kas apsprendžia nemir
tingumą, tai gal aš Jums išvar
dinčiau ką nors.

— Kaip vertinate lietuviško
sios skulptūros nueitąjį kelią ir 
ką galėtumėte pasakyti apie 
šiandieninę jos situaciją laisva
jame pasaulyje ir okupuotoje 
Lietuvoje?

— Mes visada turėjome gerų 
skulptorių ir jų turime šian
dien. Tai vis daugiau ar mažiau 
individualūs asmenys. Ir ,kiek
vienas jų dirba skirtingai. Sa
vaime suprantama, mūsų nuošir 
džiai primityvi liaudies kūryba 
negalėjo nepadaryti tam tikros 
įtakos į daugumą šiandieninių 
lietuvių dailininkų. Bet būtų 
keista reikalauti, kad mūsų 
skulptoriai remtųsi vien liau
dies menu. O kas dar yra lietu
viškai skulptūrai charakterin
ga? Man netgi atrodo, kad dar
bai, kurie buvo išdrožti iš me
džio primityvaus dievadirbio, 
daugiau ar mažiau darančio pa
tį poną Dievą, o ne kompozici
ją, vaizduojančią Dievą, negali 
sėkmingai būti pasekami ir mo
demiškom priemonėm nupoliruo 
tame marmure ar panašiai. Ma- 
nyčiau, kad darbas, kuriamas 
lietuvio dailininko, viename ar 
kitame stiliuje, savaime jau pri 
klauso lietuviškai skulptūrai. O 
tą liniją, ypač tarp laisvame pa 
šaulyje gyvenančio lietuvio ar 
kito vakarų kultūros skulpto
riaus, šiandieną sunku įžiūrėti, 
nebent tematikos atveju. Be abe 
jonės, mūsų skulptoriai turi 
daug laisvesnes rankas pasirink 
tį sąvo temas ir stilių, negu Lie
tuvoje esantieji. Gal todėl ten 
dirbantieji ir lieka arčiau prie 
mums labiau įprastų lietuviškų 
formtj. Iš to, ką turėjau progos 
pamatyti (nuotraukose), susida
riau stiprų įspūdį, kad šiandien 
Lietuvoje yra grupė puikiai 
dirbančių naujos kartos skulp
torių.

------Jūsų Gerasis Ganytojas sa
vo gigantiškumu ir užmojo ap
imtimi man primena taipgi lau
kų platybėje pastatytąją Joku- 
bonio “Pirčiupio Motiną”. Kaip 
vertinate aną Jakubonio darbą, 
ar randate jame ne vieno įžiū
rimus specifinius, net liaudiš
kus lietuviškosios skulptūros 
bruožus ir kaip patys žiūrite į 
vienos ar kitos tautos dvasią 
skulptūroje, kur ir kaip jos rei
kėtų ieškoti lietuviškoje skulp
tūros praeityje, dabartyje ir 
ateityje?

— Vienintelį palyginimą šio 
savo darbo su Gedimino Jokū- 
bonio “Pirčiupio Motina” įžiū
rėčiau tik akmens masėje ar jo 
blokuose, sukrautuose vienas 
ant kito. Apie šį Jakubonio dar
bą tik galėčiau pasakyti, kad 
tai gero skulptoriaus puikus kū

rinys. čia bolševikai pastatė 
paminklą savo pačių išprovokuo 
toms skerdynėms atžymėti. Po 
karo Vokietijoje buvo be ato
dairos daužomos skulptoriaus 
Breckerio skulptūros, blogos ar 
geros. Pašalinus iš Lietuvos da
bartinį okupantą, irgi gali kas 
nors panašaus būti. Bet nema
nau, kad kas drįs paliesti “Pir- 
šiupio Motiną”. Šis darbas tikrai 
turi daug lietuviškas dvasios, 
nes juk tai yra lietuvė motina, o 
jos tragedija mums visiems taip 
artima.

— Savo darbų eigoje, be abe
jo, turite artimų kontaktų ne 
tik su lietuviškąja visuomene, 
bet ir su amerikietiškąja. Kaip 
vertinate mūsų visuomenės do
mėjimąsi menu, lyginant su ame 
rikietiškąja? Ar lietuviai, jau 
beveik beįprantą pirkti savų dai 
liniukų darbus, skiria bent kiek 
dėmesio ir skulptūrai, ar jaučia 
būtinybę skulptūromis užpildy
ti savo salonų ir kambarių erd
vę?

— Deja, man tenka daugiau 
reikalų turėti su amerikiečių vi 
suomene, negu su lietuviškąja. 
Tačiau, manau, kad mūsų visuo 
menė labiau domisi menu ir jį 
vertina, negu amerikiečiai. Ži
noma, čia negalima išvesti tai
syklės, žmogaus individualu
mas čia vaidina didesnę rolę ne
gu jo tautybė. Teisybė, kad lie
tuviai vis daugiau ir daugiau 
perka savųjų dailininkų darbus. 
Tai labai malonus reiškinys. Bet 
skulptūrą nupirkti ar parduoti 
yra kur kas sunkiau. Jai reikia 
daugiau vietos, erdvės, pats dar
bas daugiausia yra surištas su 
svoriu ir bendrai žmonės dažnai 

neturi kur tokį daiktą padėti. 
Tačiau būtų neteisinga sakyti, 
kad mūsų visuomenė pakanka
mai neįvertina ir savųjų skulp
torių.

— Kurie Jūsų kūrybiniai už
mojai bei planai dabartyje ir ar
timiausioje ateityje? Ar nesiruo
šiate surengti savo darbų paro
dą kurioje galerijoje bei daly
vauti vienoje ar kitoje bendri
nėje parodoje?

DISKUTUOTI LITERATŪROS KLAUSIMAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir negalėjo vystytis kaip poezi
ja. Tačiau ir poezija nebuvo ir 
nėra laisva. Ir ji nuolat bara
ma už kiek ryškesnį individua
lizmą, pesimistines nuotaikas ir 
kt.

Politiniai įvykiai atsilieps ir 
literatūroje

Priminęs kai kurių rašytojų 
Lietuvoje kūrybą, Spalis pažy
mėjo, kad prie teigiamų laimėji
mų tektų priskirti Lietuvoje iš
leistus lietuvių tautosakos, liau
dies meno rinkinius ir kt. Ta
čiau, kai šiandien Rusija, atsi
dūrusi fermentacijos būklėje, 
kai kelia galvas kietos diktatū
ros šalininkai, kai Kremlius ne
randa linijos, o įvykiai Azijoje 
tik dar labiau stiprins sovietinį 
j latriotizmą, taip vadinamą tau
tu draugystę, visa tai turės at
siliepti ir literatūrai. Nauji nu
rodymai bei maskvinės direkty
vos pasieks ir lietuvius rašyto
jus.

Kalbėdamas apie Vakaruose 
gyvenančių mūsų rašytojų kury 
bą, Spalis reiškė nuomonę, kad 
ji nesanti labai kovinga, esą 
“nostalgija prasiveržė, pakeis- 
ma kovos trimitus savo rames
niu ilgesiu”. UNRROS laikais, 
girdi, buvom gerai maitinami, 
bet buvome jau sukomitetėję, o 
kūrybos jausmas dar labiau pri
geso, kai patekome į aukšto stan 
darto valstybes. Praradome skai

Ramojus Mozoliauskas Motina su vaikais (St. Joseph mokykla
Wilmette, III.)

-r- Bęndrose parodose niekad 
neatsisakau dalyvauti. O savo pa 
rodą skulptoriui kaip reikiant 
surengti tai yra maždaug jo gy
venimo darbas. Kadangi ruošiuo 
si dar truputį pagyventi, tai ir 
per daug nesiskubinu, šiuo metu 
esu užsiėmęs užsakymais. Vieną 
iš jų turiu labai malonų. Nors 
jis ir ne lietuvių užsakytas, bet 
bus daromas lietuviškoms Šv. 
Kazimiero kapinėms. Prieš pat

tytojus ne tiek dėl mūsų pačiųpaštangas, kad augtų 
kaltės, bet ir dėl pašalinių sąly
gų, kurių nebuvo Maironio lai
kais: televizijos, automobilių ir
kt.

Labai išaugo, patobulėjo 
lietuvių poezija

Rašytojo Spalio nuomone, lie
tuviai rašytojai Vakaruose jau 
renkasi temas iš viso plačiojo 
pasaulio. Bet čia glūdįs ir pa
vojus sekti pasaulio garsenybes. 
O mūsų kūrėjai turėtų įgyti iš
skirtinai originalų savo veidą, 
kokį turėjo V. Krėvė, J. Savic
kis, B. Sruoga ir kt. Poezija 
tremtyje ypač išaugo, išpopu
liarėjo, patobulėjo. Poezijai ir 
lengviau paplisti kaip prozai.

Toliau Spalis savo paskaitoje 
palietė ir literatūros kritikos 
klausimą. Jos padėtis nelengva, 
kritikų apžvalgos dažnai pavir
šutiniškos, stengiamasi iškelti 
sau artimesnius žmones. Vis 
dėlto didelė pagarba priklauso 
rankų nesudėjusiems kritikams, 
kaip B. Babrauskui, dr. J. Gri
niui, H. Nagiui, Pr. Naujokai
čiui, R. šilbajoriui ir kt. Apie 
gausius konkursus kalbėdamas, 
Spalis priekaištavo, kad dažnai 
jury komisijas sudaro vieno 
sparno žmonės. Jau visai, anot 
jo, nekelia didesnio sujudimo 
novelės konkursai.

Siūlomos sąlygos literatūrai 
augti

Reikia dėti visas įmanomas 

naująjį įvažiavimą į kapus yra 
statoma nauja koplyčia. Prieš ją 
noriu sukurti iš granito, maž
daug dvylikos pėdų aukščio, Pri
sikėlimo statulą. Sienose bus 
įmūryti keturi Prisikėlimo te
mos bareljefai. Išskyrus eilę pri
vačių paminklų, tai bus mano 
pirmas darbas lietuviškoms ka
pinėms.

(k. b.)

laisvojo 
pasaulio lietuvių literatūra, kad 
knygos būtų daugiau skaito
mos, kad kiltų jų lygis. Spalio 
nuomone, reikia ieškoti naujų 
talentų, rengti konkursus, skir
ti premijas jauniesiems. Keliant 
kritikos lygį, reikia premijuoti 
vertingas recenzijas. Bet ko
kioms premijoms jury komisi
jos turėtų būti sudarytos iš vi
sokio plauko lietuvių, nebūtinai 
gyvenančių tame pačiame mies
te ar valstybėje. Rašytojų drau
gija turėtų atgaivinti savo ka
daise ėjusį biuletenį. Prie lietu
viškos knygos platinimo turėtų 
prisidėti visos lietuviškos orga
nizacijos, nes kartais jau atro
do, jog veiklai darbų pritrūksta.

Anot Spalio, mes žinome, kad 
mūsų rašytojai savo plunksna 
turimas dvasines bei fizines pa
jėgas atiduoda tik Lietuvai. 
Kiekvienas lietuviškos knygos 
laimėjimas yra visų mūsų lai
mėjimas ir garbė. Laisvoji kū
ryba yra liudytoja, kad kova 
yra tęsiama, ir ginklai nėra ir 
nebus sudėti.

Plačios diskusijos literatūros 
klausimais

Stud. savaitės Huettenfelde 
dalyviai savo pasisakymuose po 
paskaitos palietė ir lietuviškos 
kūrybos padėtį, ir knygų plati
nimo klausimus, ir vertimus į 
kitas kalbas, ir kitas literatūri-

(Nukelta į 6 psl.)

Besikeičianti ir nesikeičianti Bažnyčia

(Atkelta iš 1 psl.) 
žemėje bei tiesti kelius amži- 
nojon viešpatystėm

Bažnyčia užtat vis iš naujo 
gilino tikėjimo tiesų pažinimą, 
taisė, kas buvo taisytina,, re
formavo, kas neatitiko laiko 
teikalavimams. Tai darė šv. 
Petro įpėdiniai su vyskupais 
visuotiniuose Bažnyčios susi
rinkimuose arba tiesiog paves
dami didiesiems autoritetams 
tiesą paryškinti ir gyvenimui 
pritaikyti tinkamomis priemo
nėmis. Tradicija yra didelės 
reikšmės dalykas, bet, kai ji 
virsta tik raide, tik praeities 
sentimentu, ji tampa žudan
čia raide, kurioje nepasireiš
kia dieviškoji dvasia, bet tik 
žmogiškoji silpnybė. Todėl 
kartais Bažnyčia griauna se
nas ir nusistovėjusias tradici
jas, kad žmogus galėtų savo 
tikėjimo dėsniais gyventi lai
ko dvasioje, suprastų dieviš
kas tiesas savo laiko žodžiais 
ir mintimi.

Nesikeičia tikėjimo pagrin
dai, kad Dievas yra vienas, 
kad Dievo Sūnus Jėzus Kris
tus atėjo pasaulin žmonių iš
gelbėti ir parodyti jiems kelią 
į amžinąsias padangtes, kad 
po Kristaus prisikėlimo ir dan
gun įžengimo buvo atsiųsta 
Šv. Dvasia vadovauti Bažny
čiai ir veikti savo charismati- 
nėmis dovanomis kiekviename 
žmoguje, bet jau nuo žmogaus 
priklauso, kaip jis išreiškė pa
garbą ir nuolankumą Aukš
čiausiajai Būtybei, kokiais žo
džiais ir pavidalais jis garbins 
Dievą ir jam dėkos už viską, 
ką iš jo yra gavęs.

Šių dienų liturginiai pakeiti
mai yra tik žmogaus prisitai
kymas dienos reikalavimams, 
kad jis aktyviau ir nuoširdžiau 
galėtų dalyvauti viešosiose 
Bažnyčios maldose, šv. Mišių 
aukoje ir Bažnyčios pasiunti
nybėje. Jei ilgą laiką pasaulie
tis krikščionis Bažnyčioje bu
vo tik klausytojas ir žiūrovas, 
tai dabar kaip tik išryškinama

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezlstas 

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

(Arch Supports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 68rd St, Chicago 29. IU.

Tel. PRospect 0-5084
Vai. 9-4 Ir 0-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street
Val.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PB 8-8221 
Bes. telef. VVAlbrook 5-507*

Re*. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6440

PrUma ligonius pagal susitarimų. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 8148 Weet 08rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 8341 West 66th Place 
Tel.: REpublic 8-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVeet OSrd Street 
Kampas 68-čios ir California 

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

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

Resid. tel. VVAlbrook 5-8048

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel ofiso HE 4-5846, res. 888-2283

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-S, treč. Ir šešt tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; res. HI 5-11*5

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt 2-9, 
vai., penktad. 19 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. Ud 1 v. popiet Li
gonius priima pagal susitarimų 

jo pasiuntinybė Kristaus moks 
lo platinime ir jo atsakomybė 
už religinį gyvenimą. Kartais 
žmogus panaudojo dvasiniams 
dalykams siekti neleistinas 
priemones, kaip prievartą, už
kariavimą, neapykantą ir net 
bausmes, bet tai veikė tik žmo
gus, nes Dievas yra aukščiau
sioji Tiesa ir viską apimanti 
Meilė. Kai žmogus net ir Die
vo vardu stengiasi išeiti prieš 
savo brolius, tai jis išeina tik 
savo žmogiškos silpnybės ap
raiškomis, o Dievas nenugali
mai tvarko, kad Kristaus 
įsteigtoji Bažnyčia nenuslystų

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6900
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG 

6449 So. Pu laiški Road 
Valandos narai «n«lt>irln>»

Res. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4.1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS akušerija ir motery Ilgo.
2454 VVest 71st Street

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

Ofiso t«l. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS

9656 Wert 98rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. Ir penkt. 

nuo 11 Iki 1 val. ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

TeL ofiso PO 7-6000, res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 8
Iki 8 val. Trečiad Ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehiU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ ligi; specialiste
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. paga! 
susitarimų, Išskyrus trečiadienius, už 
daryta.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. 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 6—9 Ir pagal susitarimo

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

TeL ofiso Ir buto Olympic 3-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15tb Street, Cicero

Kasdien 1—1 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 
Išskyrus trečiadienius, 

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

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., aatrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 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. 239-2*1*.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarime

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4731
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 VVest 63 etr.

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

Priiminčja tik susitarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71ob Ir Campbell Avė. kampas) 
Val.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šešt. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais atdaryta.

nuo savo pagrindų ir neatitoltų 
nuo savo nesugriaunamų dės
nių — tiesos ir meilės.

Visuotinis Bažnyčios susi
rinkimas kaip tik nūn ir iške-ėj 
lia tuos dieviškus pradus, ku
rie nuo Kristaus laikų nesikei
čia nei viena jota, nei mažiau
siu brūkšneliu, taip, kaip ma
tematikoje nesikeičia, kad du 
ir du yra keturi. Bet žmogaus 
sukurta išorė, žmogaus įneš
tos tradicijos ir papročiai, 
žmogiškosios apraiškos kei
čiasi ir net, laikui atėjus, turi 
būti pakeistos ir su šaknimis 9 
išrautos, kad labiau išryškėtų "* 
dieviškoji jėga, veikianti Baž
nyčioje, ją išlaikanti ir saugo
janti. Pr. Gr.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Tel.ef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3*46

PrlBm. vai.: kasdien 6-8 v. v., lašt 
1-9 p. p Ir trsč uMarvta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7661 
DR. A. PUSTELNIKAS 4

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BPEC. VIDAUS LIGOS

5159 Soath Damen Avenne 
Valandos: 1—9 p. p.
Išskyrus trečiadieni

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenne
Tik pirmadieniais Ir ketvirtadieniai* 

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

Naujų nebepriima.

TEL. 423-2000
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. 11
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. It 
šešt 8 v, r. Iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPKLijfE8 LIGOS 

2745 VVesv 39th Street
Priešai* Šv. Kryžiau* ligonine

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto tr nuo 6-8 v. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-22VO.

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

keičia stiklus Ir rčmiis
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL..- 1 vai. pjjjp, iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai, 
nuo 19 v. r. Iki 1 v. noplet.

Re*, tel. PR *-673*.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 

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

Valandos pagal susitarime

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

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

Rez. tel. GRovehiU 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. lt 
vakarais pagal susitarimų.

Offiso telef. CLlffside 4-28M 
Resid. telef. VVAlbrook 5-806*

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenne
Valandos kiekvienų dienų 3—4 Ir 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA DR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1323 ar PR 6-5571 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt.. nuo 2 lkl 4 Ir nuo 6 Iki t 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimų.
Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61*8

DR.V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
PrlimlnBja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 
Treč. Ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehiU 6-3823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
LIGOS 

VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 lkl 8 v. < 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečlaldlenlats uždaryta 

Atostogose iki rugpjūčio 16 d.
Tel. PRospect 6*400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAjSKAS) 

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

Tik svarbiais atsitikimais susitariu

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-815*

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 ▼. * 

Treč. tr šsštad. pagal sutarti



iiKRAUJO NEIŠMATUOSI, SKAUSMO NEISDAI.INSI■M diškos frazės paprastumu šiur- 
pios alternatyvos akivaizdoje.

Algimantas Maskus, CHAPEL B 
Chicago, MCMLXV. Išleido Algi
manto Mackaus vardo knygų lei
dimo fondas. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Rinkinys kie
tai įrištas, 8^X5% inč. formato, 
64 psl., kaina $3.00, gaunamas 
“Drauge”.

Pomirtinė Algimanto Mackaus knyga "Chapel B" naujų respublikų vardai istorijos 
žabangon...

¥

tema literatūroje,

KAZYS BRADŪNAS

Tolsta mūsų egžilė, 
tolsta mūsų kalba.
Žilvine, Žilvinėli, 
bespalvė plyšta puta.

Mirties
ypač poezijoje, yra tokia nuola
tinė ir tokia jau įprasta, kad ne 
vienu atveju mes ją priimame, 
mažai besijaudindami, kaip poe
tinę vaizdingumo priemonę. Ta
čiau visai kitaip jaučiame ir jau
čiamės, imdami į rankas pomirti
nę Algimanto Mackaus knygą 
“Chapel B”. Ligi ledinio drebu
lio, iki karštligiško svaigulio jun 
tame, kad ši knyga, nors ir dedi
kuota žuvusiam plunksnos bičiu
liui, kažkokiam šiurpiam fataliz
mui žaidžiant, poeto pasirašyta 
sau pačiam savo mirties išvaka
rėse. Dar daugiau — knyga yra 
tokia kondensuotai mackiška, 
taip sukauptai išsakanti ligi dug 
no tai, kas ne vienu atveju anks
tesnėse jo knygose buvo tik užsi
minta, kad “Chapel B” priimi, 
delnais užsidengdamas veidą, 
kaip priešmirtinį poeto širdies 
riksmą.

Gražiausios žvaigždės ir 
imago mortis

Kadaise Bernardas Brazdžio
nis apie poetą rašė:

rinkiniuose. Bet taip tirštai su
kaupta vienoje knygoje, kaip 
“Chapel B”, ši tema visoje mū
sų poezijoje yra tikrai lig šiol to
kia vienkartinė. Ir ne tik pati te-

Paskutinioji poeto Algimanto Mac
kaus nuotrauka tragiškos mirties 
išvakarėse, 1964 m., gruodžio 27 
d., Vytauto Mačernio mirties dvi
dešimtmečio minėjime “Draugo” 
redakcijos patalpose.

Ir tokia avarija nutrauktas, 
bet tokia knyga užantspauduo
tas poeto žemiškasis kelias šian
dien mums yra ne vien tik as
meniško sarkofago turinys, bet 
ir iš mirties glėbio išnėręs nūdie
ninės epochos skausmingas, bet 
konkretus balsas.

Mirtis yra prieš juodą arba baltą 
alyvų kalną ir ugnies pamokslą: 
dainavus sausrą, gimdo Marija 
į mirtį, kaip išnykusį 

gamtovaizdį. (11-13 psl)

Kraujo neišmatuosi, 
skausmo neišdalinsi.
Žilvine, Žilvinėli,
ką pasirinksi? (59 psl.)

Mirties gamtovaizdis

Jau pati mirties sąvoka, ypač 
dar poezijoje, visada įprasta sie
ti su asmeniškąja žmogaus mir
timi, su skausmingu asmenišku 
atsiskyrimu. Šito egotistinio 
bruožo apstu ir “Chapel B”'pus
lapiuose. Literatūrinės išraiškos 
prasme jie yra taipgi labai ori
ginalūs ir stiprūs. Tačiau mūsų 
akys ypač užkliūva už labai nau
jos mirties pagavos, kurioje mir
tis suvokiama ne vien tik kaip 
siaurai asmeninė nelaimė, o kaip 
neatidalamas būties pradas isto
riniame, šiandieniniame, net mis
tiniame plane, ne vienu atveju 
atliepiantis ir skaudžią lietuviš
kąją tikrovę.

Ir toks, pasakytume, mirties 
sparnų sklendenimas viršum že
mės ir viršum vandenų ir glež
nos gyvybės atėjimas tiesiog į 
jos sterblę šiame atominiame am 
žiuje Mackaus kūryboje nėra tik 
atsitiktinis.

Mistika ir aklųjų raidynas — 
egzilė

Alternatyvos akivaizdoje

Tu į žalią pievą, pilkas žemės 
kurmi,

Eisi per pasaulį, eisi per naktis.
Ir klajos kaip vėlės nuobodžiam 

nokturne 
Dvi gražiausios žvaigždes — 

meilė ir mirtis.
Ir iš tikrųjų, visų tautų dau

gumos poetų kūryboje apie mei
lę ir mirtį yra kur kas daugiau 
prirašyta negu apie ką kitą. Abi 
šios temos taipgi nebuvo sveti
mos ir Algimantui Mackui, ži
noma, jis nebuvo meilės dainius 
kokia nors trubadūriška prasme. 
Juo labiau nebuvo sentimenta
lios, nebuvo romantiškos meilės 
dainius. Greičiau jis buvo piktos 
meilės poetas, piktos meilės sa
vo laikmečiui, moderniajam ir ne 
vienu atveju ligi metafizinių gel
mių suskilusiam žmogui, o ir ge
ležinio likimo draskomam savo 
pavergtųjų ir laisvųjų kraujo 
brolių būčiai pačia plačiausiąja 
prasme. Pikta, bet neatsikrato
ma meilė gyvenimui ir tragiš
kam jo finalui proistoriškai su
gestyviu žodžiu reiškiama daž
name posme.

Aš norėčiau, kad čia susirinktų 
senos lietuvės raudotojos 
ir stambiom įgudusiom ašarom 
priverktų ašaruves. (53 psl.)

Mirties tema A. Mackui nebu
vo svetima ir ankstesniuose jo

ma, bet ir autoriaus santykis su 
ja ir jos išraiškinės priemonės.

Kaip atsimename, prieš gerą 
trisdešimtmetį vienas Jono Ais
čio rinkinys buvo pavadintas tie
siog “Imago mortis” vardu. Dar 
ir šiandien skamba ausyse jos 
posmas:

Iš kažkur šalta mirtis atjoja, 
Barška kaulai, dalgis žvanga,
Ir gyvenimas, kaip šuo po kojų, 
Cypia susirangęs.
Bet daugūma ano Jono Aisčio 

rinkinio eilėraščių mums šiurpo 
nekėlė. Buvo tai begaliniai gra
žūs gyvenimo nuovargio, apvilk
to poetui būdinga nostalgija, 
posmai. Ir tas gyvenimas ten, 
anot poeto, nors ir labai didelis 
ir gražus, buvo mirčiai tik pako
jis. Gi Mackaus santykis su mir
ties tema gana priešingas. Nors 
“Chapel B” poetas ir žino, kad 
“mirtis nebus nugalėta”, bet gy
venimo kontaktas su mirtimi 
Mackaus posmuos visu konkretu
mu jaučiamas kaip lygaus su ly
giu, kaip akistata dviejų galin
gų būties polių ligi pat kraštuti
nio ir šiurpiojo finalo. Tai irgi 
piktas noras geisti to, ko neken
ti, ir ką taip skaudini savo troš
kimu.

Juodos, juodos!
Aš noriu tik juodos, 
mėnulio plaštakom 
į sapną apimtos, 
j Dievo masę 
dūžtančios avarijos. (18 psl.)

MINO PARODA DAINAVOJE
Vieno žiūrovo įspūdžiai

Tradicija tapusi meno paroda 
ir šiais metais surengta ateiti
ninkų sendraugių vasaros sto
vykloje Dainavoje. Savo kūri
nius išstatė aštuoni menininkai:
Dalia Ancevicienė (Verbickai- 
tė), Vita Černienėj Rimas La
niauskas, J. Mikelevičius, Vida 
Misiūnaitė, Valentinas Rano
nis, Zita Sodeikienė ir Algirdas 
Trinkūnas.

jog nepakankamai rodoma pa
stangų ir darbo, kad parodon 
skiriami daugiau eksperimentai, 
bandymai tiek technikos, tiek 
ypač kompozicijos atžvilgiu ne
išbaigti darbai. Rengėjams to
kios atrankos daryti nesiėmus, 
ją atsakingiau turėtų padaryti 
patys kūrėjai.

atsto-

Mirtis yra pasenęs ir nuvėsęs 
saulėleidis virš Lietuvos 

gamtovaizdžio: 
pavasarį saulužė ištekėjo 

už svetima kalba prašnekusio 
mėnulio.

Mirtis yra fanatiški artojai, 
apakęs kraujo sakramentas 

žeme...
SU

Šiokiadieniniuos literatūros po 
kalbiuos tenka nugirsti balsų, 
rūšiuojančių mūsų poetus į maž
daug lietuvybei naudingus lietu
viškuosius ir šiam reikalui mažai 
naudingus, beveik nuklydusius 
nuo gero kelio, modernistus, pas
tarųjų tarpan įrikiuojant ir Al
gimantą Mackų. Manytume, kad 
tai nelemtas nesusipratimas, ro
dąs mūsuose tik literatūrinės 
naujienos imlumo stoką, o kartu 
ir platesnės patriotizmo sąvokos 
stoką. Žinoma, Mackus nerašo 
taip, kaip mes esame įpratę kito
se knygose skaityti. Bet tai dar 
nereiškia, kad poetas yra atitrū
kęs savo kūryboje nuo lietuviš
kosios dvasios gelmių, kai net vi
sa konkrečiąja savo veikla jis 
kaip tik buvo randamas visuo
se lietuviškojo kultūrinio darbo 
sūkuriuose. Ne vienu atveju sun 
ki mūsų tremties, o dar labiau 
savo kartos tikrovė poeto pos
muose išplaukia net į patį pirmą
jį planą. Tiesa, ji neparodyta čia 
kaip nelygstamai herojiška, ne
sigiriamą nebūtais laimėjimais, 
bet dėl to Mackaus išeiviškoji 
tikrovė sukrečia dvasią savo 
tragikos gilumu, o kartu ir liau

Bet knyga “Chapel B” atve
ju būtų neužbaigta, jeigu poe
tas, žvelgdamas į mirtį, iš kon
krečios kasdienybės neperšok
tų metafizinėn gelmėn. Gal kai 
kam gali atrodyti, kad tai ne 
mackiškos poezijos savybė. O 
vis dėlto sunku būtų nūdieninė
je mūsų poezijoje surasti tokių 
ir šios rūšies posmų, kokių re
gime “Chapel B”, skaitytoją 
pagaunančių ir William Blake 
paveikslų nuotaika ir M. K. Čiur 
lionio “Rex’o” mįslingumu. 
Iliustracijai tebūna ir šie du pos 
mai, skirti ta pačia mirtimi 
anapusinėn egzilėn išėjusiam 
Antanui Škėmai.

Ryšius su gyvąja gamta 
nutraukei nedavęs sprendimo: 
ar kūnui užbaigti siela 
už kūną išeina egzilėn.

Dabar tu esi pilietis, 
suradęs nemirtingumo, 
prisiekęs ištikimybę 
monarcho karūnai. (55 psl.)

Ir baigiant šį pomirtinį inter 
view su poetu, į čia kol kas pa
silikusius norėtųsi kreiptis pa
ties jo žodžiais, tiksliai nusa
kančiais savo ir mūsų likimą.

Buvę valstybės piliečiai, 
įsidėmėkit jo mirtį: 
pirštais jis buvo suvokęs 
aklųjų raidyną — egzilę. (43 psl)

Mirtis yra iš Afrikos žemyno
įtraukti

Pokalbis vienoje dailės parodoje, Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, 1963 metais. Iš kairės į dešinę: 
Kazys Bradūnas, tėvas Jonas Kubilius, SJ, aktorius Stasys Pilka ir Algimantas Mackus.

Bendru žvilgiu krito į akį di
delis įvairumas ir gal net atran
kos stoka. Kasmetinė paroda tu 
retų būti labiau apžvalginio po
būdžio, rodanti tai, ką mūsų 
dailininkai naujo yra sukūrę. 
Pravartu ta prasme būtų ir at
stovaujamų dailininkų skaičių 
riboti. Tuo tarpu šioje parodo
je buvo jau ir pereitais metais 
matytų ir sukurtų prieš keletą 
metų darbų, kabinamų tarsi 
“skylei užkišti” ar “dalyvauti”. 
Abejotume, ar tie darbai jau 
tokios “šedevrų” klasės, kad 
kas metai jais tektų gėrėtis. 
Taip pat, ypač į abstraktus žiū
rint, nenoromis peršasi mintis,

ir plataus brauko vartojama de
talės linija teikia jiems pagau
nančio gyvumo.

Ancevicienė gera savo natiur
mortuose, nors siužeto prikro- 
vimas kiek krikdo kūrinių kom
poziciją. Tačiau įdomios spalvos, 
ypač toli paėjusi dažo tekstūra, 
kūrinio vientisumas daro tei
giamą įspūdį. Abstraktams, de
ja, bent šis žiūrovas taikytų 
anksčiau pasakytas pastabas.

Černienė atstovaujama raiži
nių, batiko ir keramikos darbų. 
Raižiniuose ir batike įdomiai 
vystomą motyvo variaciją tek
tų laikyti pasisekusia. Ypač pa 
trauklus “Gyvybės medis” ir 
“Kompozicija”. Keramika ne 
tiek pagaunanti savitomis for
momis, kiek mums nauju pavir
šiaus įvairavimu ir tekstūra.

Mikelevičiaus “Mergaitė” kiek 
blanki, tačiau “Liūdnas dainius” 
derina ir nuotaiką, ir spalvą. 
Rengėjų informacija, Vidos Mi
siūnaitės reprezentaciniai dar
bai per neapsižiūrėjimą liko ne- 
atvežti. Parodytas aliejus daro 
gerą įspūdį, tačiau norėtųsi pa
žiūrėti ir į tai, kas nebuvo pa
rodyta. Ramonio “Quo vadis” 
tektų laikyti bandymu, kai tuo 
tarpu kiti du darbai, nors ir ne-

Parodoje gausiausiai 
vaujamas Laniauskas. Jo akva
relės savo puikia technika ir 
vientisu išbaigtumu, šio žiūro
vo nuomone, pralenkia kitus. 
Laniauskas tvirtai' valdo van
denį (wash) ir ypač kruopštus 
yra spalvos saikume ir fono bei 
substancijos santykyje. Visi iš
statyti darbai yra serijinio po
būdžio, matyti, kurti vienos 
nuotaikos ir vieno įspūdžio įta
koje. Tiek spalvomis, tiek kom
pozicija darbų nuotaika — šal
tumas, atšiaurumas, niūrumas 
— ypač tvirtai išlaikyta, nors 
nuotaikos išstudijavimas neslo
pina kūrinių spontaniškumo ir 
saikiai bei atidžiai šalia liejinio I turi didelio originalumo užmo-

jų, tiek savo kompozicija, tiek 
spalvos — šviesos deriniu yra 
patrauklūs.

Sodeikienė pasirodo su jai 
nauja technika, ir į abu acrylu- 
crayon darytus darbus žiūrime 
su įdomumu. “Kompozicijoj” ge 
rai rinktąs ir derintas spalvas 
šio žiūrovo nuomone blankina 
su entuziazmu naudotas crayo- 
nas, tačiau tai pastabu daugiau 
artimesnės distancijos tyrinėji
me, ne bendrame vaizde. “Poil
sis” šia prasme geriau pavykęs. 
Abstraktuose nebijoma spalvos, 
judesio ir mosto. Lauksime toli
mesnės šio žanro plėtotės ir ati- 
desnio darbo.

Trinkūno jau seniau matytas 
“Senamiestis” ir “Eisena” turi 
griežtą fono ir paveikslo plokš
tės ribą, kuri tiek savo spalva, 
tiek linija ypač pavykusi “Ei
senoje”. Pastarąjį kūrinį šis žiū
rovas laikytų vienu labiausiai 
pavykusių visame rinkiny.

m

Žodis ir dėl pačių paveikslų iš
statymo. Savaitę turint praleis
ti patalpoje, kurioje paveikslai 
sukabinti, tad nesitenkinant tik 
proginiu parodos aplankymu, 
bet joje stačiai “gyvenant”, no
rėtųsi, kad ir kūriniai būtų ro-

domi, skiriant dėmesio ne tik jų 
gausai, bet ir pačios patalpos 
reikalavimams.

Tokiu atveju tektų rodyti dau 
giau respekto ir naudojamų sie
nų proporcijoms ir vaizdiniam 
balansui: savuose namuose į 
kiekvieną kampelį ar tuščią vie
tą paveikslų juk nekabintume. 
Tokio pobūdžio paroda galėtų 
būti ir pačios vartojamos patal
pos papuošimas.

Parodos tradicija turi būti 
būtinai tęsiama. Šalia meno ir 
literatūros vakarų, paroda yra 
didelis įnašas į stovyklautojų 
dvasios pamaitinimą, o mūsų 
jauniesiems menininkams tikra 
proga savo darbus parodyti ir 
ne vieną stovyklautoją įsigytais 
darbais praturtinti.

Arius V ydas

DABAR PATYS LEMIAME
Verkėme ar neverkėme Lietuvą 

palikdami, nieko nereiškia. Kaip iš 
tiesų ją palikome, liudys istorijai 
tik tai, kas pasirodėme ir pasirody
sime. Dabar lemiame, ar tik begė
diškai palikome gimtuosius namus 
pačią sunkiausią valandą, ar iš tie
sų rinkomės tremtį tolesnei kovai 
už tautą ir laisvę.

J. Grinius
(iš “Tautos ir tautinės 
atsakomybės”)

Piešinys Prano Gailiaus

memoricm

Povilas Vaišvila

(1960, JO YRA ŽEME.)

lEs gibt allerdings Unaussprechliches, 
Dies zeigt sich, es ist das Mystische.

L. Wittgenstein

Šiandien mirtis įsikūnijo...
Šiandien jaunystės namuose, malūnų kaime, 
aitvarėjančios sąmonės pasauly lėta mirtis įsikūnijo — 
lėti dainiaus žodžiai įkūnijo nyrinėjančius mirusiųjų legionus... 
Ir mirštančiais keliais kliedėdamas, 
mirštančio miesto naktigonėj sraigę suradau...
Ir kilbariški mano gestai įgijo dar kitą prasmę 
kilobariškas mano asmenybės šešėlis įgijo dar kitą prasmę — 
nuo šios įsikūnijimo bei susiradimo valandos — valandos 

drebuliais atžymėtos,
jau nykstančia ataraksiška jaunikaitra, lėtu sraigės 

šliaužimu bestuburiu —
drebulinio smilkinio link:

Kur tik einu, jie eina iš proto...
Kur tik kalbu, jų kalba savikalba... 
Kur tik gyvuoju, jų gyvastį naikinu...

(Gyvenime kiekvienas papildo savo egzistenciją kitų 
saistoma egzistencija:

tobulėstiglius žmogų daro egomitybinį: įkūnytos mirties 
savisąmonė jį padaro lėtą,

jam atverdama didžiąsias savipaniekos valandas, 
etre-pour-autrui atmatas.)

Šiandien keturiasdešimtoji bado diena...
Šiandien mirusiųjų įsikūnijimo diena... 
Šiandien būties apsireiškimo diena...

Ir artimos pilnaties šviesybėj, mirtingųjų akivaizdoj, 
sąmoningas dainius prilietė plyštančią dvišakę plonimo 

arteriją...
Ir gyvaisiais per gyvuonį susišlykštinus —
jo kojos suleido gilias šaknis į pašauktąją žemę,
jo kūnas, savybiniais vystyklais tvarstomas, iš savęs 

vienok Išsinėrė...
Ir jo sąmonė švytavo išoriniais odos bei akių aureolėjimais...
Ir smegenų neskalanduojami jo žodžiai tapo įkūnytos 

mirties akstinais,
varstančiais apstulbtųjų egzistenciją, neekstatinę jų būtį...
Ir begalinėj apsireiškimo savisąmonėj, kaleidoskopiškųjų 

akių visatoj,
begaliniam sąmonės atoslūgy iš antsąmonybės į nirvaną — 
nyrinėjantis solipsistas bylojo būties ir nebūties pilnatį, 
begalinį įskaitymo ratilą, atskliaustą anapusėjfaną, 
nesklandu organizmo vyksmą tobulybėn...

Tikėkime priz'matine ateitimi,
ateities hierarchine egokomuna...

Tikėkime ateities amžinybe, 
plastišku žmogaus sukūrimu...

Tikėkime ateities absoliutais,
amžinoj materijos kityboj, 
kintančioj smegenų struktūroj...

Šiandien mirties realybė plūduriuoja heliume,
glūdi Salvador Dali tirpstančiuos natūra mortis laikrodžiuos, 
žiedbastučiais pripildytame jo Rolls-Royce...
Ir žmogus su išklibusiu žandikauliu stebi tamsiąją Stalino 

motiną,
bulviakasėm savo sūnų smiliuojančią...
Mirties realybė našinasi Nižinskio šuoliais, transcendencijos 

svaiguliais,
senajam Hemingway iškilusiais smakre šašais,
senajam Ardigo mirtinais žvilgtelėjimais veidrodin...
Ir žmogus tik plintančios 'mirties sąmojy skrieja savo pilnatį — 
atvertom akim, išgrąžytais pirštais laumina savo tamsybės 

valandą —
kad jį ištiktų sotų ir lėtą — prizmatinį — tekančios saulės 

naujakūrystėj.

(1965, NAUJI METAI.)

Dies irae, dies illa 
Solvet saeclum in favilla...

Dabar jo yra kūnas, jo yra žemė — 
įžiebtas amžinas elementas.
Giedoki nūn, Fenikse, nemirtingumo giesmę, 
nes ir jis sudegė tyruose...
Rink tenais jo pelenus, jo kaulų skeveldras — 
mumijos detales, dingusias prarausvėjusio kraujo šaknyse... 
Prikelk jį tenais tyruose — 
kur smiltburais Anubis dabar staugia, 
kur ant klaikios smiltynės jo pavidalas vėjavarta 

išspausdintas,
kur jo kraujo broliai gęstančio aukuro šešėly, 
suvoktrintais akių tryniais dabar karsto charizmą laumina... 
Tyrulių žeme, kreipk dabar kruviną savo skruostą saulės 

smūgiams —
kad į dulkes sukrekėjęs jo kraujas vėjavartoj atgytų, 
kad šeltų šioj blėstančioj kartoj skardėjantis jo žodžių 

nebylumas,
kad vaidentųsi gerajai jo brolijai prakeikiančios akių tuštumos, 
pritrenkti veidai, šešėlių atvaizdai,.pageltęs jo papyras...
Dabar jo yra kūnas, jo yra žemė — 
įžiebtas amžinas elementas, lėtasis Piramidės suirimais, 
hieroglifinis jo gerkliūgas:

Ir aš tikiu į didįjį evangelistą mirtį.



Afrikietiškoji apybraiža
Vienos kelionės įspūdžiai

A. GLADKAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
*

Atsisveikinam su parko palydovu ir iš
važiuojam į Nairobi pernakvoti. Kai pasie
kiam Nairobi, jau vakaras. Gretchen apsi
stoja “Ambasadoriaus” viešbuty, o aš indiš
kame “City Lodge”. Gatvėse mažai žmonių 
tesimato. Vienas kitas laukia autobuso. Tik 
didžiųjų gatvių sankryžose vaikštinėję čia 

Nairobi - Delamare gatvė

atvažiavusieji turistai. Tokiose vietose rasi 
ir bankus , ir suvenyrų bei įvairių prekių 
krautuves, ir kiną, ir restoranus su viešbu
čiais.

*
Kitą rytą išvažiuoju j Malindi, prie In

dijos vandenyno bangų. Sinbado viešbutis 
yra už miestelio ribų, prie pat vandens, Ma
lindi įlankoj. Savo statyba jis primena ara
bų skonį atvirai užsidaryti. Už $6.00 į dieną 

Sindbado viešbutis Malindi

gaunu kambarį su maistu: pusryčiai, pietūs, 
pavakariai ir vakarienė. Tarnas tyliai lin
guoja galvą ir seka mano valgių pasirinki
mus. Po kiekvieno išsirinkto valgio jis su
šnabžda sau, lyg norėdamas įsitikinti, kad 
tai, ką jis atneš, bus kaip tik, ko aš noriu. 
Vyno ir svaiginančių gėrimų padavėjas sto
vi kampe ir seka valgančluosius, nespėda- 
mas prisiminti vakarykščio svečio, kurio vie
tą šiandien užima kitas. Tik jūra vis ta pati 
vienodai visus sutinka kiekvieną rytą, už- 
liedama ir vėl ištiesdama minkšto smėlio ki
limą, persunkdama jį vandenyno gelmės 
tamsiu dvelkimu. Ir vanduo, įsimaišęs į at
mosferą, vėjo sparnais pagauna ir nusineša 
į save paklydusio žmogaus žingsnius. Su 
kiekvienu kojos žengimu vanduo tampriau 
ir tampriau apsivynioja apie kūną, pritrauk
damas jį prie savęs, šiltas malonumas su 
staigiai pabraukta jėga atima visą žadą. Tik 
ranka iškyla išlaikyti pusiausvyrą, kuri, jū
ros veikiama, pasirodo lyg žemiška daina, 
aidinti kūniškame padėjime, skambėdama 
žmogiškais garsais. Ir taip per visas dienas, 
kol kiekvienas smėlio grūdelis pasidaro sa
vas ir saulės spindulys gaivinančiai čaižo 
nugarą. Ir po saulės, kas gi yra maloniau 
matyti. Ar senos arabės, apsidengusios nuo 
galvos iki kojų juodu rūbu ir skubančios iš 
laukų į namus? Ar jaunos indės su šilkinė
mis kelnėmis ir suknele, bestovinėjančios 
dulkinuose Malindi kampuose, gur maži vai
kai žaidžia kojinį, apiberdami jas savo 
krykštavimu ir dulkėmis apsemdami jų šil
kinių kelnių manketus? Argi pusnuogės af
rikietės, kurios lengvai žingsniuoja vėsiais 
takais ir, aukštai iškėlusios galvas, pamažu 
neša savo naštą? Ar maudymosi kostiumus 
užsidėjusios baltosios moterys, skubančios 
išnaudoti kelias atostogų dienas, įdegdamos 
kaip vėžiai?

— Jis yra tas puikus amerikoniukas, ku
ris keliauja per Afriką, — sako viena anglė 
savo palydovei. — Gal norėtum su mumis 
išgerti arbatos? — ji kreipiasi į mane.

Gatvės scena Malindi

— Laukiu mašinos, kad ji atvažiuotų 
manęs paimti į aerodromą. Skrendu į Mom- 
basą.

— Sėkmingos kelionės!
¥

Mombasa yra didžiausias Kenyos uos
tas, kuriame gali matyti visų kraštų laivus, 
beplūduriuojančius uoste ir belaukiančius 
savo eilės, kada galės iškrauti atvežtąsias 
prekes. Ir Amerikos karo laivas ir Rusijos 
prekybinis laivas, atvežęs ginklus, sunkiai 
linguoja vandenyje, neprimesdami vienas 
kitam savų rūpesčių. Tik suvenyrų pardavė
jai vienas už kitą garsiau siūlo rankomis iš
drožtas gyvulių figūras ir medines, veido di
dumo, kaukes, kurios savo akių ir burnos 
skylėmis perduoda savotišką nuotaiką, taip 
beplūduriuojančius uoste ir belaukiančius 
šilingą už tą liūtą! Kiek siūlai už tą šaukš
tą ir šakutę? Ir taip per visą miesto parką 
nuo būdelės prie būdelės. Vieni parduoda, 
kiti sėdi ant žemės ir drožia iš kieto medžio 
įvairaus dydžio žvėrelius. Aš apsistojau 
“Carlton” viešbuty, trys gatvės į pietus nuo 
to parko.

— Ką daro žmonės naktį Mombasoje ? — 
klausiu šeimininkės. Ji, pagyvenusi indė, už- 
sigauna tokiu nežmonišku pramogų ieškoji
mu. Yra du kinai, kur rodo amerikiečių fil
mus. Viename iš jų rodomas “Goldfinger”. 
Yra ir du kinai, skirti indams. Prie uosto, 
“Naujojoje kavinėje” scenoje pasirodo trys 
išraiškos ir nuotaikos šokio šokėjos, atkly- 
dusios iš Arabijos, kur moteriai šokti yra 
gyvenimo pareiga. Pareiga, kurią Vida man 
taip aiškino, plaukdama Atlanto vandenyne: 
“Moteris, kuri nešoka ir neplaukia, negali 
mylėti. Atsimink tai”.

Gatvėse daug žmonių vėsų vakarą išei
na pasivaikščioti. Pasižiūrėti į langus. Pa
sėdėti. kavinėse ir, gurkšnojant tropikinį 
punšą, sekti ritmingai vaikštinėjančias išti
sas indų šeimas. Vaikai pirmi, o po jų tė
vai, apsvarstydami dienos rūpesčius ir įver
tindami rytojaus pareigas. Kur - ne - kur 
matyti beskubąs arabas vakaro maldoms 
į mečetę, kur, nusimovęs batus, jis laisvai 
išsities tarpdury ir, pasiėmęs vėduoklę, 
brauks nuo savęs garuojančią kaitrą, kuri 
slegia žmogų, prilipus su rūbais prie nuga
ros. Maži vaikai staigiais šuoliais įmauna 

Vasco de Gama gatvė Monibase

į mečetės kampą. Nusilenkę, paberia savo 
dievobaimingus žodžius ir vėl lekia lauk, 
peršokdami per kitų ištiestas kojas. Nublu
kę sienos kalba apie ištisus maldų šimtme
čius, kada Mohameto žodis 13 šimtmetyje 
pasiekė šį kraštą. Bet dabar kalifo kardas 
įkištas į makštį, nes tikintieji, turėdami gi
lų tradicijos užnugarį, pasikliauja valdžios 
pažangumu palikti tikėjimo laisvę laisvai 
klestėti.

Kenya suskirstyyta apskrimis ir kiekvie
na apskritis sprendžia savarankiškai savas 
problemas. Mombasa yra 300 mylių į rytus 
nuo Nairobi. Tarp sostinės ir šio provinci
jos miesto susisiekimas yra trejopas: lėk
tuvu, autobusu ar traukiniu, kuris dėl die
nos karščių juda tik naktį, per 12 vai. visai 
iškratydamas savo keleivius, kurių ima tik 
tiek, kiek yra vietų.

— Pirmą klasę? — klausia manęs bilie
tų pardavėjas Dar es Saliam stoty sekma
dienio rytą. Jis tingiai žiūri į mane, prisi
mindamas, kad reikės eiti dar į bažnyčią, 
stovinčią prie Dr es Salaam įlankos ir žvel
giančią į tuos laikus, kada arabų vergų pirk
liai, sugaudę vergus, suvarydavo juos į aikš
tę, kur dabar gražus miesto sodelis savais 
pavėsiais gaivina praeivius, nupūsdamas nuo 
jų visą praeities pagiežą. “Dar es Salaam” 
reiškia “Gražus uostas”, didelės valstybės 
sostinė, kuri atsargiai seka kiekvieną kelei
vį, einantį jos keliais. Arabijos šeikas, iš
mestas iš Zanbibaro, ir visa arabų giminė 
prislėgta tūno Zanzibare ir nesirodo Dar es 
Salaame — savo sostinėj.

— Ne, prašau antros klasės bilietą į Do- 
domą.

Aplink mane gausi minia spaudžiasi prie 
traukinio vagonrį, kalbėdami svahili kalba. 
Tikrumoje Rytų Afrikoje anglų ir svahili 
kalbos yra valstybinės kalbos. Kunigas at
našauja šv. Mišių auką angliškai, o įstaigo-

-----------------------------------
Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą — 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 

lietuvius virš 40 metų

JOHN PAKEL 
Clinirman of tlie Boarti

Turtas virš

Savo nariams turime pilną patarnavimą:
• Bonai mokslui baigti
• Paskolos namams
• Kalėdų Klubas
• Atostogų Klubas
• Šeimos apdrauda
• Notaro pątarnavimas
• 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.

se dokumentai išduodami abiejose kalbose. 
Jeigu į šį traukinį nespėju, tai reikės laukti 
iki antradienio, kada sekantis traukinys 
išeis į pietvakarius. Gi pirmadieniais, tre
čiadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais 
traukinys išeina tik į šiaurės vakarus. Mes 
sėdim keturiese, nes tik tiek žmonių gali 
miegoti viename kompartmente. Priėmęs 
krikščionybę senas indas kalba apie šiuos 
neramius laikus, kada Tanzanijos valstybė
je vyksta tiek daug pasikeitimų, vedančių 
kraštą į kinietišką kairę, spaudžiant indų 
interesus ir neigiant jų įtaką krašto gėriui 
ir gerovei. Jis kalba apie amerikiečių ir 
anglų pareigą įsikišti į Tanzanijos val
džią ir užstoti spaudžiamus indus.' Kiti du 
yra afrikiečiai, važiuoją namo iš mokyklos. 
Tarpusavy jie kalba prancūziškai, šią kal-

Dar es Šalau

KURIOJE jrsy, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau- 
šiai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

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

• PELNINGA — didesnis negu vidutiniškai mokamas
dividendas du kartu 1 metus pridedamas prie jūsų 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

• PARANKI — vieta patogi ir stenlai įvestas taupymo
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

• SAUGI — nes visos santaupos iki $10,000.00 apdraustos
valstybino J JAV valdžios įstaigos.

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

• NAMĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau Išmoksti Skolas ir tapti Savininku.

• ĮSIGYSITE JĮ LENGVIAU, nes mūsų į nuomą panašūs
mSncslniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
ir kitus mokesčius.

• ĮSIGYSITE JĮ BE RŪPESČIU. neJ kaimynystėje esanti
draugiška mūsų įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue Tel.: GR 6-7575

VALANDOS:

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

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.

bą jie išmokę kolegijoje. Jiedu ją puikiai 
naudoja, paskleisdami šios kalbos muzikinį 
ritmą mūsų tarpe.

— Iš kur esi ?
— Iš Amerikos.

. — Ar tu moki svahili ?
_ Ne.
— Kodėl važiuoji į Dodomą? Ar turi ten 

giminių ?
— Ne, taip sau. Pasižiūrėti, kaip atrodo 

kraštas.
— Gal tu ten gimei?
— Ne.
— Kaip tau atrodo šie žmonės?
— Kraštas labai gražus.
— Nekokie žmonės. — Ir jis purto gal

vą, nuslėpdamas savyje didybės troškimą, 
kurį Indija vis laiko nereikalingu.

Vėlai vakare atvažiuojame į Morogoro, 
kur visą naktį praleidžiam stoty, vartyda
miesi ant šonų ir vaikydami nuo savęs mos
kitus, įkyriai besitaikančius iš plikų mūsų 
kūno vietų čiulpti kraują. Lauke mašinistai 
ir jų padėjėjai sukinėjasi apie garvežį, ku
ris, dar nepravažiavus 90 mylių nuo Dar es 
Salaam, pradėjo šlubuoti ir barstyti savo 
geležinius varžtus.

Jau trečia diena nesiprausęs ir nesisku
tęs, stebiu, kaip turbanuotas indas, prisilai
kydamas senosios religijos papročių, purena 
savo barzdą, kurią per naktį laikė susukęs 

ir tampriai aprišęs nosine. Einu į europietiš- 
ką išvietę pasižiūrėti, ar yra nors lašelis 
vandens. Pradedu skusti savo barzdą. At
sargiai išmuilinu ir gerai įtrinu žandus ir 
smakrą, smalsiai stebimas gausaus būrio 
žiūrovų, kuriems iš tikrųjų atrodau juokin
gas. Prie visų akių nuplėšiu barzdos sluoks
nį. Vandens gerti seniai nebėra. Tik valgo
majame per pietus gauni šilto vandens stik
lą. Sustojus traukiniui,, reikia bėgti prie lau
ke stovinčio vandens siurblio ir laukti savo 
eilės, kur visi su savo bonkomis eina jų pri
sipildyti. Tik žvalus massai, pasirėmę ant 
savo iečių ir stovėdami perone, žiūri į tuos 
ištroškusius žmones ir neįsivaizduoja, kad 
vanduo yra žmogui toks reikalingas. Žmo
gui reikia pieno su krauju. Tik gyvuliams 
reikalingas vanduo.

Dodomoje pasitikrinu autobusų tvarka
raštį į Arušią. Medinėje lentoje skaitau nuo 
saulės nublukusias raides: "Nuo Dodomos į 
Aurušią nėra jokių patogumų. Keleiviai at
sako už save ir pasirūpina savo maistu Ir 
gėrimu”. Tai ne man. Ne dabar. Ir nuspren
džiu grįžti atgal į Dar es Salaam, kur karš
tas smėlis ir šiltas vanduo su švelniu vėje
liu vilioja visus prisėsti ir pailsėti, nesirū
pinant, kad Tanzanija nutraukė diplomati
nius santykius su Vakarų Vokietija ir už
mezgė naujus su Ryytų Vokietija, kur afri
kiečių turgus ankstų rytą savais garsais ir



WASYL SIMONENKO 
antitarybinis Ukrainos poetas

VLADAS LITAS

Kasdieninis Rusijos kaimo 
žmonių gyvenimo reiškinys: se
nas, ligotas, nepajėgus dirbti 
ir vis dėlto alkanas žmogelis iš 
kolektyvinio ūkio pasivagia šiek 
tiek grūdų. Nusikaltėlis paten
ka į teismą. Kaimo teismas va
gį nuteisia, šitokia dabar yra 
Rusijos kaimo žmonių gyveni
mo kasdienybė. Taip buvo prie 
Stalino, taip yra ir dabar. Stali
no laikais vagims grėsė kalė
jimas arba koncentracijos sto
vykla. Smulkūs vagys kartais 
būdavo net mirtimi baudžiami. 
Stalino įpėdiniai bausmes kiek 
sušvelnino. Bet nuteisimai vyks 
ta ir toliau. Nė advokatas, nė 
agronomas, nė filosofas nesiima 
ginti vagiliaujančių kolektyvinio 
ūkio žmonių bylų.

Wasyl Simonenko, jaunas po
etas iš Ukrainos, kuri vadina
ma grūdų aruodu, 1963 metais 
pirmasis pasiėmė šitų žmonių 
gynybą. Simonenko gynyba yra 
drąsus komunistinės santvar
kos puolimas. Ne valdžia, bet 
vagiliaujantis ūkininkas yra ap
vogtas. Prokurorai arba kaltin
tojai yra vagys, plėšikai ir iš
naudotojai. Štai vienas tokių 
Simonenko eilėraščių;

Kur jūs esat, 
riebūs, pilki ir godūs 
demagogai — melagiai, 
kurie pagrobėt mūsų tėvų 

šventą tikėjimą 
ir dabar viešpataujate įstaigoje 

ir pareigose? Kur?
Jūs turit būti už kalėjimo 

grotų!
Prieš tribunolą jus!
Į karcerį jus!
Už išnaudojimą ir kraugerystę. 
Ką? Jums įrodymų per .maža?

Įrodymų yr3.
Griuvėsiai ir skeveldros 

pagrobto 
tikėjimo, 

pavogtų vilčių.
Štai kur yra mūsų įrodymai.
Simonenko išėjo į atvirą ko

vą. šito eilėraščio pavadinimas 
yra “Szlodyj” — nusikaltėliai. 
Simonenko reikalavimai: ne re
formų, bet sukilimo, ne laisvės 
iš “viršaus”, bet laisvės iš “apa 
čios”, ne kantrybės, bet triukš
mo, ne laukimo, bet audros, ne 
evoliucijos, bet revoliucijos.

Simonenko gimė 1935 metais, 
užaugino ir išauklėjo jį “darbi
ninkų ir valstiečių” valstybė. 
Simonenko eilėraščiai, be abe
jo, nepasirodė legaliai. Tik ra
šomoji mašinėlė talkino jų pla
tinime. Simonenko eilėraščiai 
daugiausia paplito Ukrainos 
darbininkų ir ūkininkų tarpe. 
Studentai juos platino iš rankų 
į rankas. Ir dabar Simonenko 
studentų yra labai mėgiamas 
poetas. Šitie eilėraščiai pasiekė 
net ir Lenkiją ir kitus pavergtus 
Europos kraštus.

Kas yra tas Wasyl Simo
nenko? Ūkininko sūnus nuo Pol 
tavos. Kievo universitete studi
javo žurnalistiką. Po to Tscher- 
kassy miestelio laikraščio redak 
torius. Vėliau buvo komjauni
mo laikraščio redakcijos kolek
tyve. Pirmas eilėraščių rinkinys 
“Tischa i Grim” (Tyla ir per
kūnija) pasirodė 1962 metais. 
Bet antrą rinkinį partijos cen
zūra jau sulaikė. Šitas rinkinys 
(“Bereg tschekanj” — laukimo 
krantai) buvo platinamas po to

Wasyl Symonenko

nelegaliai. Vienas iš tų nelegalių 
eilėraščių vadinasi “Brama” — 
Vartai. Simonenko, neminėda
mas vardo, Rusiją vadina kalė
jimų valstybe, kankinių ir bu
delių miestu,

Kur sargai žvangina raktais, 
kur girgžda geležinės kalėjimų 

durys, 
ten budeliai kruvinais kardais, 
juodi kaip naktis, 
žaidžia galvomis kaip 

sviediniais, 
ten kalinių galvos svyra nuo 

pečių 
ir kraujas teka lėtomis 

bangomis, 
lūpose numiršta riksmas. 
Budelių žiaurumas ir 

pasityčiojimas 
gąsdina net kapų negyvėlius.

Amerikos ir Kanados turistai 
slapta iš sovietinės Ukrainos 
keletą Simonenko eilėraščių at
gabeno į Vakarų Europą. Du eg 
zilinių ukrainiečių laikraščiai 
Muenchene Simonenko eilėraš
čius paleido į viešumą.

Kartu su eilėraščiais į Vaka
rus pateko ir vienas Simonenko 
dienoraštis: “Mano draugai pa
sidarė tylesni. Iš jų negirdžiu 
nė žodžio. Bet laikraščiai elgiasi 
ciniškai ir įžūliai. "Literatuma- 
ja Ukraina” mano straipsnius 
daug kartų kastravo. Laikraš
tis Ukraina siunta dėl mano ei
lėraščių”.

Simonenko skundžiasi dėl 

Ukrainos rusinimo. Visur jo žo
dis skamba kaip didelio Ukrai
nos patrioto:

Iš meilės Tau sėju perlus į 
žmonių sielas.

Iš meilės Tau aš galvoju ir 
kuriu.

Amerika ir Rusija turi nutilti, 
kai aš su Tavimi, Ukraina, 

kalbu.
Ukraina, Tu esi mano malda.

Nežinia, kada Simonenko iš 
komunisto pasidarė sukilėliu. 
Komunizmas jį apvylė. Simonen 
ko tapo atkaklus partijos ir ko
munistinės valstybės priešas, 
kovotojas prieš rusifikaciją ir 
ūkininkų pavergimą. Ne vienas 
tik Simonenko “komunizmo re
ligijai” atsuko nugarą. Bet dau
gumas jų dar tūno pasyvume. 
Simonenko neapkenčia komu
nizmo ideologijos, kuri mokslą 
paguldė į prievartos lovą ir vi
są dvasinį žmogaus gyvenimą 
monopolizavo.

Simonenko grįžo prie savo 
“tėvų tikėjimo”. Bet Simonen
ko dabar jau nėra tarp gyvųjų: 
jis mirė 29 m. amžiaus Tscher- 
kassy prie Dniepro 1963 m. Vai 
džios pranešimu, jis mirė vėžiu. 
Be abejo, ne vėžys, bet budelių 
rankos nutraukė jo gyvenimo 
siūlą. Mirė be premijų ir be or- 
denų.

IR RYTŲ VOKIETIJOS 
MOKSLININKAI DOMISI 

BALTISTIKA

Rytų Berlyne buvusiame bal
tistų pasitarime paaiškėjo, kad 
šiuo metu daugiau kaip 30 Ry
tų Vokietijos mokslinkų bei 
kultūros darbuotojų aktyviai 
domisi baltistikos klausimais-
R. Berlyne įvykusioje konferen
cijoje pagrindinį pranešimą 
skaitė Greifswaldo universiteto 
dėstytoja Helene Bart. Ji kal
bėjo apie lietuvių liaudies dai
nas nuo seniausių iki šiandieni
nių laikų ir tas dainas ji paly
gino su... rusų liaudies daino
mis. R. Berlyno Humboldto uni
versiteto prof. W. Falkenhahn 
savo referate nagrinėjo filologų 
iškeltą klausimą dėl latvių ir 
lietuvių kalbų santykių. Vokie
čių baltistai susirūpinę į vokie
čių kalbą versti lietuvių bei lat
vių rašytojų knygas. Pirmąja 
knyga pasirodysiąs ne kuris 
nors klasikų kūrinys, bet ko
munistų itin įvertintas E. Mie
želaičio “Žmogus”. Lietuvos 
Mokslų akademija tą rytų vo
kiečių veiklą vertina ypatingai 
dėl K. Donelaičio kūrybos po
puliarinimo. Tačiau Donelaičio 
“Metus” verčia (dalį jau išver
tęs ne Ulbrichto, bet Vakarų 
Vokietijoje, Heidelberge gyve
nąs mokslininkas, poetas dr. 
Hermann Budensieg, apie kurį 
buvo plačiau užsiminta liepos 
24 d. Kultūriniame Drauge.

NIJOLĖ DĖDINIENĖ DAINAVOJ DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. rugpiūčio 14 d.

Turtingą kultūrinę programą 
sendraugių stovykloje šiais me
tais žymėjo stiprus muzikinis 
akcentas. Stovyklautojams Dai 
navoj ypatinga staigmena buvo 
rugp. 6 d. pianino rečitalis ir 
jo išpildytoja Nijolė Dėdinienė. 
Mažai girdėję apie šią jauną pia 
nistę, stovyklautojai, be abejo, 
tikėjosi mėgėjiško muzikos va
karo. Vietoj to galėjo džiaugtis 
koncertinio lygio programa.

Sužadinusi klausytojų dėme
sį Bacho Fantazija in C minor, 
N. Dėdinienė toliau skambino 
Beethoveno Sonatą op. 27 nr. 1, 
Liszto Valse Oublee nr. 2 ir 
Chopino Tarantelą. Išpildymo 
lygis rodė kruopštų pasiruoši
mą šiam koncertui. Pasirinktuo
sius kūrinius pianistė perteikė 
su pakankamu įsijautimu ir ge 
ra technika. Nors šiuo metu N. 
Dėdinienė skiria daugiau dėme
sio pedagoginiam darbui, nėra 
abejonės, kad jai nebūtų sveti
ma ir rimto koncerto salė.

Baigusi Peabody konservato
riją Baltimorėje ir gavusi piani 
no mokytojos diplomą, N. Dė
dinienė toliau studijavo Duąues 
ne universitete, įsigydama ba- 
kalaurato laipsnį muzikoje. Da
bar ji dėsto Carnegie technol. 
instituto parengiamajam piani
no kurse ir “Ira Kaufman Mu- 
sic. Settlement” Pittsburghe. N.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
... mes atrandame, kad Leopill’s 

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

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos Leoplll4 reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimą ir vi
durių užkietėjimą, švelnios ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepenims ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS, It. PH. 2735 W. 
43rd St., CHICAGO, ILL., 00032.

LEOPILLI
Garantuojame už gerą veikimą, jei 

nebūsite patenkinti sšigrąžlnslme 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 .................   i.. ................................
Valstija ...........................................................
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“PAŽA NGA”
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

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR C0NDIT10NING

Dėdinienės neabejotini sugebė
jimai ir rimtas užsiangažavimas 
muzikai teikia vilties matyti ją 
dažniau lietuviškų koncertų 
programose.

S. V.

IllllllllI IIIlllllIIIIII IIIII III IIIIIIH1ttlllllllIII 
TV — RADIJŲ TAISYMAS

P. RUDENAS 
2740 W. 63rd St
Telef. 434-0421

Čia pat galite gauti Briedžio dažų. 
.................  IIIIIIIIIIIHII

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda

S 5'80t3

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertiškai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai upsidraudę. Dar 
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

ĮSIGYKITE DABAR! 
Jeigu jums reikia 

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės i “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
1545 W fiS St. Chicago. III «O62!t

COSMOS EXPRESS
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2608 ir 2439 West 69th Street
Chicago 29, 111. Tel. AVA 5-2737.
3212 South Halsted Street
Chicago 8, III. TC1. CA 5-1868

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiecAai 
M Chicagos j Lietuvą,.

E. ir V. Žukauskai

Didelis pasirinkimai geriausios rū- 
6ies medžiagų ir kitų prekių Žemo
mis kainomis.

S

BENAI LIQUEUR
or BENAI LIQUEUR & BRANDY Fifth $3.98

STOCK 10 YEARS OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY

CHANTRE V.X.O.P. IMPORTED
GERMAN BRANDY

PIERRE CARTIER BORDEAUX 1959 Vintage
Imported Red or White Bordeaux Wine Fifth $ -| .19

MUjLER H1GH LIFE BEER
Case of 24—12 oz. Cans.

RON MERITO RI EKTO RICAN RUM
Lite or Gold Full Quart $3.89

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

LIQUOR STORE
5515 S0. DAMEN AVĖ. AcL PHONES WA 5-8202

AUGUST — RUGP. 12, 13, 14 D. D.

Fifth $4.98

Fifth $4.89

Fifth $5.29BISQUIT THREE STAR COGNAC

R1CCADONNA VERMOUTH IMPORTED
30 oz. Bottie $ -| 29Dry or Sweet

Fifth $5.29FORBIDDEN FRUIT LIQUEUR

Case $3.58

SKIP'S Self Service

dividend 
444% DIVIDENDŲ MOKAMA 
l'ž I metų investavimo bonus

5%
on investment bonus

PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
__ _____ . ______  __  . _ mokama 4K% dividendų kas pusmeti I

dar Išmokame po K %' už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION . 
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 82, ILLINOIS

Valandos: Plrmad., Antrad., Penkt. ir šeštad. 9 v r. — 4:30 
Trečlad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v r — 8 v. v

r. 
S v.

p. p

PIDPI ||T T \t & RADIO (LIETUVIAI) 
vlnUUI I I .v. Sav. OAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SEPECLALYBfi. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

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

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 62 H S. VVestern PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

2.

i

kvapais apsunkins atsisveikinimą su tuo 
kraštu, kuris pamažu bunda iš miego, dar 
nenusikratęs savo gyvenimo paprastumo. 
Gyvenimas tik detalė, kurią matome iš arti. 
Detalė, kuri parodo būrį senų indų, sėdinčių 
ant žemės prie sandėlio ir lošiančių korto
mis. Po staigios krušos, drėgnos vėsumos 
veikiami, jie lyg vaikai garsiau vienas už ki
tą kalba, aiškindami savo gudrumą ir juok
damiesi iš kito žioplumo. Klausti, ką tai 
reiškia, yra beprasmis dalykas, kai pilnas 
vaizdas yra toks tolimas ir tamsus. Detalė 
yra viskas. Aiški, kaip kad aiški yra kinie
čių grupė, apsivilkusi pilkom kelnėm ir švar
kais su aukštom apykaklėm, primenanti se
minarijos auklėtinius. Jie gyvai įeina į Dar 
es Salaam aerodromą ir, žvaliai apsidairę, 
išeina lauk, kur specialus lėktuvas jų laukia.

— Keleiviai, kurie skrenda į Nairobi, 
prašomi užimti savo vietas, — praskamba 
moteriškas balsas pirma svahili kalboje, o 
paskui angliškai.

¥
Man reikia skristi į Nairobi, nes iš Dar 

es Salaam dėl savaime suprantamų prieš" s- 
ču Rytų Afrikos linijos lėktuvai neskrenda 
į Pietų Afriką. Skrendu su tais pač:ais lėk
tuvo patarnautojais, su kuriais kadaise iš 
Londono pasileidau į Rytus, į saulę. Iš Nai
robi BOAC linijos lėktuvai skrenda į Pietų 
Afriką. Palieku Kenya ir jos valstybinį ženk

lą, kuris kabo ant sienos, primindamas vi
siems “Uhuru Kenyya hurambee” (Visi kar
dei nepriklausomos Kenyos). Visi kartu. 
Prisimena Juliaus žodžiai ir Gretchen dide
lės mėlynos akys, kurios su susirūpinimu 
klausia, koks aš katalikas? Ir aš nežinau, 
kaip pasakyti ateitininkas. Žmogus, kuris 
stengiasi išlaikyti pusiausvyrą tarp lietuviš
ko kataliko ir katalikiško lietuvio.

¥
Kelionė iš Nairobi į Johanesburgą trun

ka apie 4 vai., sustojant Salisburio mieste. 
Tai miesto sodų ir medžių didmiestis, išau
gęs Afrikos vidury, kur kadaise Rhodes ke
liavo ir Viktorijos vardu tvarkė šią Afrikos 
kontinento dalį. Nuo jo laikų ji ir vadinasi 
Rodezija. Tai Anglijos kolonija, siekianti 
nepriklausomybės, išlaikant europiečių tei
ses, o afrik ečius paliekant savo vietoje. Ir 
jų v'eta čia yra dirbti baltiesiems ir visuo
met būti atskirtiems nuo ių. Tik ma sto 
krautuvės yra atviros visiems. Visos kitos 
krautuvės yra privačios. Jos pasilaiko sau 
teisę ką nori įsileisti į vidų ir kam parduot 
ar neparduoti. Viena šimtis yra WoolworJh 
krautuvė — didžiųjų Woolworth krautuvių 
Amerikoje atžala.

Einu Baker gatve ir stebiuosi ta saulės 
šiluma, kuri priverčia krautuves užleisti sa
vo langus ir aptemdyti savo prekes kiekvie
ną vidudienį ir gaivintis dulkių glėbyje 

porą valandų, kada vėl plačiai atsidarys du
rys.

Miesto sodo minkšta žolė, lyg kilimas, 
vilioja prigulti prieš saulę ir pailsėti. Visur 
aplink tingios afrikiečių akys išsineria iš 
pavėsyje suraizgytų rankų ir kojų. Tik vie
nas afrikietis, apsikabinęs moterį, stovi tarp 
gėlių ir aiškina jai gyvenimo paslaptį. O ji
nai juokiasi nuoširdžiai, juokiasi skaniai ir 
juokiasi gudriai, išsinerdama iš jo rankų. 
Vyras nustoja vilties ir nutyla, laukdamas 
kaip vaikas, suvaržytas vyresniųjų. Bet mo
teris ištiesia savo ranką, ir jos blogai pasiū
ta suknelė, lyg priekaištas jos gyvam gro
žiui, susitraukia ir susispaudžia apie krūti
nę, iškeldama siaurą balto, šilkinio apatinio 
ruožą v'rš kelių. Ji rodo į raudoną, purtriom 
lūpom žiedą, naiviai prisimindama nubluku
sios dainos tikrus žodžius: “ta gėlė, kur tu

Spalvingi gėlynai Salisbury

man dovanojai...” Jos akys žaidžia jo vei
du. Vyras paima moterį už rankos, ir abu 
dingsta už statulos nugaros, nueidami žie
dais apsodintu taku, kuris, apsiraitęs apie 
fontaną, išsišakoja. Viena šaka tiesiasi me
džiais apsodintu keliu per restoraną į gatvę. 
Kita šaka per gėlyną siekiasi meno muzie
jaus. Ir tas kelias pasilieka reikalingas ir 
gatvei ir muziejui. Reikalingas dabarčiai, 
kur žmonių siekimai yra tik pastangos. Ir 
praeičiai, kur žmonių idealai yra aiškiai iš
reikšti, kada jie nutolsta nuo gyvųjų sieki
mų, dingdami dailininko paletėje, šiuo me
tu kaip tik čia yra dabartinių Rodezijos dai
lininkų paroda, rodanti, kad visas menas 
turi pereiti per visas kūrybiškas žarnas, kol 
jis pav rs kūryba. Paveikslas nėra privalo
ma pamoka kiekvienam. Ir paveikslas nėra 
uždavinys, kurio atsakymas glūdi dalių su
dėjime ir jų suprat’me. Spalva yra proble
ma, kurios niekas nejaučia ir nesupranta. 
Bet tas menas — tai skon'o dalykas. Ir ku
ris gi dailininks moka ugdyti žiūrovuose 
skonį s.-vais paveikslais?

Lėtais žingsniais prieinu prie Ketvirtos 
gatvės ir pasuku į kairę, kur Baker ir Ket- 
v rtos sankryžoje yra Norfolk viešbutis. 
Ten aš apsistojau. Salisbury miestas nėra 
klaidingas. Numerinės gatvės eina į rytų 
vakarus, o vardinės — į šiaurę ir pietus. Be
laukiant pasikeičiančių šviesų, prie manęs 

prieina afrikietis ir skundžiasi savo sunkia 
padėtimi.

— Turiu žmoną ir tris vaikus, šeši mė
nesiai esu be darbo. O čia labai sunku gau
ti darbo.

__ Važiuok į Zambiją. Ten trūksta dar
bininkų.

— Neturiu pinigų, o Zambija toli.
— Argi negauni bedarbio pašalpos?
— Ne, mums nemoka, kai nedirbi. Pa

šalpą gauna tik europiečiai.
Jis ilgai stovi prie viešbučio, bet atėję 

draugai nusiveda jį apkalbėti politinę padė
tį, kuri, surišta su ekonomija, smaugia šį 
kraštą. Zambija kaip tik pakėlė muitą Ro
dezijos medvilnei, kuri, šalia tabako, yra 
svarbiausia Rodezijos pramonės šaka. Rode- 
zja eksportuoja daug medvilnės į kaimyni
nę Zambiją. Dar neseniai Zambija buvo 
Šiaurinė Rodezija Bet paskelbiant savo ne
priklausomybę ir atsiskiriant nuo Anglijos, 
jos padėtis pasikeitė. Ir taip Rodezijoi, kur 
iš 4 mil. gyventojų ketvirtis m’l. yra balti, 
afrikiečių savaranlušknmas beldž;asi į pa
sąmonę. Įvairūs kasdien’niai išskaič’avimai 
sužlugdė įgimtą žmonių charakterį ir pa
smerkė juos užmiršimui. “Jokiu būdu nepri- 
leisiu, kad baltieji vieni gali valdyti Rodezi- 
ją be afrikiečių pagalbos”, sako Wilsonas, 
atmesdamas jų nepriklausomybės prašymą.

(Bus daugiau)



ĮVAIRYBĖS APIE RAŠYTOJUS
Hemingway'jaus pirmos knygos išleista 300 egzempliorių

Plačiai skaitomo rašytojo 
biografijoje “Hemingway” au
torius L. Lania (L. Herrmann) 
pasakoja, kaip vienu metu Lau- 
sannoje (Šveicarijoje), Lijono 
stotyje, iš keliaujančios rašyto
jo žmonos buvo pavogtas laga
minas, kuriame buvo sudėtos 
visos ankstybesnių metų He- i 
mingway’jaus parašytos novelės 
ir pusiau pabaigtas romanas. 
Rašytojas neturėjo tų kūrinių 
nuorašų ir, deja, rankraščiai jau 
nebebuvo surasti. Tai buvo sun
kus smūgis rašytojui, kurio jis 
niekada nebegalėjo užmiršti.

Pirmosios Hemingway kny
gos “Three Stories and Ten 
Poems” 1923 m. rugp. mėn. te
buvo išspausdinta tik 300 eg
zempliorių. Finansiniu atžvilgiu 
tai buvo nepasisekimas, bet li
teratuose jau susidarė susido
mėjimo pradžia rašytoju.

Antroji Hemingway knyga 
išėjo 1924 m., pavadinta “In 
Our Time”.Išleido “avangardi
nis” leidėjas W. Bird. Knygoje 
buvo Hemingway’jaus žurnalis
tinių kelionių apybraižos ir šiaip 
epizodai, šio veikalo laida dar 
mažesnė — tik 170 egzemplio
rių.

Kai išryškėjo Hemingway ta
lentas, Hearsto bendrovė jam 
pasiūlė pajamas, kurios visai 
aprūpintų jo pragyvenimą, kad 
tik jis pastoviai teiktų savo raš
tus. Tačiau jis pasiūlymą atme
tė, motyvuodamas, jog nukentės 
kūrinių kokybė, jeigu jis iš 
anksto žinos, kad ką tik jis be
parašys, viskas bus išspausdin
ta. Toks apsisprendimas rašy
tojui nebuvo lengva padaryti, 
nes tuo laikotarpiu jis gyveno

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STAS® SEMENIENE

Modernusis miražas
Nespalvotame filme “Mirage” 

pasakojama apie buvusį atomų 
mokslų specialistą, kuris nieko 
neatsimena iš savo praeities.

Filmas taip susuktas pagal 
Alfred Hitchcock stilių, kad net 
peršasi įtarimas, ar režisierius 
Edward Dmytryk neseka juo?

Iš Howard Fast romano teks
tą filmui paruošė Peter Stone, 
taipgi mįslingo filmo “Chara- 
de” teksto kūrėjas.

Filmo herojus, kuriam, lyg 
miražas, tai pasirodo, tai pra
nyksta laiptai, sutinka nepa
žįstamus asmenis, kurie jį ta
čiau gerai žino ir pan. Supras
damas esąs amnezijos auka, jis 
kreipiasi j gydytoją, vėliau į de
tektyvą, prašydamas išaiškinti, 
kas jis esąs ir kodėl jį kėsinasi 
nužudyti.

Filmas suaustas labai tamp
riai, neapsieita be žmogžudys
čių, fotografijos imponuojan
čios, o Gregory Peck vaidyba 
pradžioje labai neįtikinančiame 
pasakojime įtikinančiai puiki.

Gražioji Diane Baker praslen
ka per ekraną be didesnės reikš
mės.

Puikiai Peck vaidybą prilygs
ta dramatiškai rimtas aktorius 
Walter Matthan, privataus de
tektyvo rolėje. Jaunuoliams ir 
suaugusiems.

PRANCŪZŲ FILMAS LAIMI 
BERLYNE

Jean-Luc Godard prancūzų fil
mas “Alphaville” laimėjo aukš
čiausią premiją — auksinę mešką 
— liepos 5 d. 15-tame Vakarų Ber
lyno Tarptautiniame filmų festi
valyje.

Sidabrine meška už geriausią re
žisūrą atiteko Indijos Satyajit Ray 
už jo filmą “Charulata” (Vieniša 
moteris).

Sidabrine meška geriausiai ak 
torei paskirta Madhur Jeffrey už 
Indijos filmą “Shakespear-Wal- 
lah.

Sidabrinė meška — geriausiam 
aktoriui duota Lee Marvin ameri
kiečių filme “Cat Ballou”.

Tarptautinė jury komisija pasky 
rė dvi specialias sidabrines meš
kas prancūzų filmui “Le Bonheur” 
ir britų “Repulsion”.

Specialus pagyrimas atiteko Wal 
ter Newman ir Frank Pierson už

Ernest Hemingway 

neturte: mažame kambarėly, 
kuriame tebuvo stalas ir lova. 
Hemingway dažniausiai teval- 
gydavo vieną kartą dienoje, te
pasitenkindamas dubeniu keptų 
bulvių. Alkis buvo jo nuolatinis 
palydovas.

Reikalai pasikeitė, kai buvo 
išleistas jo romanas “The Sun 
Also Rises”. Veikalas susilaukė 
plataus pasisekimo. Kai 1929 m. 
buvo išleista “A Farevvell to 
Arms”, per keturius mėnesius 
buvo išpirkta 80,000 egzemplio
rių. Jo veikalai “The Macomber 
Affair” ir “The Snows of Kili- 
manjaro” jau lyginami su ge
riausiais prancūzų ir rusų klasi
kiniais beletristikos kūriniais. 
Jo kūriniai imti filmuoti ir jis 
tapo turtuoliu, susidarydamas 
patogias kūrybai sąlygas savo 
prabangioj viloj.

Tas didelis talentas, bet taip
gi ir ekscentrikas, savo kūry
boj nevengė moraline prasme ir 
slidesnių temų, patį savo gyve
nimą baigdamas tragiškai.

J. Pr.

filmo “Cat Ballou” teksto parašy
mą.

Auksinė meška už geriausią 
trumpą filmą paskirta Airijos 
“Yeats Country”.

Specialus pagyrimas duotas ka- 
nadietiškam Buster Keaton trum
pam filmui “The Rąilrodder”.

NEMORALŪS FILMAI
Evangelikų (Liuteronų) bažny

čios taryba Vokietijoje pranešė 
spaudoje savo pilną pritarimą bei 
parėmimą katalikų kovos su nemo
raliais filmais bei tokia pat litera
tūra.

• Kino mėgėjų filmai Lietu
voje. Vilniuje liepos mėn. bu
vusių iškilmių proga kino teat
ruose parodyti Lietuvos kino 
mėgėjų darbai. Kai kurie tų 
filmų; “Laiko žingsniai” (apie 
Kauno praeitį), “Nuo darakto
riaus iki akademiko” (apie prof. 
A. Pureną), “Dosnios širdies 
žmonės” (apie karių - medikų 
darbą), M. Liubeckis rodė ke
lionių po Senegalą ir Japoniją 
įspūdžius “Antroji jaunystė” ir 
kt. Pažymėtina, kad komunis
tiniam jubiliejui Vilniaus kino 
studija nesugebėjo susukti jo
kio ilgametražinio, vad. meni
nio filmo.

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 

męs apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Tkursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVcdnesday elosed.
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Diskutuoti literatūros 
klausimai

(Atkelta iš 2 psl.) 
nes problemas, štai kelios nuo
monės. Pulk. J. Lanskoronskis: 
ne tik jury komisijos, bet ir 
skaitytojai turėtų nulemti kny
gos vertę. Kun. dr. St. Matulis, 
MIC: ypač jaunimas turėtų su
sidomėti JAV veikiančia Many- 
land Books leidykla, kuri lei
džia lietuvių kūrybos vertimus 
anglų kalba. Prof. Ivinskiui iš
kėlus Lietuvoje pastebimą reiš
kinį — pvz. knygų vertimą į 
vokiečių ir kt. kalbas, rašyto
jas Spalis nurodė į tenykštį mil
žinišką valstybinį aparatą. Juk, 
esą, į svetimas kalbas verčiamos 
nebūtinai pačios gerosios ar ver 
tingos knygos, kai inspiruojama 
taip vadinamasis draugiškas 
keitimasis. Čia suprantami ir di 
deli tenykščiai tiražai. Tiesa, 
ten sunaudojama ištisos popie
riaus tonos. Bet ar tos knygos 
išperkamos? Spalis paskaitoje 
buvo pateikęs ir B. Babrausko 
apskaičiavimus apie išleistųjų 
knygų Lietuvoje ir Vakaruose 
skaičius. Jie liudijo Vakaruose 
gyvenančių kūrybingumą bei 
dinamiką. Tačiau, paskaitinin
ko nuomone, netrukus santykis 
krypsiąs Vakaruose leidžiamų
jų knygų nenaudai jeigu neįvyks 
ypatingesnis knygos paklausos 
renesansas, kurį gali iššaukti 
tik patys skaitytojai.

• M. K. Čiurlionio 90 metų 
gimimo sukaktis rengiamasi pa
minėti Chicagoje š. m. gruodžio 
mėnesį platesnio pobūdžio aka
demija, koncertu bei literatūros 
vakaru. Minėjimas įvyks Čiur
lionio galerijoje, jį rengia pati 
galerijos vadovybė.

MARQUETTE 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

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVVINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai 
RaStInB atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto lkl 6 vai. vakaro Ir SeStadle- 

nlals lkl 8 vai. p. p.

NAUJOS JĖGOS DAILĖJE

Nuo savo gyvavimo pradžios 
Čiurlionio galerija Chicagos vi
suomenę yra supažindinusi su 
mūsų dailės veteranais, žinomai 
siais senesniosios ir jaunesnio
sios kartos, pripažintais savųjų 
ir kitataučių menuo sluoksniuo
se dailininkais, šalia jų tačiau 
yra subrendusių mūsų kūrėjų, 
kurių darbus pažįsta tiktai me
no gerbėjai. Čiurlionio galeri
ja užtat yra numačiusi, šalia 
tiesioginės savo programos, vi
suomenei pristatyti ir tokius 
meninius talentus, kurių toji vi
suomenė dar neturėjo progos 
pažinti, šių parodų sezoną Čiur 
lionio galerija kaip tik ir pra
deda, pirmąja paroda (rugsėjo 
24 — spalio 3 d.) norėdama vi
suomenę supažindinti su daili
ninku Jonu Kėlečiumi, kurį ge
rai pažįstame kaip aktorių, o 
su šia paroda prisistatančiu 
mums ir kaip tapytoju.

Nors ši yra pirmoji jo indivi
dualinė paroda, Kelečius tačiau 
nėra naujokas meno gerbėjų ra
teliuose, o jo kūrinių randame 
eilėje privačių kolekcijų. Dailės 
studijas dailininkas pradėjo 
tremtyje, Hanau dailės studijo
je. Atvykęs Amerikon, jis bai
gė “Institute of Lettering and 
Design” Chicagoje ir studijas 
tęsė Chicagos Meno institute 
pas autoritetinguosius profeso
rius: Egon Weiner (skulptūrą), 
Vincent Vidrine (pritaikomąjį 
meną), James Paulus (piešimą 

J -------------------------------------------------------
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

SUSTOKIT, APŽIŪREKIT
MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ

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

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mos 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 siuntimui 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
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NAUJI MUITAI-SENOS KAINOS!
Nepaisant to kad eilei dovanu Sov. muitai pakeliami nuo 

tn. 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: 10Vi 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 —

š.

BALTIC STORES, LTD
421 Hackney Road London E. 2 

GREAT BRITAIN
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma Anglijoje. Garan

tuotas ir greitas pristatymas!

ir tapybą), Rudolph Pen (ak
varelę), Isobel Mac Kinnon (fi
gūrinį piešimą), Constantine 
Poigialis (aliejinę Tapybą). Stu
dijuodamas pas įtakinguosius 
meno šulus, Kelečius tačiau ne
pasekė nei vieno jų paraidžiui, 
o sugebėjo išlaikyti stilių, ne
prarasdamas savo veido. Kaip 
scenoje, taip ir drobėje, Kele
čius išsiveržia savo gailvališka 
ekspresija. Jo siužetuose vyrau
ja figūra, peizažas, natiurmor
tas, bet juose nerasime nei rai
dinio realizmo, nei kraštutinio 
abstraktizmo — juose rasime 
tiktai patį Kelečių.

• Lietuviškasis estų žurnalo 
numeris. Estijoje leidžiamas

1 ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
VIrginia 7-7258-59

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

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

žurnalas “Norus” birželio mėn. dabartinėje Lietuvoje kurian- 
n-je paskyrė daug vietos lietu- čiais rašytojais. Atspausdinta 
vių menui ir literatūrai. Įdėtas R Lankausko, J. Mikelinsko, 
straipsnis apie M. K. Čiurlionio Just. Marcinkevičiaus, V. Blo- 
gyvenimą ir kūrybą. Skaityto- žės ir J. Jakšto novelės ir ei.ė- 
jai supažindinti, žinoma, tik su raščiai.
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August Saldukas, 

Prezidentas

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

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

AMT VISU
SĄSKAITŲDaugiau kaip 50 metų, 

sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

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 pietų

sąskaitas

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

ivnnfi. ANTRAD. ir PENKT........................... 9 v. r. Iki 5 v. v.
VALAillSJS. PIRMAD ir KETV............................ 9 v. r. iki 9 v. v.

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

.RAnEsAvnis

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

Naujas aukštas dividendas 
/e mokamas už investavimo

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.

SuperFIame

POrtsmouth 7-8020

=• ........ .....................................
NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervelu!

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

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

Mes esame pirmaklasiai nariai

%

Chicago Board of Underwriters

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

Sinclair
A HEATING / 

OIL /

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



TAUTOS ISTORIJOS PABIROS
Pirmasis Amerikos lietuvių katalikų kongresas

Vietinis Scrantono diecezijos Tė
vynės Reikalų Komitetas, kurį su
darė kunigai: V. Vizgirda, J. Ku
ras ir A. Kaupas, 1906 m. vasario 
13 d. sukvietė j suvažiavimą Wil- 
kes-Barre, Pa, visus kunigus, ku
rių tiktai žinojo adresus. Suvažia
vimo tikslas — pasišnekėti apie 
rengiamąjį Philadelphijoje II. 22 
visų lietuvių suvažiavimą. Atvyko 
13 kunigų, ir 14-tas sutiko su bet 
kokiais nutarimais. Reikėjo atsa
kyti į du klausimu: ar apsimoka 

♦dalyvauti seime katalikams, kurį 
* kviečia kun. Kaulakis su dr. J. Šliū 

pu? Jei ne, tai ar ne geriau būtų 
sušaukti atskirą lietuvių katalikų 
seimą ?

Po ilgų diskusijų buvo nutarta 
Philadelphijoje ruošiamam seime 
kunigams nedalyvauti ir perspėti 
katalikiškas organizacijas bei pa
vienius katalikus dėl šių motyvų: 
katalikai neprivalo remti kruvi
nos revoliucijos, kas pra matoma 
kelti įvykstančiame seime, nes iš 
jos naudos jokios nėra, o pragaiš
ties daug; Šliūpo veikla ir pažiū
ros katalikams nepriimtinos, to- 

t, dėl nėra reikalo su juo bendra
darbiauti. Kadangi aukos tėvynes 
reikalams gausiai plaukia, kurias 
duoda daugiausia lietuviai katali
kai, tad jie ir turį teisę jas pa
skirstyti, tad kunigai nutarė su
šaukti Amerikos lietuvių katali
kų kongresą 1906. IV. 17-18 Wil- 
kes-Barre, Pa. Į kongresą siun
čia parapijos po 3 atstovus, drau
gijos, organizacijos ir susivieni
jimo kuopos — po 1 atstovą.

Kongresas buvo Concordia Hali, 
prie Washingtono gatvės. Jį pasvei 
kino vyskupas Hoban, pradėdamas 
lietuviškai: “Tegul bus pagarbin
tas Jėzus Kristus”. Kongrese daly
vavo 120 atstovų, kurių tarpe mo
kytojas J. Jonaitis, kaip Vilniaus 
seimo narys.

Kongresui pasiruošta planingai. 
Kiekvienam svarstytinam klausi
mui buvo paruoštas referatas. Pir
mąjį referatą skaitė kun. A. Kau
pas apie sukilimą Rusijoje ir Lie
tuvoje ir dabartinę jos būklę. Kun. 
A. Milukas — apie spaudą apskri
tai,, reikalą šelpti katalikų spau
dą ir knygynų kūrimą. Sutkus — 
apie pakėlimą Lietuvos gerbūvio, 
steigiant žemdirbystės mokyklas. 
Kun. S. Pautienius ragino kurti 
čia savo mokyklas, nes angliškosios 
slopinančios tautinę dvasią. Kun. 
Stasiukynas ragino įkurti lietuvai
čių seserų kongregaciją ir paruošti 
savų mokytojų. Po referatų buvo 
nutarta, kurie klausimai svarsty
ti, kurie ne. Pasiryžta apsvarstyti 
11 punktų. Po svarstymų padary
ta šie nutarimai:

1. Patarti ir pradėti kurti Lietu
voje nors po vieną savąją atskirą 
gimnaziją berniukams ir mergai
tėms bei žemdirbystės mokyklą ir 
populiarišką kilnojamą katalikišką 
universitetą. Atgaivinti universite
tą Vilniuje. JAV pasirūpinti tuo
jau įkurti kiekvienoje parapijoje 
savąsias mokyklas. ,
2. Vienbalsiai nutarta JAV įkur

ti Lietuvių Katalikų Federaciją.
3. JAV lietuviai turi rūpintis 

vienintelio katalikįško laikraščio 
“žvaigždės” išplatinimu.

4. Dėl aukų paskirstymo nuta
rė: aukų dalį išdalinti pavargu
sioms našlėms ir našlaičiams Lie
tuvoje, antroji dalis — kitiems pra 
kilniems Lietuvos reikalams, o tre 
Šioji — Amerikos lietuvių katali
kų reikalams. Aukas dalinti pave
dė Centraliniam Amerikos Lietu
vių Katalikų Komitetui.

5. Lietuvos laisvės reikalu nu
tarė per JAV delegaciją pranešti 
Haagos konferencijai apie baisų po- 
itinį prispaudimą ir parodyti, kad 
Rusija yra pavergtųjų tautų di
džiausia prispaudėją. Taip pat kon 
gresas nutarė pasiskųsti dėl Lie
tuvos priespaudos Rusijos minis- 
teriui pirmininkui Wittei ir Rusijos 
ambasadoriui Washingtone.

Pastabos prie 5-to nutarimo. 
Atrodo, kongrese viešpatavo au
tonomijos mintis, nes referentas 
siūle: “suteikti mūsų broliams Lie
tuvoje, jų etnografiškuose rube- 
žiuose savyvaldos laisvę plačios au
tonomijos formoje, su seimu Vil
niuje.” Priimtuose svarstyti punk
tuose šis reikalas šiaip nusakytas: 
“Reikia rūpintis iškovoti Lietuvai 
autonomiją...” Atrodo, ir nutari 
muose kalbama už autonomiją, nes 
pradeda: “Sulyg Lietuvos autono
mijos...” Katalikai buvo už autono
miją, tik ne revoliucijos keliu iš
gautą.

6. Kiekvieno lietuvio pareiga rem 
ti lietuvį prekybininką, o jiems pa
tarė susiorganizuoti.

7. Kiekvieną sumanesnį lietuvį, 
mylintį savo tėvynę ir visus dele
gatus išrinko į zelatorius arba lie
tuvybės platintojus.

8. Sodiečio būklės pagerinimui: 
patarti ir padėti įkurti Lietuvoje 
banką, kuris už žemus nuošimčius 
skolintų sodiečiams lietuviams pi
nigus, norintiems pirkti žemę. O 
čia steigti ir remti savus bankus, 
perkant akcijas, dedant į juos sa
vo pinigus.

9. Pagyrė “Motinėlės” tikslą, pa

žadėjo paraginti prie jos prisidėti, 
rinkti aukas bažnyčiose ir privati
niuose namuose per sueigas, poky
lius ir t. t.

Nuo 1906 m. JAV lietuvių dvasi
ninkija gauna tvirtą pagrindą po 
kojomis. Vėliau kitokių pažiūrų as
meniui teko konstatuoti, kad “Di
džiausia veikla dabar eina dešinia
me sparne: vyčiai, blaivininkai, 
moterys, darbininkai, laikraščiai, 
Federacija. Pažangiame sparne ši
tokio sistemingo darbo nesimato.” 

Vincentas Liulevičius

Pirmasis JAV lietuvių 
politinis seimas

Pats 1905 m. revoliucinis sąjū
dis, be to, memorandumai ir Vil
niuje įvykusio seimo nutarimai, 
patekę į rusų ir lietuvių spaudą, 
kėlė tautoje laisvės viltis ir būrė 
lietuvius į bendrą darbą.

Šio sąjūdžio ženkle JAV lietu
viai sušaukė savo politinį seimą. 
Jį sušaukti paskatino, tur būt, du 
įvykiai. Philadelphijoje buvo ki
lusi mintis suruošti didelį mitin
gą revoliucijai paremti. Tam reika 
lui aptarti sušaukė 30 vietinių 
draugijų konferenciją. Tame pasi
tarime buvo pasiūlyta ruošti Phi
ladelphijoje visuotinį politinį Ame 
rikos lietuvių seimą ir tada įkur
ti centralinį komitetą revoliucijai 
remti. Konferencija tam pasiūly
mui pritarė ir nutarė seimą šauk
ti 1906. H. 22. Be to, JAV gyve
nęs kun. J. Žilinskas, gavęs kvie
timą į Vilniaus seimą, pradėjo 
tartis su veikėjais dėl sukvietimo 
lietuvių seimo šiame krašte. Šių 
įvykių įtakoje 1906. II. 22 Philadel 
phijoje įvyko pirmasis Amerikos 
lietuvių politinis seimas, kuriame 
dalyvavo 169 delegatai. Seimo pri
imtoje rezoliucijoje reikalauta Ru 
sijoje ir Lietuvoje suteikti žmo
nėms konstitucines asmens, sąži
nės, susirinkimų ir spaudos lais
ves, suteikti Lietuvai autonomiją 
su seimu Vilniuje; sugrąžinti Lie
tuvai išvežtus istorinius ir kultū
rinius turtus; paskelbti kaliniams 
amnestiją ir t. t.

Aukoms rinkti buvo sudarytas 
Centralinis Revoliucinis Komite
tas (į kurį įėjo: kun. M. Pėža, F. 
J. Bagočius, J. Adomaitis-Šernas,
T. Dundis, A. Linauskas ir J. Ta- 
reila). Neužilgo kun. M. Pėža iš 
komiteto pasitraukė. Katalikai nuo 
tada to komiteto darbų neberėmė. 
Surinktos aukos buvo skiriamos 
revoliucijai remti Lietuvoje, bet 
daugiausia jų atiteko socialdemo
kratams, tad ir tautininkai liovėsi 
rėmę šio komiteto veiklą.

Centralinis Revoliucijos Komite-

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo plrmadtenio iki penk 
tadienlo 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadle 
nlals ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

1490 kil. AM ir 1027 irg FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

Tel. HEmlock 4-2413
715# So. Maplewood Avė.

* Chicago 20, III.

tas -veike ni»b 1906 m. iki 1907 m. 
vidurio (Vm. 20). Surinko aukų 
$6291.18. Jas paskirstė šitaip: Lie
tuvos socialdemokratams $3565.61; 
Lietuvos demokratams (varpinin
kams) — $1102.58; dr. J. Basana
vičiaus komitetui — $591.58 ir kan 
kiniams (nukentėjusiems nuo ru
sų) — $576.57.

Socialistų suorganizuotas Revo
liucijos Rėmimo Komitetas su šiuo 
komitetu nebendradarbiavo. Jis rin 
ko aukas ir siuntė Lietuvos social
demokratams. 1905. XII. 26 —
1907. V. 4 partijos centrui pasiun
tė $4291.14. Vėliau tais pat metais 
(1907. X. 21) pasiuntė $900.00.
1908. H. 7 — dar $500.00. 1906 m. 
partijos centras paskelbė, kad iš 
amerikieččių gavęs aukų $9640.90. 
— $1407.35. 1907 m. buvo konsta- 
iš Škotijos — $509.75, iš Lietuvos 
tuota, kad partijos iždą pripildo 
beveik vieni amerikiečiai. Jie da
vė 85% apyvartos.

Centralinis Komitetas baigė dar
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DARGIS 
DRUG
STORE

2425 W. Marquette 
Road

Telef. HEmlock 4-6050

LAIKE 
ATOSTOGŲ 

nuo rugpiūčio mėn.
15-tos dienos

BUS 
UŽDARYTA 
Sugrįšim rugsėjo men.

3-čię dieną
Prašome patikrinti savo receptus 

dėl pakartotinų išpildymų.

Dėkingi esame už Jūsų 
paramą. 

CHARLES P. DARGIS 
Reg. Pharmacist 

Kasdien: 9:30 ryto iki 8:00 vai.
vakaro, 

šeštadienį: 9:30 ryto iki 5:00 vak. 
Treč. ir sekm. uždaryta. 

bą 1907. VIII. 20, o socialdemokra 
tų veikė dar dvejus metus, bet 
1908 tepasiuntė tik $673.00 ir Kan
kinių kasai — $68.00. Vieno as
mens daviniais, socialdemokratai 
per šį sąjūdį gavę iš JAV lietuvių 
apie $15,000.00.

1909 m. buvo atvykęs į Ameri
ką Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas (Pranas Eidukevi
čius, čia vadinęsis Baranausku) au
kų rinkti revoliucijai remti ir su
imtųjų socialdemokratų šeimoms 
šelpti. Kiek jis surinko, negauta 
davinių.

Kiek surinko aukų visi komite
tai, nurodo dr. J. Šliūpas, tvirtin
damas, kad “... išeiviai aukų ne
sigailėjo revoliucijos metu ir su
dėjo apie $30,000.00: rods tie pi
nigai ne tais keliais nuėjo, kur 
reikėjo, bet visgi dauguma jų pa
teko Lietuvon”. Dalis aukų iš tik
rųjų dingo, nepasiekusios tikslo. 
Pvz. (1907 m.) Brooklyne atsira
do iš Lietuvos tūlas S. Eringis,

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
FIRMOS

PACKAGE EXPRE5S & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

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

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

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

MŪSŲ SKYRIAI:

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKET STREET
46 WHITEHEAD AVENUE
963 BLEECKEK STREET
FREEWOOD ACRES
631 W. GIRARD AVENUE
120 TILGHMAN STREET
558 HUDSON AVENUE
107 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 ALBANY AVENUE
303 GROVE STREET
1200 SOUTH AVENUE
1028 KENILWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAV AVENUE 
396 W. BROADAVAY
1152 DEUTZ AVENUE

STANDARD Safety...
ASSURED and 1NSURED!

^4, <7o Currenf rato 
z'M1 per annum

4 Times a Year
Ali Savinas In by tha 15th
Earn Irom tha Ist

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios jėiėe dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
M43 HAat 68rd STREET

Telef.PR 8-0888 PR 8-0884

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS

BUTKUSVASAITIS
Tel. OLympic 2-1003

HOURSl

Mon. Thun. — 9 to t
Tuos. Frl. — 9 to 4
S«t. — 9 to 12
Wed. — Closed

4192 Archer Avenue • Chicago.

Standard Federal Savings visų su- 
taupų 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 pas 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

STANDARD
ĮgP O £
SAVU

Hllnol. 60632 • Vlrginia 7-1140

RAL 
MGS

• Nauja Viktoro Petravičiaus 
paroda Detroite atidaroma rug
sėjo mėn. 4 - 5 d. ten įvykstan
čio Amerikos ir laisvojo pasau
lio lietuvių gydytojų suvažiavi
mo proga. Parodai skiriamos 
dvi Stouffer’s Northland viešbu
čio salės, kur bus ir pats suva
žiavimas. Parodoje išstatoma 
dvidešimt visai naujų V. Petra
vičiaus spalvotų medžio raiži-

vėliau pasivadinęs “Šiaudu”, sa
kėsi esąs revoliucionierius, jį ru
sai kazokai “kapoję ir adatomis 
badę”. Prisidėjo prie socialistų, 
apsivogė ir pabėgo.

Vincentas Liulevičius

IN 7-6465 
OR 4-1540
MI 2-2452 
CL 7-6320 
RE 2-7473

803-0404 
PO 9-4507 
HE 5-1651

232-2942 
DU 5-6550 
HU 8-2818
DI 2-4240 
TX 5-0700 
TO 8-0208 
CH 7-3184 
HE 5-6368 
GR 5-0748 
PR 1-0006 
TO 0-3086 
AN 8-1120 
EX 2-0306 

nių. Parodą globoja Amerikos 
Lietuvių gydytojų sąjunga.

• K. Kavecko — dirigento 
40 m. sukaktis. Lietuvoje pami
nėta muziko, prof. Kondrado 
Kavecko, kaip dirigento, 40 me
tų sukaktis. “Tiesoje” (liepos 
14, nr. 163) K. Danilavičiūtė 
pažymi, kad šalia chorų, Ka- 
veckas kartais diriguoja ir 
simfoniniams koncertams. Jis 
yra surengęs keletą vargonų 
muzikos vakarų. Lietuvoje po

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

»aii

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
Mr. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME H

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-00

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

puliarios Kavecko sukurtos dai
nos. Neseniai Kaveckas .sukūrė 
kantatą, skirtą Kaunui įžodžiai 
A. Miškinio), anksčiau buvo pa
rašęs kantatą “Keturi komunis
tai’”, pagal Salomėją Nėrį.: Po
kario metais Kaveckas Valst. 
konservatorijoje vadovavo cho
rinio dirigavimo katedrai. Turi 
visą eilę mokinių - dirigentų, 
kaip A. Krogertą, M. Gedvilai
tę, A. Lyberį ir kt.
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IŠ MOTERŲ PASAULIO

\ T'yy en>mas
Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, UI., 60629 

Tel. 925-5988

GUSTAIT YTĘ ■ ŠALČIUVIENĘ 
PRISIMINUS

KAROLĖ PAŽĖRAITĖ, Oak Park, III.

kėse. Jos tėvai Kazimieras ir 
Kotryna Zieniūtė Gustaičiai bu
vo apsišvietę stambūs dvarinin
kai. Baigusi gimnaziją Kaune ir 
Aukštuosius Pedagoginius kur
sus Maskvoje, ji 1918-1919 m. 
dėstė Vilniaus, o vėliau Kauno 
gimnazijoj geografiją ir gamta
mokslį.

Būdama patriotė ir Dievo ap
dovanota gabumais, A. G.-Šal- 
čiuvienė nepasitenkino vien mo
kytojos darbu. Jos veikla šako
ta. Kaipo visuomenininke, ji ak
tyviai dirbo Abolicionistų drau
gijoj, vienerius metus redaguo
dama Lietuvos Abolicionistą 

1937 m. ji buvo išrinkta tarp
tautinės Baigusių Aukštąjį 
Mokslą Moterų draugijos Lietu
voje pirmininke, atstovaudama 
lietuves tarptautiniuose kongre
suose. Buvo ilgametė Lietuvių 
Rašytojų draugijos narė.

Bet daugiausia savo energijos 
ir darbo ji buvo įdėjusi į kūry
binį literatūros darbą ir yra la
biausiai žinoma, kaipo rašytoja.

Jau 1911 metais, savo dėdės 
poeto kun. dr. Motiejaus Gus
taičio skatinama, ji pradėjo ra
šinėti į šaltinį Seinuose. Vėliau 
pasirodė jos rašiniai Ateity, San 
daroj, Lietuvos Aide, Talkoj, 
Naujojoj Romuvoj. Ir pasirodė 
knygų rinkoje visa eilė A. Gus- 
taitytės-šalčiuvienės knygų. Bū
tent, romanai: Laiko laiptai, 
Vingiai, Juozukas, Voras, apy
saka jaunimui Už jūrių marių, 
novelių rinkinys Dvejopa meilė. 
Yra parašiusi dramas: Sofija 
Vytautaitė (ji buvo ruošiama 
pastatyti Kauno dramos teatre, 
bet sutrukdė bolševikų okupaci
ja), Akla meilė — ne laimė, Į 
Sibirą ir kt. 1941 m. buvo pra
dėjusi rašyti 4 tomų memuari
nes lietuviškojo kaimo apybrai
žas: Pirmosios kregždės, Sukili
mo sukūriuos, Baudžiauninko 
sūnus ir Laiko laiptai (nauja 
pataisyta laida), norėdama at
vaizduoti Lietuvos gyvenimą 
nuo 1861 iki 1918 metų.

Šalia beletristinių kūrinių A. 
G.-Š-nė išleido geografijos va
dovėlius mokyklai.

Liūdna darosi, kai miršta mo
tina ant svetimų rankų ir kai

Rodos, taip neseniai, o vis dėl 
to, tai buvo prieš 28 metus, su
skambėjo telefonas ir pasigirdo 
malonus moteriškas balsas:

— Labas vakaras! Kalba Šal
čiuvienė. Gal sutiktumėt atsilan- 

. kyti jaunesniųjų moterų rašyto
jų arbatėlėn, mano namuose?

Mielai sutikau.
Ir štai, moderniškai įrengta

me ponų šalčių bute, susirinko 
būrelis rašytojų, juodomis išei
ginėmis suknelėmis ir skrybėlai
tėmis pasipuošusios.

Šeimininkė, draugiškai visas 
pakalbindama bei vaišindama 
įmantriais sumuštiniais, paaiš
kina viešnioms:

— Kaip žinot, kolegės, pas So
fiją Čiurlionienę susispietė vie
na grupė rašytojų, o aš norė
čiau, kad pas mane reguliariai 
rinktųsi kita grupė, būtent, jūs, 
jaunesnės mano kolegės. Čia 
skaitysim savo kūrinius ir juos 
nagrinėsim.

Mes, žinoma, dėkodamos mie
lai sutikom.

Susidarė jauki nuotaika, ku
rią dar pagyvindavo aštuntokės 
gimnazistės Giedrės šalčiūtės 
pilstoma kvepianti kavutė.

Kaip atsiminimų atgamintam 
filme, aiškiai matau malonų ra
šytojos Antaninos Gustaitytės- 
Šalčiuvienės veidą, kurio nebe
teks jau šiame pasaulyje pama
tyti, nes prieš penketą metų 
šios rašytojos žemiška gyvybė 
užgeso. Ji nukeliavo Anapus, ne
pajėgdama ilgam likti žemėje 
atskirta nuo savo mylimo vyro 
prof. dr. Petro šalčiaus ir nuo 
vaikų. Mirė staiga Kaune 1958 
m. rugsėjo 23 d., vos praėjus 4 
mėn. nuo vyro mirties. Prieš pat 
mirtį dar tikėjosi pamatyti sa
vo vaikus dr. Giedrę Sidrienę ir 
Algimantą, atsidūrusius Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, kurie 
rūpinosi motinos atsigabenimu 
Amerikon. Tačiau, deja, nebete
ko jai nė jų išvysti, nė savo 
vienuolikos vaikaičių, nė penkių 
seserų: K. Masiulienės, T. Mic
kevičienės, K. Leonaitienės, A. 
Tijūnelienės ir Br. Tautvilienės, 
kuriuos žinia iš Lietuvos apie 
jos mirtį smarkiai sukrėtė.

Antanina Gustaitytė-Šalčiuvie 
nė gimė prieš 72 metus Rutkiš-

Rodos, taip nesenai baigėme mokslo metus. Vieni atsisveikinom iki rudens, kiti — visiškai. Nuotraukoje 
Vaikų Namų vedėja Chicagoje įteikia M. Gramontui mokyklos lankymo pažymėjimą Montessori d-jos 
pirm. I. Kriaučcliūnienė įteikia d-jos dovaną moky’t’ą baigusiai “Su trispalve vėliava” M. Kalytei.

Nuotr. V. Juknevičiaus

Iš vasariškos Dainavos. Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vadovaujama mergaičių stovykla. Po vėliavos 
pakėlimo žygiuojama j pamaldas. Priekyje seselė Viktorija. Nuotrauka J. Garlos

MAISTO KONSERVAVIMAS
STEFANIJA STASIENĖ, Cleveland, Ohio

Maisto produktų išlaikymą il
gesniam laikui ir apsaugojimą 
jų nuo sugedimo esame įpratę 
vadinti konservavimu. Konser
vuojant paprastai sunaikinami 
mikrobai ir sudaromos nepalan 
kios sąlygos jiems augti ir veis
tis. Konservavimo yra daugelis 
būdų. Vieni jų jau buvo žinomi 
prieš tūkstančius metų, kiti jau 
moderniojo mokslo bei techni
kos išrasti. Kaip antai: džiovi
nimas, rūkymas, sūdymas, rau- 
ginimas jau seniai yra žinomi, 
vekavimas, šaldymas ir konser
vavimas įvairiais cheminiais jun 
giniais jau vėlesnių laikų bū
dai. Lietuvoje prieš Pirmą pa
saulinį karą buvo žinomi vien 
tik džiovinimo, rūkymo, marina 
vimo ir rauginimo. būdai. Veka
vimas buvo pradėtas tik po mi
nimo karo. Šis būdas iš viso 
ne per seniausiai surastas, kada 
Fr. Appert 1809 m. pirmą kar
tą jį pavartojo.

Šiais laikais plačiausiai varto 
jąmas būdas yra šaldymo, nes 
jis yra patogiausias, juo mais
tas išlaikomas ilgesnį laiką ža
lias, o atšildytas maistas vėl 
įgauna savo normalią būklę.

Didžiausias maisto priešas
Didžiausias maisto priešas, 

keliąs visą maisto išlaikymo 
problemą, yra bakterija. Šie mik 
ro organizmai suvirškina ar vi
siškai sugadina maistą. Kovoti 
su jais irgi nėra lengva, nes kai 
kurios bakterijų rūšys labai ge
rai vystosi net ir sandariai už
darytuose beoriniuose induose, 
nebent jie labai aukštoj tempe
ratūroj būtų sunaikinami.

miršta kūrėja, neišsakiusi vis
ko, ką yra užsibrėžusi pateikti 
visuomenei bei savo mylimai Tė 
vynei.

dos, tuo sudarydamos didesnį 
pavojų apsinuodyti, šios bakte
rijos sporai gamina bekvapį ir 
bespalvį toksiną, kuris ypatin
gai stipriai veikia į žmogaus or 
ganizmą net mažais savo kie
kiais. Šiais toksinais apsinuo
dijimas sukelia taip vadinamą 
botulizmą, kuris rimtu atveju 
gali reikšti mirtį. Todėl įtartinų 
konservų naudojimas turi būti 
atidžiai patikrintas ir geriau
siai tokius konservus prieš nau
dojimą bent 30-45 minutes pavi 
rinti.

Bakterijos šaldytame maiste
O kaip su bakterijomis šaldy

tame maiste? Šaldymas nesu
naikina bakterijų, jis tik sustab 
do jų vystymąsi ir veikimą. Už
šaldytos bakterijos yra lyg ir 
užmigusios; maistui sušilus, jos 
pradeda veikti. Tačiau atšaldy
tą maistą įdėjus į šaldytuvą, 
clostridium botulinum bakterija 
labai lėtai veisiasi, nes jai pa
lanki temperatūra yra daug 
aukštesnė negu šaldytuvo.

Kita bakterija — salmonella 
(liet. Salmonele), pavadinta pa
gal amerikietį atradėją, yra 
ne tiek aktuali konservuojant 
maistą, kiek jį gaminant, ji vei
siasi jau valgymui paruoštame 
maiste, ši bakterija ypač greit 
veisiasi karštomis vasaros die
nomis ir maiste, kuris paruoš
tas su grietine ar majonezu, 
kaip pvz. bulvių salotose, miš
rainėje ir t. t. Todėl patartina

Daugeliu atvejų tenka maty
ti, kaip bakterijos pakeičia kon 
servuoto maisto spalvą, kaip 
pvz. patamsėję pamidorai stik
le, drumzlini agurkai. Tačiau pa 
čios pavojingiausios bakterijos 
(clostridium botulinum) nekei
čia konservuoto maisto išvaiz

tokios rūšies maistą paruošti ne 
dideliais kiekiais, kad jį iš kar
to būtų galima suvalgyti. Be to, 
šie mikro organizmai veisiasi 
gerai maiste, kuris turi aukštą 
proteino procentą, kaip mėsa ir 
kiaušiniai. Vengiant šių bakte
rijų, patartina pirkti tik aukš
tos kokybės produktus. Pvz. rei 
kia vengti įskilusių kiaušinių, 
kurie paprastai parduodami pi
gesne kaina. Taigi, kovodami 
su bakt. salmonele, gerai išvir

Greit iškepama apelsininė riešutinė duona. Šioji duona labiausiai patiks 
moterims. Ji yra drėgna, nesprangi, greit iškepama. Plonai supjaustyta 
tinka su vėsiais gėrimais, vaisių sunkomis ir t. t. Ji tinka ir vaikams, 
nes turi labai daug proteino, B vitaminų, mineralų ir kt.

Imti: 3 puodukus (sijotų) miltų, 4 arb. šaukšt. kepimo miltelių, 
arb. šaukšt. sodos (valgomos), 2 arb. šaukšt. druskos, 1% puod. 

susmulkintų riešutų, 2 arb. šaukšt. sutarkuotos apelsino žievės, 1% 
puod. apelsino sunkos, % puod. medaus, J4 puod. lydytų riebalų (mar
garino ar kit.).

Persijoti miltus, kep. miltelius, sodą ir druską (viską kartu). 
Pridėti dribsnių (iškočiotus) ir riešutų. Sumaišyti apelsino žievę, sun
ką, medų ir riebalus ir pridėti prie viso kito. Išmaišyti tiek, kad 
viskas sudrėktų. Supilti j riebalais išteptą indą 9x5x3 dydžio. Kepti 
vidutinėje kaitroje (350 laipsn. F.), kol iškeps (apie 1 vai.).

kime maistą, neparuoškime jo 
per daug, o, jei vis dėlto maisto 
atlieka, tai laikykime jį tempe
ratūroj, neaukštesnėj kaip — 
39 laipsniai.

Dar vienas konservavimo 
priešas

Tačiau ne vien tik su bakteri
jom susiduriam, konservuodami 
maistą. Taip pat ir enzymai turi 
būti sunaikinami, norint gauti 
gerus rezultatus.

Kas gi yra enzymai? Enzy
mai — tai tam tikri organiniai 
junginiai, kurie sugeba pagrei
tinti chemines reakcijas. Jie 
maiste atlieka ir gerą darbą, 
pvz. nokina vaisius ir padaro 
mėsą grudesnę, iš kitos pusės 
jie padaro maiste ir neigiamus 
pakitimus: pakeičia spalvą, sko 
nį ir audinius. Ligų jokių jie ne
sukelia, tačiau šie minėti pakiti 
mai konservuotame maiste nėra 
pageidautini, šaldymas enzymų 
nesunaikina. Todėl, norint išlai
kyti vaisiuose esamą spalvą, 
dažnai konservuojant prideda
ma askorbinės rūkšties.

Tad, pažinę konservavimo 
priešus — mikroorganizmus, tu
rime atidžiai kreipti dėmesį šal
dant ir vekuojant produktus, 
kad jie būtų geriausios rūšies, 
švieži, vaisiai ar uogos neper
nokę, indai nepaprastai švarūs, 
iškaitinti, ir pati aplinka, kur 
vekuojama, turi būti šviesi ir 
švari.

* Ona Karpienė, žymi visuome
nininke, šelpėja, Čiurlionio an
samblio globėja, mirė pereitą 
šeštadienį Clevelande. Jaunystėj 
ji buvo aktorė. Būdama didelė 
patriotė, Clevelande ji organiza
vo vaikų ansamblius ir visokerio
pai talkino lietuviškai veiklai.

* Juzė Daužvardienė, Lietuvos 
gen. konsulo žmona, dalyvavo 
Britanijos konsulo Haley žmonos 
pagerbime Glencoe, III. Buvo pa
kviestos šešios kitų tautų konsu
lų žmonos.

* Lietuvaitės didžiajame Tri
būne festivalyje. Kasmetinis 
Tribūne ruošiamas festivalis šie 
met praėjo su didžiausiu pasise
kimu. Penktadienį festivalio 
pietuose Conrad Hilton viešbu
čio Grand Ballroom salėje, ku
rioje dalyvavo per pora tūks
tančių svečių, buvo pagerbtos 
ir lietuvaitės. Programos, ku
rios buvo skirtos kiekvienam

MANKŠTA MOTERIMS
Kūną taisantys pratimai

ALDONA VALEIŠAITĖ

Šių pratimų paskirtis yra to
kia:

1. Padidinti judesio apimtį.
2. Sustiprinti raumens pajė

gumą.
3. Išvystyti taisyklingą laiky

seną.

Pratimai turi būti atliekami 
pamažu su kelių sekundžių per
trauka, bent po keturis kartus 
kiekvienas ar ir daugiau kar
tų pakartojami.

1. VIENO IR ABIEJŲ KELIŲ 
PRITRAUKIMAS

Padėtis: Gulint ant nugaros, 
keliai ištiesti.

Pratimas: Naudojant abi ran 
kas, pritraukti dešinį kelį iki 
peties, išlyginant įgaubtą nuga
ros dalį, tada tą pat pakartoti 
su kaire koja. Po to pritraukti 
abu keliu kartu. I

2. KATINO NUGARA
Padėtis: Klūpant ant rankų 

ir kelių (praplėtus rankas ir ko
jas apie 12’).

Pratimas: Įtraukti pilvą, iš
keliant nugarą į viršų, nulen
kiant galvą žemyn. Įlenkite nu
garą ir iškelkite galvą į viršų.

3. KELIANTIS PRIEKIN, 
SUSILENKTI

Padėtis: Ant nugaros, keliai 
sulenkti, pėdos ant grindų.
Pratimas: Sunerkit rankas ant 

sprando ir susirieskit į priekį, 
pakeldami galvą ir pečius nuo 
grindų, alkūnes tolyn nuo kū
no laikydami. Atsigulkit, atsipa 

Ruošiamasi žiemai. Madų kūrėjas Jasąues Heim sukūrė šiuos rūbus, 
dėvimus po slidinėjimo pašliūžomis. Rūbai buvo demonstruojami Pa
ryžiaus madų parodoje. Vokiečių modeliuotoja Ghitta Komorovski 
(kairėje) dėvi “Gorki” lengvos megstos medžiagos su tigrišku švarku. 
Modeliuotoja Michel Lucky dėvi pilkos megstos medžiagos rūbą su 
galvos dangalu. Jų tarpe aktore Mylene Demongeot.

svečiui, viršelyje buvo aštuonių 
debutančių nuotraukos. Gi šeą; 
tadienio vakarą per penketas 
tūkstančių žiūrovų vos tilpo sa
lėje. Visi pakraščiai buvo užim
ti invalidų ratukais. Buvo su
vežta per 100 veteranų, 120 naš 
laičių ir kit. Programoje sceno
je dalyvavo 33 lietuviai: astuo
nios šių metų debiutantės, tiek 
pat pereitų metų, tėvai, korp! 
“Gintaras” korporantai — jū
ros skautai ir programos vedė
ja — Juzė Daužvardienė. Jaudi-* 
nantis momentas buvo, kai ame 
rikiečių orkestras griežė lietu
viškas melodijas, lietuvišką mu
ziką. Muz J. Byanskas tarpinin
kavo tarp Chicagos Lietuvių 
moterų klubo ir orkestro, parū
pindamas lietuvišką muziką, 
gautą iš muz. J. Zdaniaus “Sa
dutės orkestracijai. Tą patį va
karą 10 vai. II kanalu teletvizi- 
joje iš festivalio buvo rodoma 
“Sadutė”.

laiduokit ir po pertraukos pa
kartokit tą patį pratimą.
If. KOJŲ PIRŠTŲ PASIEKIMAS

Padėtis: Sėdint ant grindų, 
keliai ištiesti.

Pratimas: Lenktis ir siekti ko 
jų pirštus rankom. Jei negalite 
pasiekti, lenkitės ko žemiausiai, 
nuspyruokliuodami, kol pasiek
site pirštus (kelius laikykite iš
tiestus). Po pratimo išsitieski- 
te ir įkvėpkite. Pratimo metu iš 
kvėpkite.

Laimi geriausiai sušukuotos 
vardą

Chicagos madų kūrėja Cathe- 
rihe Scott buvo išrinkta viena 
dešimties geriausiai sušukuotų 
moterų 1964 metais. Išrinko He- 
lene Curtis profesionalų kirpė
jų gildą.

C. Scott, kurios sukurti rū
bai parduodami šiame krašte 
brangiausiuose salonuose, Chi
cagoje kuria nua 1956 m. Jos 
šukuosena yra labai trumpa 
ir plaukai šonuose šukuojami 
atgal.

Kitos 1964 m. laimėtojos yra: 
Herve Alphanol (prancūzų am
basadoriaus JAV žmona), žino
mo dirigento - kompozitoriaus 
Leonard Bemstein žmona, Ira
no karalienė Farah, Eileen Fo
rd (New Yorko modeliavimo 
agentūros direktorė), Barbara 
Hale (TV aktorė), Anne Klein 
(madų kūrėja), Bethel Leslie 
(scenas ir TV aktorė) ir Ro
bertą Peters, Metropolitan ope
ros žvaigždė.
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