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PAVERGTAI TĖVYNEI

JONAS AISTIS

Oi gūdžiai, gūdžiai 
Pavergtos mano tėvynės 
Ošia trakas ...

Oi liūdnai, liūdnai 
Pavergtos mano tėvynės 
Upės teka ...

Oi skaudus, skaudus 
Pavergtos mano tėvynės 
Jungo lažas . ..

Oi skurdus, skurdus 
Pavergtos mano tėvynės 
Pats peizažas .. .

1965. X. 8.

DAILININKAS JONAS RIMŠA 
CHICAGOJE
ADOLFAS VALEšKA

Ritmas yra mano tironas, kan
kinąs mane, kol nebūna nuga
ištai.

Jonas Rimša

Chicagoje surengta Jono Rim
šos tapybos darbų paroda su
teikė mums išimtinę progą pa
žinti lietuvį dailininką, apie ku
lį mes žinojome tiktai iš spau
dos puslapių, išskyrus tuos, ku
rie matė jo darbus Kaune 1938 
m. Cikagiškė paroda maloniai 
mus nuteikia, ypatingai tuo, 
kad matome dailininką, jaunys
tėje iškeliavusį iš Lietuvos ir 
meniniai subrendusi svetur, o 
tačiau artimą mums savo kūri
nių forma ir spalva, nors tų dar 
bų objektai ir nėra lietuviški. 
Neabejotina, kad Rimšos tapy
bos nuotaika buvo įtaigota pieti
nės Amerikos, ypač indo-ameri- 
co folkloro, tačiau šis faktas 
visiškai nenuvertina dailininko 
kaip lietuvio, nes kūrėjo esmė 
yra jo kūrybiniai elementai, o 
ne siužetas ir ne ką, o kaip jis 
savo idėją interpretuoja. Kultū
ros istorijoje turime faktų, kad 
dailininkas, muzikas ar rašyto
jas savo tautinei kultūrai yra 
davęs įnašą, nors ir gyvenda
mas svetur. Šiandien Rimša nė
ra vienintelis lietuvis, kuris 
tautinę dvasią savo kūryboje

turi puoselėti svetur, tačiau jis 
yra vienas iš tų, kurie savo in
dividualia kūryba praturtina 
Lietuvos kultūrinį lobį.

¥
Rimšoš kūrybinė idėja ir 

šiandieną yra dar gyva, nors 
erdvės amžiuje ji gal ir nėra 
iperdaug madinga, tačiau ir Ce- 
zanne’o kūryba dar ir dabar 
moderniam dailininkui tebėra 
kūrybos šaltinis. Atrodo, kad 
Rimša yra kūbistinių metodų ir 
konstrukcijų šalininkas. Fovis- 
tai bus jam atidengę spalvos, 
linijos ir šviesos ekspresiją, šių 
idėjų sąrangoje dailininkas ir 
vysto savo tapybinius uždavi
nius. Jo kūrinių linija, kompo
zicija ir spalva yra gimusi to
kioje išbalansuotoje harmoni
joje, kuri kalba apie didį auto
riaus subrendimą savo srityje. 
Jo kompozicija yra taip išdėsty
ta ir privesta prie ribos, kad, 
nuėmimas colio ar jo dalies nuo

J. ZIKARAS UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ

DRAUGAI IS KULTŪROS 
PASAULIO

Šiame numery:
• Draugai iš kultūros pasaulio.
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rinkinio recenzija.
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• Nijolės Jankutės apybraiža.
• Nauji metai Madeiroj.
• Kūrėjai Alg. Mackui dedikuotam 

vakare.
• Kultūrinė kronika ir filmų įvairu 

mai.
• Moterų gyvenimas. i Jonas Rimša

paveikslo krašto jau neigiamai 
atsilieptų visai kompozicijai.

¥
Linija Rimšos kūryboje ne 

tiktai lygiagrečiai yra svarbi 
su plokštumų kompozicija, bet 
ji dargi nusako paveikslo eks
presijos kelią, pabrėždama kom
pozicijos ritmą. Ta linija, nors 
ir apibrėždama atskirų objektų 
kontūrus, sudaro atskirą tapy
binį elementą ir yra taip 
miškai sukontroliuota, kaip 
ra baleto šokėjų grupė.

¥

rit- 
ge-

Jei dailininko kompoziciją, li
niją, pagaliau srovę veikia vie-

Pajacai (aliejus)

i no ar kito laikotarpio įtakos bei 
aplinka, tai spalvos pajautimas 
yra jam jau prigimta dovana. 
Spalva tapytojas išreiškia pačią 
savo prigimtį. Rimšos spalvinių 
tonų gama yra plati ir įvairi: 
nuo pilkšvai sidabrinio iki kone 
lietuviškojo vidurvasario peiza
žo kolorito su cinoberio raudo
nais, aukso geltonais, smarag
do žaliais ir intensyviais rudais 
tonais. Tuos kontrastinius deri
nius Rimša naudoja daugiausia 
žmogaus ar architektūros for
mų vaizdavime.

Paveikslo koloritas, paprastai, 
išplaukia iš natūralios, jį supan
čios aplinkos, tačiau mūsų dai
lininkas tuos įtemptus kontras
tingus tonus derina savitai ir 
sėkmingai, primindamas spal
vingą lietuviškąjį peizažą. Nors 
esame įpratę savo gamtą cha
rakterizuoti, kaip pilką, tačiau, 
jeigu atsiminsime sužydusią aug 
meniją pavasarį, subrendusį 
derlių vasarą ir vėlyvosiomis gė
lėmis bei auksiniais ir purpuii- 
niais lapais pasipuošusį rudenį, 
ras me nepaprastai stiprių spal
vinių niuansų. Šalia to turime 
juk nepaprastai spalvingus liau
dies 
vias 
va s, 
vio.
dvasia. Gal užtat lietuvio dai
lininko, nežiūrint, kur jis bebū
tų, spalvinė gama neturi speci
finės ribos ir todėl mes tuiime

rų judesių parinkimą ir sukom- 
ponavimą. Stebėdami Rimšos 
kūrybą, mes matome, kad jisai 
neštįovi vietoje ir sprendžia vis 
naujus uždavinius, tačiau labai 
atsargiai, nesimesdamas į kraš
tutinumus ir neieškodmas “sen
sacijų”. Mes čikagiečiai džiau
giamės, turėdami progą pama
tyti tokio kūrybingo dailininko 
— Rimšos darbus. Paroda Čiur
lionio galerijoje uždaroma va
sario 13 d. (sekmadienį).

Tautos laisvės kovoje ne
abejotinai lemtingiausias ir di
džiausias veiksnys yra pati lie
tuvių tauta, o paskirai imant, 
ir kiekvienas lietuvis. Tačiau 
aišku kaip dieną, kad pastan
gose atgauti išplėštą laisvę 
būtinai mums reikalingi ir ki
tataučiai laisvės kovos drau
gai. Ypač tokie, kurie nuošir
džiai supranta mūsų siekimus, 
kurie, būdami pilietine ar in
telektualine prasme neeiliniai, 
dabar, o dar labiau ateityje, 
gali būti reikšmingi ir nepa
mainomi lietuvių tautos lais
vės siekimo talkininkai.

Negalėtume sakyti, kad mes 
tokių ištikimų bičiulių kitose 
tautose neturėtume. Turime jų 
apsčiai visame laisvajame pa
sauly, turime ir bendro likimo 
ištiktuose pavergtuosiuose. Ne
trūksta lietuvių tautai draugų 
ypač tuose kraštuose, kur yra 
kaip tik didesnės ir politiniai 
bei kultūriniai pajėgesnės lie
tuvių išeivių bei tremtinių ko
lonijos.

Tik lig šiol draugų savo tau
tai rinkimas mūsuose vis buvo 
sukamas grynai politinio sek
toriaus kryptimi. Sitai metai 
po metų labai akivaizdžiai re
gime ir Vasario 16 dienos mi
nėjimuose. Beveik kaip negin
čytina taisyklė priimta, kad į 
šiuos minėjimus truks laikys, 
nesigailint net ir didžiausių 
pastangų, stengiamasi atsiga
benti mus priglaudusios vals
tybės senatorius, kongresma
nus ar šiaip politines bei ad
ministracines pareigas einan
čius to ar kito krašto pilie
čius. Ir tai, žinoma, nėra blo
ga. Ir nesakome, kad toliau ši
to nereikėtų daryti. Tačiau 
taipgi manytume, kad ribotis 
vien tik politiniais šulais bei

audinius ir itin dekoraty- 
bažnytinių procesijų vėlia- 
kuriose atsispindėjo lietu- 

tegul ir liaudies, dailininko

dailininkų, sugebančių kontro
liuoti ir labai skirtingus spal
vų kontrastus.

Šalia formalinių elementų dar
nos Rimšos darbuose mes dar

l jaučiame ir jo estetinę tenden- 
j ciją ir rafinuotą, subtilų figū-

Vienas liaujas lietuvių literatūros draugas “Cicero Life” laikraščio 
redakcijos štabo narys Sean O’Gara, kuris susidomėjęs Al. Barono 
angliška knyga “Footbridges and Abysses" apie ją parašė ilgą recen
ziją ir surengė Kiwanis klube knygos pristatymą, gana plačiai su ja 
supažindindamas svečius. Sean O’Gara, studijavęs žurnalistikos ir lite
ratūros mokslą, yra taip pat ir didžiųjų laikraščių bendradarbis. 15 m. 
turįs ryšio su televizija ir rašąs joms tekstus. Ligi šiol nedaug apie 
lietuvius žinojęs, dabar jau pakankamai informuotas apie lietuvių lite
ratūrą. Nuotraukoj Sean O’Gara (kairėj) drauge su rašyt. Al. Baronu, 
oastarojo knygos pristatymo amerikiečiams proga.

Nuotr. “Cicero Life”

administraciniais pareigūnais, 
ieškant lietuvių tautai kovos 
draugų, būtų perdaug siaura, 
perdaug vienašališka, net per 
daug netikra ilgesnio laiko per
spektyvoje.

■Nenusigręžiant ir toliau nuo 
talkininkų ir bičiulių politinia
me sektoriuje, vis dėlto yra 
pats laikas suaktyvinti savo 
tautai draugų ieškojimą ir lais
vojo pasaulio kultūrinio gyve
nimo tėkmėje. Tokie mūsų lais
vės kovos talkininkai iš kultū
rinio sektoriaus ne vienu atve
ju gali būti net kur kas tikres
nis pinigas už staigiai žvaigž
dėmis blykstelėjusius politikie
rius. į

Lietuvių tautos draugas ra
šytojas, muzikas, menininkas, 
mąstytojas ar šiaip kurios nors 
srities mokslininkas, jeigu jau 
tampa mūsų draugu, tai daž
nai be jokių kitokių išskaičia
vimų, o vien tik žmogiško nuo
širdumo, žmogiškos jausmo ši
lumos ir bendro kūrybinio sai
to ir kūrybinio smalsumo vedi
nas. Šito sektoriaus žmonių 
mums parodyta draugystė ir 
tos draugystės išdava yra dar 
ir tuo mums be galo reikšmin
ga, kad ji nesibaigia tik viene- 
riais ar dvejais metais, nesi
baigia kuria nors ribota vieno
kio ar kitokio pareigūno ka
dencija. Jeigu jau mes laimė
jome savo tautos draugu tą 
ar kitą amerikietį, anglą, vo
kietį ar prancūzą rašytoją, tai 
tos draugystės reikšmė ir lai
kas nepriklauso nuo jokių rin
kimų, nuo jokių valdžių, nešgi 
rašytojas neišrenkamas ir ne
paskiriamas, o visam savo am
žiui talentu apdovanotas. Jis 
savo įtaka, gal būt, net toly- 
gio didėjąs, jis mūsų tautos 
draugas ligi karsto lentos. Ly
giai tas pat būtų pasakytina 
ir apie muzikus, menininkus, 
mokslininkus ir aplamai įvai
rių sričių kultūrininkus.

O ar šitokių nevienadienių, 
tačiau pasaulio krypties lėmi
me gal dar daugiau reiškian
čių negu akivaizdi politika, ar 
tokių savo tautos draugų ir 
jos laisvės kovų talkininkų 
mes pakankamai ieškome, ar 
juos stengiamės atkviesti į vien 
tik politika persūdytus mūsų 
Vasario 16-tos minėjimus?

Nebloga, kad pajėgiame į 
minėjimus patraukti senato
rius. kongresmanus ir burmist
rus. Bet vien jų toliau negali 
pakakti. Reikia pagaliau mums 
suprasti, kad privalome re- 
prezentuotis ne vien tik kaip 
politiniai, bet ir kultūriniai 
subrendusi tauta. Nesusiaurė- 
kime vien tik į valstybininkus 
ir politikus. Buvimas vien tik 
valstybininkais ir administra
toriais praeities šimtmečiuos 
mums jau daug pakenkė. Da
bar pats laikas šalia to tapti 
ir kultūrininkais, pats laikas 
ieškoti sau draugų ne vien tarp 
politikų, bet ir tarp kultūri
ninkų. O Vasario šešioliktoji 
šitai ir įpareigoja ir sudaro 
gražių progų. k. b.



Kompozitoriaus Česlovo Sasnausko 50 metų mirties sukaktį minint

1910 m. vasarą atvyko iš Pet- |
rogrado į Plungę Mokslo aka
demijos narys prof. Ed. Volte
ris parinkti archeologinių eks
ponatų iš Lietuvos Aleksand
ro III muziejui Rusijos sostinė
je. Tada mudu su prof. Ignu 
Končium (tada dar studentu) 
prof. Volteriui jo užsimotam 
darbe taipgi patalkinome. Anais 
metais prof. Volteris man pla
čiai pasakodavo apie C. Sas
nauską, patardamas būtinai su 
juo susipažinti. Sekančiais me
tais man ši proga pasitaikė: 
grįždamas iš Varšuvos po va
sarinių muzikos studijų, pasu
kau Petrapilin pas tetą, aplan
kiau prof. Volterį, kuris sutarė 
su Sasnausku dėl mano noro 
susitikti su kompozitorium.

¥
Nežiūrint, jog tai buvo pir

mas susitikimas, Sasnauskas 
mane priėmė labai draugiškai, 
pakvietė suvalgyti pietus, pla
čiai teiravosi apie muzikinius 
planus, domėjosi liaudies melo
dijomis, kvietė jas rinkti ir jam 
siųsti, nes liaudies melodijos 
jam esančios labai reikalingos.

Po pietų jis skambino savo 
veikalus ir detaliau juos aiškino, 
pats dainuodamas (kantatą 
“Broliai”, gedulo mišias ir kit.).

Vėliau užsimezgė plati mūsų 
korespondencija muzikiniais rei
kalais. Siųsdavau jam parodyti 
savo sukurtus dalykėlius. Pa
daręs pastabas, neimdamas už 
tai jokio užmokesčio, grąžinda
vo rankraščius man, vis ragin
damas daugiau rašyti.

¥
Karo metu, 1915 m. pavasarį, 

atsidūriau Petrapily. Pirmas žy
gis buvo aplankyti Sasnauską. 
Jis mane maloniai sutiko ir 

" kvietė dažniau užeiti. Jis sakė 
darysiąs pastangų, kad nuo ru
dens aš galėčiau įstoti konser
vatorijom Rudeniop atsirado 
muzikos ir dainavimo mokytojo ! 
vieta Šv. Kotrynos vyrų gimna
zijoje. Jo rekomendacijos dėka, 
tarnybą gavau. Darbą pradėjus, 
buvau ir toliau dažnas Sasnaus- ' 
ko lankytojas. Jau studijavau 
ir konservatorijoje. Kas sekma
dienis užeidavau pasiklausyti jo 
vedamo choro ir 10 v. ryto jo 
grojamo solo vargonais laike 
skaitytų Mišių.

¥
1915 m. rudeniop Sasnauskas 

vis skųsdavosi įkyriu skausmu

J. ŽILEVIČIUS

kun. L. Vaiciekausku, buvusiu 
Petrapilio dvasinės seminarijos 
auklėtiniu, o Sasnauskas semi
narijoje buvo dėstęs bažnytinį 
giedojimą. Kun. Vaiciekauskas, 
sužinojęs, jog aš buvau artimo
je pažintyje su Sasnausku, pa
siteiravo, ar galėčiau imtis ju
dinti Sasnausko palaikų Lietu
von pargabenimo reikalą, o jis 
visas išlaidas padengsiąs. Nepa
prastą pasiūlymą sutikau pakel
tu ūpu ir pradėjau ieškoti gali
mybių susisiekti su Petrapilyje 
gyvenančiais, kurie dar pažino
jo velionį. Dėl bolševikinės griež 
tos cenzūros nebuvo galima vis
ką atvirai rašyti. Į daugelį iš
siųstųjų laiškų atsiliepė tik vie-

(Nukelta j 4 psl.)

rui pasibaigus, būtų parvežtas 
Lietuvon.

Kompozitorius Česlovas Sasnauskas

¥
Revoliucija sumaišė visus pla

nus. Viborgo kapinės, revoliuci
nės valdžios įsakymu buvo iš
ardytos, ieškant neva paslėptų 
lenkų ginklų ir aukso. Visi la
vonai iš karstų turėjo būti išim
ti ir palaidoti bendroje duobėje 
Uspensko kapinėse. Buvo pavo
jus ir Sasnausko palaikams ten 
patekti. Laimingai pasisekė kun. 
VI. Mažonui papirkti darbinin
kus, kad jie atvežtąjį Sasnaus
ko karstą palaidotų atskirai vie
ną šalia bažnytėlės.

Atvykus man 1929 m. į JAV 
ir apsigyvenus Elizabeth, N. J., 
pripuolamai teko susipažinti su

forma, tik kalnieriukas turėjo 
būti švarus. Su studento unifor
ma lankytis visur buvo įprasta. 
Einant pas kunigaikštytę, jis 
man paaiškino, jog ji esanti ru
si) katalikų globėja, raginusi jį 
parašyti atitinkamų giesmių. Jis 
esąs parašęs giesmy.nėlį "Serd- 
cam Jisusa. i Maryj” (Jėzaus ir 
Marijos Širdims), kurį nešąs 
jai parodyti ir dėl jo pasitarti. 
Kunigaikštytė gyveno ištaigin
game name, su eile tarnautojų, 
kurie mudu sutiko išsitempę ir 
keltuvu užvežė svečių kamba
rin. Vizitas buvo labai draugiš
kas, truko gal apie porą valan
dų. Vyresnio amžiaus kunigaikš
tytė labai bėrė komplimentus ir 
pagarbą Sasnauskui. Sasnaus
kas grįžo namo labai patenkin
tas, o atsisveikindamas su ma
nim tarė; “Matai, kaip gerbia 
aukšti žmonės mokslo vyrus. 
Mokinkis, siek moksle aukščiau, 
kiek galėsi, ir pats tokios pa
garbos susilauksi”. Tad man 
ir paliko nevisai aišku: kodėl aš 
buvau ten reikalingas anam 
Sasnausko vizitui pas kuni
gaikštytę. Jis mane ten pristatė 
kaip naująjį Šv. Kotrynos vyrų 
gimnazijos muzikos mokytoją ir 
studentą pabėgėlį. Gal jis tikė
josi iš jos gausiąs man kokią 
stipendiją mokslui ? Nebebuvo 
progos kada įsidrąsinus jo pa
klausti mano “asistavimo” tiks- 
loi nes priartėjo Kalėdos, ku- 
r os reikalaudavo iš jo didelio 
įtempto darbo su choru ir or
kestru, rengiantis šventiškai 
programai, o mane taipgi užgu
lė kalėdinių pastatymų rūpesčiai 
gimnazijoje. Susitikdavome 
rečiau.

tarpe pečių nugaroje. Spėjo, kad 
skausmas turi ryšio su širdies 
negalavimais. Kelis kartus sa
vaitėje išeidavo aikštėsna pasė
dėti. Čia jis man labai daug pa
sakodavo iš savo kelionių po 
Europą, apie gregorianiškojo 
giedojimo skirtumus tarp bene- 
diktų poselėjamojo choralo sti
liaus ir vokiškojo.

Kadangi pradėjau mokytojau
ti gimnazijoje, kurioje laike mo
kinių mišių buvo iki smulkme
nų vartojamas choralas, o man 
ši sritis buvo beveik nepažįsta
ma, tad jo pamokos ir pavyz
džiai man ypatingai buvo reika
lingi.

Dažnai Sasnauskas buvo kvie
čiamas dalyvauti įvairiuose kon
certuose (ypatingai labdaros), 
kur man tekdavo eiti jo “asis
tento” pareigas, būtent: eiti su 
juo į koncertus, sėdėti šalia jo 
ir sklaidyti gaidas, pats nieka
da grodamas puslapių neskleis- 
davo. 1915-jų metų rudenį mu
du tiesiog susidraugavome.

Iki šiol man atmintyje labai 
ryškiai pasiliko vienas įvykis, 
kurio aš nepajėgiu išaiškinti. 
Vieną dieną Sasnauskas man 
sako: “Apsirenk šventiškai, ei
sme kunigaikštytės Gruzinskos 
arbatėlėn”. Mane net prakaitas 
išpylė. Ką gi, mano šventadie
niškasis apsirengimas buvo kas
dien nešiojama studentiška uni-

Kun. prof. Bl. Česnys, kurio rū
pesčio dėka neleista Č. Sasnausko 
pasisavinti lenkams ir apsaugoti 
kompozitoriaus rankraščiai ateičiai.

tad

pa
yra

Kalėdų šventėms praėjus, 
stebėjau, kad Sasnauskas 
lyg ir labiau pavargęs. Nieko 
nebeveikė, tik pasakė jo planus, 
jog esąs pasiryžęs skaityti pa
skaitą -apie Bažnytinio choralo 
vystymąsi Lietuvoje, o man tek
sią sujungtais chorais (Šv. Kot
rynos bažnytiniu ir Šy. Kotry
nos gimn.) paskaitą pailiustruo
ti. Prieš Tris Karalius vieną 
vakarą Sasnauskas aplankė ma
ne, norėdamas pamatyti, kaip 
gyvenu, ir smulkiai pasitarti 
apie planuojamą paskaitą. Pava
karieniavome ir apie 9 vai. vak. 
jį palydėjau į namus. Kitą rytą 
10 vai. turėjau paimti iš jo gai
das. Atvykus prie keltuvo, tar-

nautojas apsiašarojęs pusbalsiu 
sušnibždėjo: “Sosnowski umarl” 
— Sasnauskas niirė. Tokios bai
sios žinios lyg suparalyžiuotas, 
pasikėlęs keltuvu, prie durių su
tikau išeinantį apsiverkusį kun. 
J. Kubilių, atvykusį pas Sas
nauską balso lavinimo -pamo
koms. Pamačiau Sasnauską gu
lintį jau mirusį ant sofos tuose 
pačiuose rūbuose, kuriais buvo 
apsirengęs vakar vakare, šir
dies atakai užėjus, iškviestas 
jo artimas draugas, širdies spe- 
clal stas, gydytojas 
jau negalėjo pagelbėti, 
kas mirė vidurnaktyje 
4—5 d. 1916 metais.

, ¥
Lenkai Sasnauską laikė “sa

vu” ir Šv. Kotrynos bažnyčios 
kleb. prelatas , Butkevičius, pa
sitaręs su vyskupu Ciepliaku, 
pranešė Sasnausko motinai (gy
veno su seserimi, pabėgę nuo 
karo, pas Sasnauską), kad ji 
nesirūpintų laidotuvėmis — pa
laidosią iškilmingai parapijos lė
šomis. Nepaisydami lenkų norų, 
prof. Česnys, M. Yčas, L. No
reika ir kitų lietuvių veikėjų bū
relis ėmėsi telkti lėšas Sasnaus-

Serwirog 
Sasnaus- 
iš sausio

ko, kaip lietuvio, laidojimui. Po 
rimtų pasikalbėjimų su parapi
jos administracija, lenkai visI 
dėlto nusileido. Laidotuvės buvo 
nepaprastai iškilmingos. Vysk. 
Ciepliakas celebravo šv. Mišias, 
prof. Česnys pasakė pamokslą 
lietuviškai, o kun. Falkowski 
lenkiškai. Laike Mišių, J. Tallat- 
Keipšai diriguojant, Sasnausko 
vadovautas choras atliko paties 
Sasnausko garsiąsias “Reųuiem” 
mišias. Bažnyčia buvo pilnutėlė, 
didelis būrys žmonių palydėjo 
karstą, giedodami lietuviškas 
giesmes, į Viborgo kapines, kur 
Sasnausko kūnas įdėtas į meta
linį karstą ir laikinai paliktas 
kapinių koplyčios rūsy, kad ka-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

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

(Arch Hupports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAIt. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 lr 6- 8. šeštad. 9-1

Tarnavimas — grėsme ar palaima (3)

MARKSIZMAS IKI ŽMOGAUS
ASMENS SUPRATIMO DAR

NĖRA ATĖJĘS

Aiškindamiesi tarnavimo prob 
lemą komunistinėje santvarko
je ir norėdami rasti priežastį, 
dėl kurios tarpusaviai santykiai 
šioje sistemoje eina blogėjimo 
keliu, nepaisant kai kurių tei
singai iškeltų žmogaus reiški
mosi sričių, būtent: žmonių 
bendrumo sąmonės ir jų veiklu
mo išryškinimo, mes priėjome 
minties, kad ta priežastimi yra 
faktas, jog marksizmas neturi 
patenkinamos žmogaus sampra
tos. Būtų visai bereikalinga, jei 
mes imtumės šį faktą įrodinėti, 
pasigaudami klasiškųjų mark
sizmo mokytojų raštų.

Markso ir Engelso bendrame 
rašte “Vokiškoji ideologija” 
apie individus sakoma, kad jie 
tiek tereiškia, kiek jie gamina 
ir kaip jie gamina (211 psl.). 
Komunizmo manifeste individas 
yra sutapatinamas su vidurinės 
klasės savininku ir apie jį sako
ma, kad jis turįs būti nušluo
tas nuo kelio. (40 psl.) Leninui 
individas yra tik “izobatas”, ku
ris laikinai kuriam nors reika
lui gali būti išskirtas iš ekono-

minės veiklos, gali būti net ty
rinėjamas, tačiau po to ir vėl 
turi būti panertas ekonominėn 
tėkmęn, kaip jos dalis. Nes čia 
yra žmogaus esmė ir prasmė. 
Dėl to ir Plechanovas, tyrinėda
mas laisvės ir būtinybės prob
lemą marksistinėj sistemoje, 
sprendimą randa ne asmens 
naudai. Jei vienas asmuo savo 
privalomos pareigos ekonomi
niame procese neatlieka, tai ją 
atliks kitas. Asmeninis momen-. 
tas gali reikšti tik istorinio pro
ceso smulkmeną, bet ne jo es
mę. Dėl to žmogaus laisvė glū
di šios jo pareigos įsisąmonini
me. (Cituojama iš Gustav A. 
Werter; Der dialektische Ma- 
terialismus, 1952 m. 410 psl.)

Kaip mes turime žiūrėti į 
šiuos komunistinių mokytojų 
pareiškimus? — Iš jų mes ma
tome, kad marksizmas yra su
pratęs ir įvertinęs gamybines 
žmogaus jėgas, supratęs tų jė
gų suderinimo reikšmę, bet jis 
nėra supratęs paties tų jėgų šal
tinio, veikiančio ir bendraujan
čio žmogaus.

Marksizme reiškiasi jėgos, ki-

I lusios iš žmogaus. Bet jame ne- i das, žmonių daromas vieni ki- 
j sireiškia pats žmogus. Žmogus, I tiems, Marksas yra teisus. Tar- 
kaip veiksnys, kaip teisės sub-1 navimo prasmės atskleidimas 
jektas čia pasirodo tik tiek, kiek ; nereiškia 
tai yra reikalinga išlaikyti ga
mybos procesui. Žmogus mark
sizme yra tik praeinantis isto
rinio tapsmo momentas. Dėl to 
tarnauti žmogui, einant mark
sizmo dvasia, būtų tarnauti be
reikšmei atsitiktinybei, štai dėl

I ko tarnavimo išleidimas šioje .
! sistemoje nėra šalutinis jos kad dvasiniai mokytojai netu- 
bruožas. Jis seka iš gilių šiosjrėtų pareigos atlaisvinti tarna- 
sistemos pagrindų. Marksistinė
je sistemoje žmogus tarnauja 
ne žmogui, bet klasei, valstybei 
ar tiesiog gamybos procesui. 
Jei norite: jis tarnauja žmo
gaus prigimčiai, bet ne asme
niui.

Marksizme žmogus nėra nu
sikreipęs veidu į žmogų: jis yra 
nusigręžęs nuo žmogaus ir at
sikreipęs į darbą. Ir pats veikė
jas šioje sistemoje nėra “sau 
žmogus”, Vydūno žodžiais be
tariant. Kai Sovietų Sąjungos 
atstovai atvyksta į Vakarus at
likti įvairių misijų, tai čia jie 
yra vertinami, kaip veiksmingi 
savo reikalo atstovai. Bet jie 
visiškai nepasirodo, kaip savęs 
paties atstovai. Tai seka iš šios 
filosofijos žmogaus sampratos.

Studijuodami žmogaus tarna
vimo metafiziką, mes čia visiš
kai nemanome kritikuoti mark
sizmo, kaip protesto prieš tuos 
tarnavimo piktnaudojimus, ku
rie buvo įsibrovę Vakarų kul- 
tūvon ir ją negarbingai iškrei
pė. Protestuodamas prieš skriau

prasmės
pasisakymo už tai, 

kad visada vieni būtų tarnau
tojai, kiti tarnaujamieji. Mūsų 
svarstymas reiškia tik tai, kad 
tarnavime glūdi didelė tarpusa- 
vė žmonijos palaima. Tačiau tai 
nereiškia, kad socialiniai ir "po
litiniai organizmai neturėtų pa- 
i eigos išlyginti tarnavimus; ir

Į

vimo sąvoką nuo pridėtinių 
prasmių; kad tarnavimas ne
reikštų pavergimo sąvokos ir 
naudojimasis tarnavimu nereikš 
tų išnaudojimo sąvokos. Kova 
už šios sąvokos apvalymą ir 
grąžinimą jai garbingos joje 
glūdinčios prasmės yra verta 
visų mūsų pastangų.

Ir Marksizmui yra darytinas 
priekaištas ne uz tai, kad jis 
išėjo išlaisvinti tarnaujančio 
žmogaus, bet už tai, kad jis sa
vo uždavinio neatliko iki galo. 
Negana to, vietoj tarnaujantį 
žmogų išlaisvinęs, jis jį pažemi
no. Pažeminimas įvyko ta pras
me, kad žmogui buvo atimta 
galimybė atsistoti vienas prieš 
kitą veidas į veidą, kaip dviem 
vienas kitam duodantiems ir 
vienas kitam duodantiem ir 
niam.

Ar galima turėti vilties, kad 
marksizmas kada nors atliks 
savo darbą iki galo, pasvarsty
sime kitą kartą.

Kun. V. Bagdanavičiiis, MIC

Ofs. 735-4477; Rez. PR 8-8900

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS

CRAWFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
SpecialybT — vidaus Ilgos 

(71-os ir Campbell Avė., kampas) 
Vai. kasdien 9-j] ryto ir 4-8 v. v.

Seftt 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W«st 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
uždaryta. Ligoniai priimami

PR 8-3229

Vai.: 
vak. 
dlen) _____ ___ __ ,
susitarus.

Ofiso telefonas: ___ ________
Res. telef. AVAlbrook 5-5070

Rez. tel. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 8-0001

Ofisas 8148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 West 66th Place
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3: t 
čladieniais uždaryta. Antradieniais lr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

tre-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

Vai.: kasdien nuo s - 8 vai. žak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Resid. tel. VVAIbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71»t Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr. penkt 1-6 treč. lr šešt. tik 
suefltarus.

Tel. ofiso HE 4-5758: rez. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika lr Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. Iki 9 v. v., 

Šeštad. 10 v. r. Iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne- 

i atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir motery Ilgos 
2454 VVest 71 st Street

kasdien i—8 ir 6-8 vaT. vak 
šešt. 12—3 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
.1 O K * A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Pirm., antrad., ketvirt lr peukt 

nuo 11 iki 1 vai. Ir nuo 4 Ik! 7 v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PIJllman 5-G7GU 
Namu: BEvorly 8-3946

Prlčm. vai.: kasdien 6-8 v. v., Sefit. 
J-2 v. p. p. ir treč. uždaryta

(71-oh ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: ‘ ..................................

Tel. ofiso l’R 6-7800; Namo 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue

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

Vai.: 
penktad.

Tel. 428-2080

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 S. Kedzie Avė.
pirmad., antrad., ketvirtad. lr

8 v. r. iki 9 v. v. Treč. lr 
Šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 4 Iki 9 v. v.; 
šešt. 11 Iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
kasdien ntio 1—4 p. p. lr 6
vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. orthopedines ligos 

2745 VVest 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.: Pirmad., antr., ketv.. penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto lr nuo 6-8 v v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku Susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis . ir pritaiko akinius, 

keičia 'stiklas ir rėmus 
4455 S. California Avė., VA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. Iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki i v. popiet.

Vai.: 
iki 8

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųnette Road
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso lr buto tel. OLymplc 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero 

VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585 2525 Rez. TR 8-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. lr penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 lr pagal susitarimą.

Tel. REIiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad.. keivirtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto Olympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. lr 8—8 vai. vak.. 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai.
6 v.
11 vai. ryto —- 1 v. p. , . 
vai. ryto Iki 3 vai. p. p. ,

Ofiso tel. RE 7-1468. 
Res. tel. 239-2918.

tr penktad. 
p. p. lr nuo 

8 vai. vakare Trečiad. nuo 
p., šeštad. 11

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 7lst Street 
Telefonas HEmlock 6-8545 

/Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez.. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 VVest 68rd Street

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

Prllmlnija tik susitarus.

Rea. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstu, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 West
71st St. (71-os ir Ctunpbell Avenue 
kumpas), tel. 776-2880.
 Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REIiance 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-0617

Valandos pirm, lr ketv. nuo 12 iki 
v. p. p. ir nuo 7- iki 8 v. v.; antr.

p..p. lr
2
Ir penki, nuo 12 Iki 2 v. 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija
I Marųiivtte Parko ofisas: 2750 West 
i 71 Street, telefonas 925-8296 

Res. tel. VVA 5-3099.
Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v. vak., 

šešt. 10—12 v. ryte.
Kitas ofisas: 4644 South Ashland 

Avė., tel. CL 4-2896 
Valandos: 2—5 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LTGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PIl 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GA 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik Nusitarus

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehlll 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 VVest 69th Street 
Specialybė. AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 6—8 v. v. 
Tik svarbiais atsitikimais susitarus

TeL ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 3 Iki 4 p. p. lr 7 Iki 8 v. T. 

Treč. lr šeitad pagal sutarti.



Pasisakymas skaitytojo teisėmis

J. KOJELIS

Grožinės literatūros skaityto
ją būtų galima palyginti su 
žmogumi, besiruošiančiu eiti į 
svečius. Ką Vienas ir antras 
laukia iš būsimo įvykio? Pasi
svečiavimo atrakcijos; įdomūs 
žmonės, atsipalaidavimas nuo 
rūpesčių, geras valgis, smagus 
nugėrimas. Vieną į svečius trau
kia vienas, kitą — labiau kitas 
dalykas.

Imdamas knygą į rankas, ieš
kąs geros lektūros, išlavinto 
skonio skaitytojas tikėsis kūry
bingų, meninę tikrovę reiškian
čių puslapių; mažiau subrendęs 
(skoniu ar gal intelektu), do
mėsis vien įvykiais, veiksmu, 
intriga; gilesnė mintis juos var
gins. Yra ir tokių skaitytojų, 
kurie šokinės per puslapius, ieš
kodami vaizduotę erzinančių, 
intymiai seksualinių scenų ir ki
tokio purvo.

Nuomonės išsiskirs
Trečioji skaitytojų kategori

ja J. Gliaudos “Agoniją” iškart 
atmes. Melodramatinėms meilės 
istorijoms priaugęs skaitytojas 
prie “Agonijos” nuobc džiaus. 
Tie, kurie su įdomumu "Agoni
ją” perskaitys nuo pradžios iki 
gale, savo nuomonėmis išsiskirs: 
vieni romaną girs, kiti peiks, 
treti bodėsis. Šias bendrinio po
būdžio reakcijas pirmiausia 
reikš tie skaitytojai, kurie pir
mą dėmesį kreips į vaizduoja
mus faktus, gilinsis į jų isto
rinį tikslumą, reikš pritarimą 
ar pasipiktinimą istorinėje rea
lybėje egzistavusių ar dar te
beegzistuojančių istorinių per
sonažų vaizdavimu, ras ką nau
ja ar nieko neras, ko nežinotų, 
kaieidoskopinėje įvykių virtinė
je. Vienaip skaitymą išgyvens 
tie, kurie knygoje vaizduojamos 
reaiybės tiesioginiai ar netiesio
giniai buvo paliesti, kitaip — 
kurie žino tik iš pasakojimų, 
d* r kitaip — kuriems realybės 
įvykiai visai nežinomi.

"Agonija” yra romanas

Nesunku pastebėti, kad anks
čiau minėtas bendrines reakci
jas jau reiškia tie skaitytojai, 
kurie į “Agoniją” pažiūri, kaip 
į istorinį ar publicistinį veikalą, 
bet ne kaip į grožinės literatū
ros kūrinį. Ir iš tikro, kiek įsi
bėgėjus į skaitymą, kiekvienam, 
manau, teisėtai iškils klausimas, 
ar "Agonija” tikrai yra roma
nas ir ar skirtinas į grožinės li
teratūros žanrą. Klausimas iš
kils teisėtai, nes juk, sakysime, 
ir L. Tolstojaus “Karą ir tai
ką” daugelis kritikų skyrė la
biau į istorinių, o ne grožinės 
literatūros kūrinių kategoriją. 
Nors Tolstojaus veikale ir daug 
istorinės medžiagos bei įvairių 
faktų interpretacijų, tačiau li
teratūrinė jo vertė pirmoje vie
toje slypi įspūdingame perso
nažų sukūrime ir Napoleono žy
gio tragikos didingame pavaiz
davime. Napoleono tragedija ir 
Lietuvos nelaimė yra skirtingų 
prigimčių, ir, mano supratimu, 
“Agonijos” autorius (nežinau, 
sąmoningai ar intuityviai) pa
sirinko labai teisingą vaizdavi
mo būdą — ne epinį platumą, 
kaip pas Tolstojų, bet kankinan
tį intensyvumą. Tikrų įvykių 
suliteratūrinimas ir istorinių 
veikėjų perkėlimas į meninės 
tikrovės plotmę pagrindinai pa
čiai “Agonijai” lemia vietą gro
žinės literatūros žanre.

Agonijos būsenoje atsidūrusi 
Lietuvos laisvė yra pagrindinė 
romano jungiančioji idėja, ku
rią galėtume pavadinti vyriau
siu romano personažu. Jis ne
personifikuotas, bet jo esimas 
jaučiamas nuo pirmo iki pas
kutinio puslapio. Tikrovinę ir 
literatūrinę jo slinktį lemia bru
tali svetimos valstybės jėga 
(166 p.). Krypties pakeisti ne

įmanoma, kaip vienintelį kelią 
teturi ir nepagydomas ligonis 
ar miltino šūvio pakirstas žmo
gus. Kiti veikėjai į vyriausio 
personažo agonijos procesą gali 
tik reaguoti. Ar savo reakci
joms jie turi pasirinkimo lais
vę? Taip, turi, ir savo pasirin
kimu jie angažuoja savo mora
linius principus. Pvz. preziden
tas galėjo duoti įsakymą ka
riuomenei priešintis, galėjo ir 
neįsakyti, nes “jis vienas nie
kam neatsakingas už savo ga
lios veiksmus” (394 p.), minis- 
terių kabineto nariai galėjo pre
zidentui patarti vienaip ir ki
taip, gen. Raštikis galėjo priim
ti jam primetamas pareigas, ga
lėjo ir atsisakyti, šauliai pasie
nyje galėjo prezidentui rodyti 
pagarbą ir panieką ir t. t. Tų 
veikėjų istorijos patvirtintą pa-

Jurgis Gliaudą, kurio neseniai iš
ėjęs romanas “Agonija” yra šiuo 
metu labiausiai skaitoma ir gyvai 
komentuojama knyga. Rašytojas, 
kaip žinome, šiemet yra ir penkio
liktojo “Draugo” romano konkur
so laimėtojas. Premijuotasis roma
nas “Delfino ženkle” taipgi yra ne 
mažiau intriguojantis, naujas savo 
tema ir skaitytoją pagaunąs psi
chologinės įtampos virpuliu. ‘‘Drau
go” literatūros šventėje — koncer
te vasario 27 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje, premijuotasis romanas 
jau bus pateiktas skaitytojui.

dimą mes žinome. Iki kokių de
talių romane pavaizduota jų ak
cija yra autentiška — tai au
toriaus paslaptis, ir jis vienas 
gali tai atidengti. Tačiau akci
ja nėra žmogaus charakterio 
vienintelis tikrasis rodiklis. Juk 
priešintis gali įsakyti bailys, o 
pabėgti drąsuolis. Apie objek
tyviuosius istorinių asmenų 
veiksmus kalba istorikai, prisi
minimų autoriai, žurnalistai. 
"Agonijos” autorius, kol rinko 
medžiagą kūriniui, irgi buvo is
torikas. Sukurdamas personažų 
mintis ir jausmus, išgyventus 
duotose situacijose, jis tampa 
dailiosios literatūros kūrėjas, 
romanistas. Gal liudininkai ga
lėtų patvirtinti ar paneigti įvy
kių ir situacijų net smulkmenas, 
k. t. apsirengimą, buto apsta
tymą, pokalbį ir t. t., bet kas 
paliudys, kokios mintys apsi
sprendimo minutėse kaupėsi 
personažų galvose, kokie jaus
mai veržė jų širdį. Čia savo žo
dį sako kūrėjas, gyvenimo tik
rovę atplėšdamas nuo žemės ir 
perkeldamas ją meninės tikro
vės plotmėn. Norėdamas pajus
ti romano literatūrinę vertę, pa
kilti turi ir pats skaitytojas.

Žvilgsnis į charakterius

1964 Vilties b-vė išleido stam
bią A. Merkelio parašytą Anta
no Smetonos monografiją. Dau
giau negu 700 puslapių veikale 
autorius siekia sukurti vispusiš
kai pilną prez. Smetonos as
mens, jo gyvenimo ir darbų pa
veikslą. Perskaitę Merkelio vei
kalą, jausimės apie prez. Sme
toną daug ką sužinoję, bet kas 
buvo Smetona, atsakyti nepa
jėgtume.

Rašytojas Gliaudą “Agonijo
je” keliais epizodais parodo, 
kas buvo Smetona. Vienur ma
tome susikrimtusį, palaužtą pat
riotą - valstybininką, kurs ma
to “esmę, bet ne detales” (iš 
čia jo nesėkmės praktiškoje po
litikoje), kitur realybės jausmą 
praradusį partietį (plg. 225—7 
p. p.), o dar kitur — tik žmo
gų, graudulingai intymiai atvė
rusį savo širdį pirmą kartą su
tiktam pasienio policininkui. 
“Matai — pasakė jis Morkūnui 
— toje nelaimėje mane apleido 
ministeriai ir generolai” (281

(Nukelta į 5 psl.)

Poetė Danguolė Sadūnaitė su savo vyru prof. R. Sealey, apsilankę 
'Draugo" redakcijoje ir Marijonų vienuolyne Chiicagoje. Prof. R. Sea
ley yra puikiai lietuviškai išmokęs anglas, pamėgęs lituanistinius moks
lus, domisi lietuvių istorijos, kalbotyros, tautosakos bei literatūros prob
lemomis ir šiomis temomis rašąs įvairiuose leidiniuose anglų ir lietu
vių kalbomis, taipgi verčiąs lietuvių grožinės literatūros pavyzdžių ang
lų kalbon.

KADA SAULE ĮAUGA
ŠIRDIN

Antroji Danguolės Sadūnaitės eilėraščių knyga 
■T

JULIJA ŠVABAITE

Danguolė Sadūnaitė, KAI TU AR
TI MANĘS. Eilėraščiai. Išleido Lie
tuvių Dienos, talkinant Manyland 
Books, 1965 m. Viršelio aplanką 
piešė P. Jurkus. Rinkinys 40 psl., 
kaina$1.00, gaunamas "Drauge”.

¥

Danguolės Sadūnaitės antra
sis poezijos rinkinys “Kai tu 
arti manęs” taip jaukiai nudžiu
gina skaitytoją savo nuoširdžiu 
tikėjimu žmogumi, trumpu 
skulptūriniu žodžiu, mozaikine 
paveikslo kalba. Jos dvidešimt 
šešių eilėraščių centre yra žmo
gus, žmogaus ir Dievo artumo
je, saugus taip, kaip medžiai 
yra saugūs tyloje:

Kai tu esi arti manęs,
Aš esu stipri.
Nepergalima.
Kaip žiedas,
Uoloje iškaltas. (7 psl.) 
arba:
Susidūrimai su Tavim 
Krėslo ir stalo
Trumpuose šešėliuose 
Trina mane ir dildo,

Kol pamažu —
(Čia turiu šoktelti
Iš aštraus džiaugsmo!)
Virstu į mažą dulkių

gauburėlį.
Ir tada —
Tampi man artimesnis už

ranką. 
(19 psl.)

Poetės žmogus taipgi yra 
lakštingalos trapumas, nepake
liąs saulės šviesos:

Medis
įaugo
širdin.
Jis klausosi
paukščių lalėjimo:
Lakštingala
rauda — (11 psl.)
Tasai žmogus yra mąstytojas 

dienų drausmėj, šventoji žemė:
Tavo veidas —
Šventoji žemė —
Bus mano žemėlapis.
Tai senobinis
Patvarus
Kaimo žibintas —

Tada, kai vaikai skaitydavo

Tur būt, daugiausia knygų 
perskaičiau, kai lankiau pra
džios mokyklą. Kiek prisimenu, 
skaitymo liga ne aš viena bu
vau užsikrėtusi: skaitė visi mū
sų gatvės vaikai, skaitė mano 
skyriaus draugai ir draugės, o 
knygų skolinimasis būdavo kas
dienis “biznis”.

— Paskolink “Micę” (t. y. 
“Pelytės Micės laiškus”)!

— Tėtė neleidžia skolint. Tu 
sutepsi.

— Nesutepsiu. Nori, galiu 
“pasibažyt”. Ir va, imk “Tomą 
Sawyer’į”. Tik parsinešiau iš 
skaityklos.

— Nu, gerai. Bet, žiūrėk man, 
nesutepk! Aplenk tuoj, girdi?

Tokie mainai būdavo labai 
dažni. Kol draugas skaitė tavo 
“Micę”, tu skaitei “jo” “Sawy- 
er’į”. Kai jis grąžindavo “Micę", 
tai ir “Savvyer’io” laikas, už
spaustas ant nutrintos skaityk
los kortelės, būdavo pasibaigęs. 
Atsimenu, daugelis mūsų na
mie turėdavom nors po keletą 
savo knygų. Tai vis buvo var
dadienių, Kalėdų, ar gerai pa
baigtų mokslo metų dovanos iš 
tėvų, tetų, senelių. Brangios bu
vo tos knygos ir saugomos, 
kaip akis. Vargas tam draugui, 
kuris grąžindavo vieną jų raša
luotą !

Bet ir keliaudavo tos knyge
lės! Jų saugumo užstatais mes 
vartojom lėles ir saldainių po
pieriukų rinkinius, paveiksliu
kus, pieštukus ir plunksnako
čius. Kartą už kažkokį plonytį 
“egzempliorių” (bet su paveiks-

NIJOLE JANKUTE

liukais!) išmainiau vieną lempą 
iš tėvo radijo. Tų mainų pasek
mės buvo labai liūdnos...

Taip mūsų knygelės apeidavo 
mokyklą ir ištisas gatves, kur 
tik gyyeno vaikai, kurie skaitė. 
O kas gi neskaitė? Kaip galima 
buvo atsispirt “Kelionei aplink 
pasaulį per 80 dienų”? Arba 
“Dr. Dolitliui, arba Anderseno 
‘ Jūros mergelei” ir Haufo “Pa
sakai apie nukirstąją ranką"?

Su kiekvienu aukštesniu sky
riumi kito ir skaitymo “reper
tuarai”. Antrąjį pradėjom su 
Giedriaus “Sutemų šnekomis”, 
trečiam ir ketvirtam nemiego- 
jom per naktis dėl “Dr. Dolit
lio” ir “Skruzdėlytės Greitutės 
nuotykių”, o penktajame ma
dinga buvo skaityt Vaižganto 
“Juodžiaus Kelmą’” ir Vienuo
lio “Paskenduolę”, šeštajame 
skyriuje visi jau skaitėm Vai
čiulaičio “Valentiną", Twain’o 
“Huką Finną”, ir net bandyda- 
vom “įkąst” Simonaitytės 
“Aukštųjų Šimonių likimą”. O 
kiek buvo prisiverkta dėl Vie
nuolio “Viešnios iš šiaurės”, 
kiek prisvajota “Sename dvare”, 
kiek pergyventa su Pažėraitės 
“Nusidėjėle”!

Tas knygas ir skaitant, ir 
perskaičius, atsimenu, būdavo 
marios kalbos. Kiek pergyveni
mo dėl herojų likimo, kiek aša
rų dėl liūdnos pabaigos! Ir kiek 
įvairiausių knygos interpretaci
jų, dalyvaujant visų kaimynų 
vaikams, kaip aktoriams, o vi
siems kaimynams, kaip žiūro
vams! Vaičiulaitis, Vienuolis,

Andersenas ir Julės Verne būtų 
nemažai nustebę, matydami į 
kokias fantastiškas, ašaringas, 
bet visada laimingos pabaigos 
dramas būdavo perkeičiami jų 
kūriniai! Toms “dramoms” su- 
vaidint mums niekada netrūko 
nei "aktorių”, nei “kostiumų”, 
ir nei šiltai reaguojančios “pub
likos”.

Nebeatsimenu savo vaikystės 
draugų vardų ir veidų, bet at
simenu knygas, kurias su tokiu 
godumu mes kartu skaitėm. Ku
rias mainėm ir skolinom, kurių 
laukdavom eilėse prie skaityk
los stalo...

Pirmučiausia man prieš akis 
— “Dr. Dolitlis”. Nepamiršta
mas per amžius, storutis, geru
tis, bulvianosis Dr. Dolitlis, ku
ris suprato gyvulių kalbą. Jo 
gyvenimas buvo žavingas nuo
tykis, ir jame dalyvavo visi tik
ri ir visi fantastiški gyvuliai, vi
sokių kraštų žmonės ir visos 
gamtos jėgos. Mano supratimu, 
“Dr. Dolitlio” autorius vertas 
Nobelio premijos. Aš pažinau 
visą mokyklą vaikų, kurių vai
kystė be “Dr. Dolitlio” nebūtų 
buvusi tokia pilna ir graži...

Paskui buvo “Bebė” — išdy
kusi danų mergytė, kuri viena 
važinėjo traukiniais, gyveno pas 
čigonus ir iš savo draugo va
gies išmoko lipti sienomis. (Be 
kopėčių, aišku!) Kas “Bebės” 
autorius — nežinau, bet labai 
žemai lenkiu jam galvą.

Ogi “Mažojo Nilso kelionė” 
visoje S. Lagerloeff talento di
dybėje! Dar ir dabar, kai pa-

matau skrendančias žąsis, gal
voju apie užburtąjį Nilsą ir se
nąją Akką iš Knebnekaisen. Ko
kia buvo Akka! Visų žąsų žą
sis, tikrai protingesnė ir geres
nė už žmones.

Na, o “Sename dvare”! Ste
buklingas sodas ir vaikų drau
gas Levanarda! Ir mirtinai juo
kingi dėdė su dėdiene. Ir jų len
kiškas šuniukas! O klebonas, 
kuris pasakodavo apie skren
dančią gyvatę, savo nekaltu me
lu galėtų sužavėti patį popiežių!

Pamiršt negalima ir “Viešnios 
iš šiaurės”. Kiek ji ištraukė aša-

V.

2).Banguolė Sadūnaitė

DIENA ATNEŠĖ MAN TAVO VEIDĄ

Mylimasis,
Diena atnešė man tavo veidą — 
šį rytą iš naujo mane pagimdžiusi. 
Koks aštrus jis! aukštai 
rlebesu griūtyje šviečiantis.
Ir su kiekviena skaidria 
saulės versme nuprausiamas--------

2.

Mylimasis,
ji apvainikavo mane tavo veidu, 
(šį rytą iš naujo pagimdžiusik — 
kartodama
Ne, tu niekada nenumirsi.

Jis įves mane
Dievo džiaugsman. (38 psl.)
Žmogaus meilė, anot poetės, 

yra kančios simbolyje, yra in
tensyvi ir užangažuojanti:

Manasis kūnas
Liaunas jauna gyvastim — 
(O karstas Kryžiaus 

gyvasčiai
Išsaugot.) (12 psl.)
arba:
Aš negaliu prieiti tavęs.
Iškeiki medį, išrauki lietų:
Nešauk!
(Kokios mažos yra mano

kojos.) 
(37 psl.)

arba vėl:
Mylėdama
aš atradau
savo šventumą. —
Aštresnį už javo
želmenį! (36 psl.)
Mažiau įtikinanti D. Sadūnai

tė religine savo eilėraščių nuo
taika. Kai kur jaučiama dau
giau retorinio, nei dvasinio jaus
mo. Tačiau ne vienkartinio pa
siskaitymo vertos kad ir šios 
eilutės:

Tavęs žiūrėjimui
Noriu, Dieve,
Ir galvoje.
Sėkla
į medį 
iškyla.

Lapoja, 
atveda 
vaisių.
(O Tavęs — noriu valgymui) 

(17 psl.)
Ypatingą dėmesį atkreipdama 

į metaforos parinkimą, vaizdo 
detališkumą ir susikoncentruo
dama į neperkrautą poetinį iš
sireiškimą, poetė gana atsargiu 
žingsniu seka imažistų keliu, 
kuris mūsuose veik visai nau
jas, daugeliui nesuprantamas ir 
nepriimtinas, kai tuo tarpų pa
saulyje jau pripažintas maždaug 
nuo 1912 metų ir žymus tokiais 
vardais, kaip Ezra Pound, T. S. 
Eliot, R. Arlington, E. E. Cum- 
mings, F. S. Flint ir kt.

D. Sadūnaitės poezijoje tik 
kur-ne-kur jaučiamas žodžio 
kalimas, poetinė prievarta įsi
piršti skaitytojui. Savo minčių 
kontekste ji nedasakanti — in
tuityvi.

Danguolė Sadūnaitė yra ge
rame kūrybos kelyje. Nors dar 
ir nebūdama viena iš tų, kurie 
“vienkartiniai” ir “nepakeičia
mi”, ji nesisiūlo skaitytojui, 
nuoširdžiai norėdama tik:

Upės šauksmo,
Vėjo dejonės — 
Išsilaisvinimo 
iš ilgo 
ilgo laukimo 
varžto. (16 psl.)

rų! Anais laikais Vienuolis man 
egzistavo tik kaip našlaitės Al
dutės kūrėjas.

Vaižgantą mylėjom už “Juo
džiaus Kelmą”, o Haufą už 
“Vaiduoklių laivą”. Jei Švedų 
Akademija man leistų, Haufui 
irgi paskirčiau Nobelio premiją, 
nors ir pomirtinę. Jis mirė toks 
jaunas, bet paliko pasakiškiau- 
sias pasakas, kokias man bet 
kada teko skaityti. W. Haufas 
buvo pirmasis, kuris supažindi
no mane su egzotišku žodžiu, 
stebėtina fantazija ir deimanti
niu stiliumi.
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Kelio į šviesą pradžia...
r

K. Jonynas

Nepamirštamos paliko ir Ta- 
mulaičio “Skruzdėlytė Greitutė” 
ir “Aukso mieste” (apie bitelę 
Prosopi, kuri nemokėjo padary
ti korio). “Pelytės Micės laiš
kus” skaityčiau dar šiandien, 
taip pat, kaip ir nuotykingą 
galantiškojo (visad su fraku ir 
monokliu) “Nykštuko Murziuko 
dienoraštį”. Nežinau jo auto
riaus, bet jis turėjo būt tikras 
vaikų literatūros meistras.

Atrodo, galėčiau padaryt il
giausią tų nuostabiųjų knygų 
sąrašą. Knygų, kurias skaitėme 
pro suolo plyšį pamokų metu; 
knygų, kurias skaitėme, palindę 
po apklotu, kai jau reikėjo mie
goti; knygų, į kurias mainėme 
žaislus ir knygų, dėl kurių ver
kėm, ir knygų, dėl kurių juo
kėmės, kurias vaidinom, ir, ku
rias perskaitę, vėl pradėdavom 
iš pradžios...

Vis dėl to, kokia turtinga bu
vo ana tolimoji vaikystė, kai 
knygą turėjom vietoj televizi
jos! Kiek pulsuojančios gyvy
bės, kiek nepamirštamų minčių, 
kiek vaizduotės deimantų mes 
rasdavom tarp nutrintų viršelių. 
Kaip gaila, kaip baisiai gaila, 
pagalvojus, kad mūsų vaikai 
jau niekada nebegalės pajusti 
“Senojo dvaro” romantikos, nei 
“Tilto atsiminimų” kandumo, 
nei “Prakeiktųjų vienuolių” 
siaubo. Ir jau nebemokės jie 
žaisti su Vaičiulaičio “Mūsų 
mažąja seserim” elgetų ir lau
kų draugėj, nei pasikalbėt su 
gyvuliais per “Dr. Dolitlį”, nei 
pakeliaut rudais Mississippi 
vandenimis “Huko Finno” kom
panijoj,

Knygos! Knygelės! To, ką jūs 
davėt būriui tolimos vaikystės 
skaitytojų, negalėtų nupirkt jo
kia premija ir jokie pinigai.
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ČESLOVAS SASNAUSKAS
(Atkelta iš 2 psl.) 

nas Rutkauskas, buvęs velionio 
mokinys, visą laiką domėjęsis 
Sasnausko palaikų likimu, net 
savo mirusį vaikutį palaidojęs 
greta Sasnausko kapo.

Tada kun. L. Vaiciekauskas 
per Liet, generalinį konsulą P. 
Žadeikį New Yorke pasiuntė 
Lietuvos užsienio reikalų minis- 
teriui laišką, prašydamas par
gabenti Sasnausko palaikus jo 
lėšomis Lietuvon. Tai buvo 1929 
m. rugpiūčio 8 d. Kol-buvo gau
tas iš rusų leidimas palaikų ieš
koti ir juos išvežti, praėjo ilgas 
laiko tarpas. Gavus patenkina
mą pranešimą, 1931 m. balan
džio 15 d. kun. L. Vaiciekausko 
$600 čekis buvo įteiktas konsu
latui? Kauną Sasnausko palaikai 
pasiekė spalio 23 d.

Tą pačią dieną iš geležinkelio 
stoties Kauno Karmelitų bažny
čion karstą atlydėjo tūkstanti
nė minia, kurios prieky buvo 
universiteto profesoriai su rek
torium prof. V. Čepinskiu ir pro- 
rekt. prof. Česniu, studentų kor
poracijos su vėliavomis (ateiti
ninkai, Neo - Lithuania, Sudavi- 
ja ir eilė kitų, net žydų studen
tų korp. Jordania). Žmonės baž
nyčion nesutilpo. Čia kan. J. 
Tumas pasakė pamokslą, apibū
dindamas didelius Sasnausko 
nuopelnus mūsų tautai. Prie 
karsto sudėta daugybė vainikų, 
karstą lankė tūkstantinės mi
nios, atiduodamos velioniui pa
garbą. Sekančią dieną vysk. Pr. 
Karevičius (buvęs Sasnausko 
mokinys, nes jausdamas, jog 
būsiąs paskirtas vyskupu, jis 
pas Sasnauską mokėsi visų, mi
šiose esamų, intonacijų), pasa
kė pamokslą, operos solistai ir 
choras giedojo velionio “Re
ąuiem”, 4 vai. popiet Sasnausko 
palaikai nulydėti į Kauno kapi
nes, kur šalia kalbų studentai 
ateitininkai, prof. K. Pakšto va
dovaujami, atg’edojo ateitininkų 
himną, kuriam muziką Sasnaus
kas buvo sukūręs. Ant kapo pa
statytas laikinis, medinis kry
žius, kurio nuotrauką šiame 
laikraštyje ir matome.

1937 m. Lietuvos chorvedžių 
ir muzikų draugijos rūpesčiu 
buvo suorganizuotas komitetas 
Česlovo Sasnausko paminklui 
pastatyti. Garbės komitetą su
darė Kauno miesto burmistras 
A. Merkys, gen. VI. Nagevičius 
ir konservatorijos direktorius 
prof. J. Gruodis. Vykdomojo ko
miteto pirm. Šviet. min. depart. 
direktorius dr. A. Juška, ižd. 
prof. kun. B. Česnys ir būrys 
visuomenininkų bei muzikų. Se
kančiais metais JAV aukų rin
kimui buvo įgaliotas J. Žilevi
čius, kuris surinktas aukas pa
siuntė į Lietuvą 1938 m. gale. 
Kaip atrodo, paminklo besikei
čiančiose okupacijose nebuvo 
įmanoma pastatyti. Taigi neži
nia, kas atsitiko su Sasnausko 
palaikais, kai Kaune kapinės po
kario metais buvo išardytos. 
Apie tai bandžiau šen bei ten 
teirautis, bet iki šiol nieko dar 
nesužinota.

Vos tik Sasnauską palaidojus, 
Šv. Kotrynos gimnazijos prefek
tas kun. J. Wasilewski Šv. Kot
rynos parap. leidžiamame sa
vaitraštyje “Žycie koscielne”, 
rašydamas nekrologą, tiesiai pa
rašė: “Sasnauskas buvo lenkas, 
ir todėl mes, lenkai, privalome 
pasirūpinti, kad jo kūriniai ne
patektų į svetimas rankas (su
prask. lietuviams)...” Ilgai len
kai negalėjo nurimti dėl to, kad 
leido lietuviams Sasnauską pa
laidoti. Po tokio viešo lenkų pa
sisakymo, lietuviai skubiai suor
ganizavo “Lietuvių kompozito
riaus Česlovo Sasnausko dr-ją”, 
kurios tikslas buvo pargabenti 
kompozitoriaus kūną Lietuvon, 
išpirkti iš testamentu įrašyto 
asmens visą Sasnausko kūrybą, 
esančią rankraščiuose, spausdin
tą, studijas, knygyną, diplomus, ! 
ordinus, laiškus ir kit., įsteigti | 

Petrogrado konservatorijoje Sas 
nausko vardo stipendiją ten be
simokančiam lietuviui. Draugi
jos pirmininku išrinktas prof. 
kun. BĮ. Česnys, vicepirm. J. 
Žilevičius, sekretorium Al. Kut- 
kauskas (dabar besivadinąs 
Kutkum), ižd. M. Vaičkienė ir 
eilė kitų asmenų valdybom

Už visą čia minėtą turtą, ro
dos, teko sumokėti bene 2,000 
rublių. Visa tai nupirkta minė
tos draugijos pirmininko vardu, 
kuris dalį medžiagos pargabe
no Lietuvon, išskyrus Sasnaus
ko išleistųjų kūrinių matricas, 
svėrusias 16 pūdų metalo. Bol
ševikai revoliucijos dienomis vi
sus leidinius sunaikino. Prof. 
Česnio rūpesčiu iš atsivežtų lie
tuviškų egzempliorių “Dirvos” 
spaustuvė (Mariampolėj) kūri
nius išleido antrąja laida. Sun
kiau buvo su “Reąuiem” mišiom, 
kurios buvo išspausdintos prieš 
pat revoliuciją, jų egzemplioriai 
nepateko į Vakarus, o visa bu
vo sukrauta pardavimui knygy
ne, kuris revoliucijos metu taip
gi buvo sunaikintas.

Pirmiau minėtas kun. L. Vai
ciekauskas pavedė man surinkti 
visus Sasnausko leidinius ir juos 
išleido vienoje knygoje “Lietu
viška muzika” su priedu gedu
lingųjų Mišių ir kitomis giesmė
mis. Mano redaguotas rinkinys 
išėjo 1950 m. 134 psl. Newark,
N. J. Taip pat išleista ir mano 
parašytos biografijos “Česlovas 
Sasnauskas” antroji laida (pir
mąją 1936 m. Kaune išleido 
muz. J. Brundza). Visa tai mi
nėtam kun. L. Vaiciekauskui, 
Harrisono lietuvių par. klebo
nui, kainavo arti $2,000. Už Sas
nausko kūno pargabenimą kun.

Kun L. Vaiciekauskas, finansa
vęs C. Sasnausko kūno pargabeni
mą Lietuvon, išleidęs kompozito
riaus biografiją ir visus kūrinius vie 
noje knygoje.

MARCĮUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. VVESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp iv- 
niesiih.iju krašto finansinių Įstaigų, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukšta dividendą. Mes neisi veržiame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
teikti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietu viii organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtu Pa
siekti geresniu gyveninio sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis i Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusią j virš $53.50(1,<100.(10 turto įstaigą.

JOHN l’AKIL. direktorių tarybos
ir bendrovės prezidentas
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L *■

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS
Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
All Types of Insurance

Česlovo Sasnausko kapas Kauno kapuose

Vaiciekauską 1931 m. Lietuvos 
valdžia apdovanojo Vytauto or
dino kryžium.

*
C. Sasnauskas Šv. Kotrynos 

bažnyčioje pradėjo vargoninin
kauti nuo 1896 m. Nelengva bu
vo Sasnauskui gauti šią vietą, 
kuri skaitėsi caristinėje Rusi
joje viena geriausiai apmokamų 
ir tarptautinė, nes ten sekma
dieniais buvo sakomi pamokslai 
prancūzų, vokiečių, italų, latvių 
ir lietuvių kalbomis, nekalbant 
jau apie lenkų, kurie vyravo vi
soje parapijos administracijoje. 
Sasnauskas dar tebebuvo jau
nas, tebestudijavo konservato
rijoje, dar mažo patyrimo, var
gonus valdė dar tik pusėtinai, 
kai tuo tarpu Petrapilio kated
roje vargonininkavo garsus len
kų kompozitorius, vargonų vir
tuozas, vėliau buvo Varšuvos 
konservatorijos vargonų profe
sorius M. V. Suržynskis. Aišku, 
jaunas Sasnauskas prieš jį .ne
galėjo atsispirt. Bet likimas nu
lėmė Sasnausko naudai. Sas
nauskas dėl tos kandidatūros 
yra pasakojęs tokį atsitikimą.

Petrapilio centrinėje žydų si
nagogoje buvo įvesti vargonai 
choro pritarimui. Einant ritua
lo tvarka, žydas negalėjo laike 
pamaldų groti vargonais, turė
davo tai atlikti kitatikis. Kurį 
laiką, pasirodo, M. Suržynskis 
sinagogoje grodavo slapta, gau
damas vakarui po 25 rublius. 
Laikui bėgant, ši paslaptis išėjo 
aikštėn. M. Suržynskis susigė
dęs pabėgo net iš Petrogrado. 
Savaime tad atpuolė ir jo kan
didatūra Šv. Kotrynos bažnyčio
je. Gi Sasnauskas visą laiką bu
vo globojamas kun. Poškos, tos 
bažnyčios viceklebono. Aišku, 
Sasnauskas jo dėka ir liko pa
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Sėli and redeem U. S. Bonds 
Safety Deposit Boxes 
Free Community Rooms 
for your organization 
meetings. (Free Coffee) 
Cash ohecks and pay all 
family bills with our special

money order checks. 
service charge to members 
U. S. Postai Stamps 
Machine Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

• Two Large Free
Parking Lots

• Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers

• Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

tvirtintas vargonininku toje baž
nyčioje, kur visi vyskupai atlik
davo savo iškilminguosius ing- 
resus.

Sasnauskas vargonų ir chora
lo studijoms buvo išvykęs porą 
kartų Vakarų Europon, gerai 
mokėjo reikalingas svetimas 
kalbas, daug parvežė Šv. Kot
rynos bažnyčion novatoriškumo 
muzikos srityje ir įvedė vienuo
lių benediktinų poselėjamąjį ori- 
ginalinį choralą. Pradėjo dirbti 
su lietuvių choru, o kad neįtar
tų jį esant litvomanu, lygiagre
čiai mokė ir kitų tautų chorus. 
Pirmas jo pasirodymas su lietu
vių choru Petrapilyje buvo 1899 
m., lapkričio 13 d. Koncertas 
suruoštas studentų naudai. “Tė
vynės Sarge” 1900, 2—3 nr. 
apie tai rašoma..: "Pradžioje ir 
ant galo koncerto skaitlingas 
giesmininkų choras lenkų ir lie
tuvių po priežiūra po Sasnaus- 
kio, lietuvio, iszpildė du tautisz- 
ku gimnu: “Kur Szeszupė teka, 
kur Nemunas bėga”; antras — 
pagal Dr. Kudirkos patalpintas 
6 num. “Varpo” 1898 metų...” 
Pirmoji buvo paties Sasnausko 
parašyta, o antroji — “Lietu
va tėvyne mūsų” jo harmoni
zuota, abi pirmą kartą viešai iš
pildytos. Kaip matome, jau tais 
metais Sasnauskas buvo sukū
ręs ir 1902 m. atspausdinęs “Žy- 
nyčioje” grynai lietuvišką kūri
nį. Nuo tada jis pradėjo jau 
dažniau dalyvauti įvairiuose lie
tuviškuose parengimuose. Su
kūręs didesnių ir mažesnių lie
tuviškų kūrinių, juos savo lėšo
mis išspausdino 1909—1910 
m. 12-kos numerių serijinį leidi
nį, pavadinęs “Lietuviška muzi
ka”. Tai buvo vienas didžiausių 
indėlių ano meto lietuviškoje 
muzikoje, kur jis pirmasis kū

’ i

PATOGIOS VALANDOS:

rė didesnius, išvystytus kūri
nius. Jie begaliniai veikė klau
sytojus, kėlė patriotizmą, paro
dė, kaip reikia liaudies trum
pas melodijas apvilkti sukultū
rintos muzikos rūbais, kaip pa
naudoti savitas harmonijas, po
lifoniją.

Nebuvo tada nė vieno lietu
viško choro, kuris nebūtų dai
navęs “Kur bėga Šešupė”. Dai
nos paskutinis posmas greit vir
to giesme, giedama bažnyčioje. 
Kas negirdėjo ir kam anais lai
kais nekaito kraujas gyslose, 
klausantis Sasnausko “Jau sla
vai sukilo”! Kas nesigėrėjo jo 
lyrine daina “Karvelėli mėlyna
sis”, “Lėk sakalėli” ar duetu 
“Tu mano motinėle” arba, siel
vartui užklupus, “Skubėk prie 
kryžiaus”. O jo didžioji kantata 
46 p. “Broliai” — tai mūsų tau
tinės muzikos perlas. Kiek ten 
grožio — melodijų, fuga ir cho
rai — yra sukaupta. Deja, au
toriui neteko girdėti šios kanta
tos išpildant. Lietuvoje, kai bu
vo atstatyta nepriklausomybė, 
dėl kurios kompozitorius taip 
sielojosi, nerasta reikalo be 
2—3 kartų pastatymo, plačiau 
šį kūrinį visuomenei parodyti. 
Dėl to tų muzikų, nuo kurių 
priklausė kantatos pastatymas 
valstybinėse šventėse, negali lik
ti sąžinė rami! Tuo tarpu išei
vijos muzikai kantatą statė de
šimtis kartų. Vien tik muz. J. 
Čižauskas yra ją statęs, prade
dant 1913 m., 5 kartus, Chica
goje, vadovaujant muz. A. Po
ciui, kantata kelis kartus buvo 
pastatyta net su simfoniniu or
kestru. Taip pat ir kitose vie
tose Amerikoje ji ne kartą buvo 
išpildoma eilinių parapijos cho

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archei 
Chicago, Iii. 60632 Tel YA 7-5980

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS 
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudę nuo ugnies Ir automo 
bilio pas

F R A N K ZAPOLIS 
5208 U Weet #5tli Street. 
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4SSS

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAUKAITIS 
4645 S. Ashland Avė., LA 3-8775 

(Currency Exchange patalpose) 

rų. Ne veltui M. K. Čiurlionis, 
plačiai Sasnausko veikalus spau
doj aprašinėdamas, labai jį ver
tino. Sasnauskas buvo vadina
mas dargi himnų kūrėju, nes 
yra parašęs: a) patriotinį him
ną “Jau slavai sukilo”, b) Blai
vininkų himną, c) Ateitininkų 
himną ir d) “Žiburio” himną.

Bažnytinės muzikos Sasnaus
kas sukūrė daug mažiau. Tik 
jo “Reąuiem” mišios dažnai bu
vo giedamos jo paties Šv. Kot
rynos bažnyčioje. Pirmą kartą 
jos buvo išpildytos, autoriui va
dovaujant, minint M. K. Čiur
lionio mirtį. Kadangi šv. Kot
rynos bažnyčioje būdavo laido
jami įvairių tautų žymieji as
menys, tai jų giminės specia
liai prašydavo šias Sasnausko 
mišias giedoti laike gedulingų 
pamaldų, nes jos žmonėms labai 
imponuodavo. Taip buvo iki jo 
mirties. Ir vėliau Lietuvoje jos 
buvo taipgi virtusios oficialio
mis gedulo mišiomis, kurias pa
prastai atlikdavo operos solis
tai, choras, kartais net su or
kestru. Kai kompozitoriaus kū
nas buvo parvežtas ir laidoja
mas Kaune, šios jo “Reąuiem” 
mišios irgi buvo giedamos. JAV 
jas plačiai išpildydavo, reikalui 
esant, St. Sodeikos vadovauja
mas "Dainavos” ansamblis, o 
“Dies irae...” dalį net šiaip re
liginės muzikos koncerte sugie
dodavo. Na, o kas nežino jo

.... ....—— ... —
Automobilio nelaimūs atveju skambinkite

(In case of accident, call)
COUNTRY AUTO REBUILDERS
G R 6 - 7 7 7 7 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir
smalkūs pataisymai.

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininku — MIKAS CESAS

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 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 atdara nuo 12 iki 5 v.v.

MONDAY ... 
TUESDAY . .. 
WEDNESDAY 
THURSDAY .
FRIDAY .......
SATURDAY .. 

garsiosios “Marija, Marija”, ku
rią tremtyje dideli ir maži, seni 
ir jauni, širdžiai kone sprogs
tant, giedodavo ir tebegieda ir 
bažnyčiose ir šiaip susirinkimuo
se ar įvairiose iškilmėse. Kaip 
matome, nors praėjo nuo auto
riaus mirties 50 metų, bet jo 
kūryba giliai yra nugrimzdusi 
tautos ir jos vaikų dvasioje.

Baigiant, reikia pažymėti, jog 
Sasnauskas buvo baigęs dar ir 
Archeologijos institutą, buvo 
apdovanotas caro ir svetimų 
valstybių ordinais. Buvo jam 
duotas padėjėjas paprastom baž 
nytinėm pamaldom atlikti. To
kiais yra buvę St. Šimkus, o 
paskutiniais metais ir Juknevi
čius (prieš kelerius metus mi
rusio aktoriaus Juknevičiaus tė
vas). Sasnauskui mirus, jo vie
tą užėmė komp. Al. Kačanaus- 
kas. Tais laikais Sasnauskas bu
vo vienas mokyčiausių muzikų 
akademikų, baigęs konservato
riją ir Archeologinį institutą. 
Tai reta asmenybė, sugebėjusi, 
pelnydama pragyvenimą pas lie
tuvių tautinio atgimimo priešus 
— lenkus, visa širdimi pasišvęs
ti savo tautos garbei! Puikus 
pavyzdys mūsų šių dienų jau
niesiems intelektualams, atsi- 
dūrusiems svetimųjų tarpe. Ki
tais metais birželio mėn. 7 d. su
kaks 100 m. nuo Sasnausko gi
mimo Kapčiamiestyje, Seinų 
apskr.

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

Closed All Day
9:00 A.M. — 8:00 P.M.
9:00 A.M. —8:00 P.M. 

9:00 A.M. —12:30 P.M.



Maut*iros kalni; nuošalumoj

PERSONAŽAIk

(Atkelta iš 3 psl.)

Gliaudos suliteratūrintasp.).
Smetona gyvas, tikras, įtikinan
tis. Jis ilgai paliks įsirėžęs skai
tytojo vaizduotėje. To pasakyti 
negalima apie Merkelio Sme
toną.

Panašius palyginimus galėtu
me padaryti apie gen. Raštikį, 
ministerių kabineto narius ir ki
tus asmenis, ir išvados būtų 
panašios.

Rašytojas M. Vaitkus savo 
prisiminimuose moka grakščiai, 
reljefiškai, tiesiog elegantiškai 
charakterizuoti gyvenime sutik
tus asmenis. Palyginę Vaitkaus 
prisiminimų ir Gliaudos romano 
veikėjus, nesunkiai pastebėsime, 
kad Vaitkaus charakteristikos, 
nors gražios, bet labiau nukreip
tos į išorę, Gliaudos — ne to
kios elegantiškos, kartais tie
siog sunkios, bet jos smelkiasi 
į veikėjo vidų ir. jį mums at
skleidžia.

Kas tas Gliaudos^ pavaizduo
tas žmogus, kurio kabineto du
rys atžymėtos Nr. 1, kuris “vie
nas lyg pilkas šešėlis” (31 p.) 
įeina į pasitarimų kambaiį, kas 
jis, kuris “sudrėbtas iš sunkios 
masės”, kurio “veide nesireiškia 
mintis ar jausmas”, “rankos 
raukšlėtos, žandai raupuoti, 
žvilgsnis sunkus, akmeninis” 
(31—2 p. p.)? Atsakyti galime 
irgi klausimu. Ar įmanoma stip
riau 
notauro — Stalino vienišumą, 
kuris nieko nemylėjo, niekuo 
nepasitikėjo ir, priartėjęs prie 
kraštutinių bestiališkumo ribų, 
buvo, tur būt, nelaimingiausias 
pasaulyje žmogus?

Kas buvo gen. Vitkauskas? 
Apie jį rašė daug kas: Rašti
kis, Merkelis ir kt. Perskaičius 
tuos autorius, Vitkauskas vis 
tiek lieka tam tikra mįsle. Juk 
dar galutinai nesuredagavus at
sakymo į ultimatumą, ministe
rių posėdžiui tebevykstant, jis 
“kariškai atsisveikino su Pre
zidentu... ir visam posėdžiui par
blokštai tylint, stambiais, griež
tais žingsniais išėjo iš auksinio 
kambario tvaiko” (216 p.). Vit
kauskas, nelaukęs prezidento 
pavedimo, išvyko pasienyje su
sitikti rusų generolą Pavlovą. 
Kas buvo Vitkauskas? Bailys, 
herojus, išdavikas?

Rašytojo Gliaudos sukurtame 
literatūriniame personaže Vit
kauskas nėra nei bailys, nei he
rojus, nei išdavikas. Padęties 
realybę, kurią kiti veikėjai jau
tė ir savo nuojautos baiminosi, 
Vitkauskas pirmas iš visų ra
cionaliai suvokė. Suvokęs, pa
dažė sprendimą tarnauti stip
resniajam. Padarius šį spren
dimą, “Vitkausko veide sušvi
to būdinga klusnumo pareigos 
išraiška, visad atskiesta atsida
vimu pareigai” (216 p.). Pasi
aukojimo idealui Vitkauskas 
nepažįsta. Jam “puikiam logi- 
kui ir matematikui... sprendi
mas buvo matematika, be emo
cijų. be klaidos" (201 p.).

Didžiojoje “Agonijos” pa
veikslų galerijoje matysime

(laušimu. Ar jm; 
pavaizduoti Kremliaus Mi-

NAUJI METAI MADEIROJ
BIRUTE CIPLIJAUSKAITfJ

kui lyg mozaika grindžiami ša
ligatviai. (Vargas moteriškei, 
nenorinčiai atsisakyt “eleganci
jos” ir aukštom kulnim batu
kų!) Kitame kampe primityviu 
būdu pinamos virvės. Vienas 
kaimas itin išgarsėjęs savo pin
tas baldais; kiti uostai akį, trau
kia savo spalvingais, senoviš
kais laivukais. Kiekvienas turi 
ir savo bažnytėlę, keturkampiu 
bokštu, iš lauko nubaltintą, o 
viduj, sekant portugalų tradici
ją, išklotą koklinėm plytelėm 
ir nfepaprastai blogo skonio pa
auksuotais, barokiniais altoriais.

žmonės čia niekur neskuba, 
dėl nieko nesinervina. Krautu
vės atdaros dieną ir naktį. 
Įplaukiantį laivą sutinka tauti
nius šokius demonstruojančių 
vaikų grupė, o vos tik išlipus, 
tenka tuoj prisiminti, kad ši 
šala kartu yra ir kvapniųjų vy
nų sostinė. Ir taip belaipiojant 
stačiom, siaurutėm gatvelėm 
saldus vynas maišosi su gėlių 
aromatu, ir visai nesunku tada 
patikėti, kad gyvenimas čia la
bai mielas, ir kad niekas nesi
skųstų, ir ilgiau toj “užburtoj 
saloj” užkliuvęs.

—o—

— Amerikoje 25% kolegijos 
studentų yra vedę.

įvairumo: jau pačiam uoste jų 
laukia tipingi dviejų jaučių 
traukiami, audiniais apkaišyti 
mediniai vežimai. Užsikėlę į kal
ną, gali nuo jo nusileisti dide
lėse, dviejų tautiniais rūbais 
apsirengusių vyrų virvėm pri
laikomose pintinėse. Tame pa
čiame kalne tave siūlosi pane
šioti po parką specialiuose ha
makuose ir kiti “tipingi” madei- 
riečiai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL 
SERVICE

2608 ir 2501 (Ruvo 2439) W. 69 St.
Chicago 29, IU. 1t>l. WA 5-2787 

8212 South Halsted Street 
Chicago 8, 111. Tel. CA 5-1884

Lietuvių bendrovS, kuri turi teisę 
siuntinius diųstl be tarpininku tiesiai 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuvę.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemomis 
kainomis

E. Ir V. Žukauskai

Paskutinę kiekvienerių metų paną, vienas kito nesveikina, jo- 
dieną Madeiron suplaukia tūks-1 kių gėrybių nelinki, o akis iš

plėtę stebi dangų ir jame pasi
rodančias spalvų fantazijas. 
Kartu su katedros varpais pra
deda baubti visų laivų sirenos; 
žmonės prisideda švilpynėm ar 
automobilio triūbom; sprogstan
čių raketų visai nesigirdi, ir ma
tyti tik jų paliekami pėdsakai 
dangaus skliaute. Daug miesto 
gyventojų suguža prieplaukon, 
iš kur geriausia regima visa sa
la, ir tik viskam nurimus, grįž
tama prie stiklo ir linkėjimų, 
tik tada prasideda šventė na
muose.

Nauji metai Madeiroj malo
nūs ne tik dėl to spektaklio. Ši
tam metų laikotarpyje čia dar 
galima maudytis, tinginiauti, iš
sitiesus prieš saulę, džiaugtis 
augmenijos vešlumu bei spal
vingais gėlių, medžių, krūmokš
nių žiedais. Vizitas Funchal 
Sensacijas bei “folklorą” mėgs
tantiems suteikia ir daugiau

tančiai turistų: kas laivu, kas 
lėktuvu, kas specialiai tam tiks
lui organizuojamom ekskursi
jom. Pasak portugalų, išgyve
nęs tą naktį Funchal (sostinėj), 
gali jau mirti, nes vis tiek nie
ko įspūdingesnio nebepamatysi. 
Sala iš tiesų jau iš tolo vilioja: 
tom dienom ji “apsivelka” įvai
riaspalvių lempučių rūbu. Ap
šviečiami visi oficialūs pastatai, 
mirguliuoja šviesom pagrindi
nės gatvės bei parkai, o uostas 
tikrai pavirsta viena, niekad ne- 
išblėstančia liepsnele. Ir visa 
tai tik pasirengimas “didžiajam” 
įvykiui: Naujųjų Metų nakčiai, 
kada visa sala pasineria akinan
čių fejerverkų ugnin. Tada pen
kių - dešimties minučių bėgyje 
sudeginami tūkstančiai, bet pa
keleivis tikrai nesigaili ten at
klydęs, nes tų trumpų akimirks
nių metu užmiršta visa kitą. 
Fejerverkai čia tiek svarbūs, 
kad net įtakoja Naujų metų pa
pročius: pasigirdus dvylikai dū
žių, niekas negalvoja apie šam-

daugelio mums žinomų žmonių 
veidų ir širdžių. Štai, min. pirm. 
Merkys, savo autoritetą išug
dęs saugiose pozicijose ir, mirš
tant Lietuvos laisvei, dar ilgo
kai gyvenąs saugios pozicijos 
iliuzijoje; min. Bizauskas dėl 
perdėtos opozicijos neįstengiąs 
pajusti didžiojo agonijos skaus
mo ir kt. Įspūdingas prof. Vol
demaro epizodas. Pravažiavęs 
Virbalį, “beveik visą kelią jis 
išstovėjo prie lango, stebėdamas 
Lietuvą, naują ir vis tą pat ne
sikeičiamai mylimą” (362 p.). 
Gabus politikas vežė Lietuvai 
stebuklą. Bet savo apskaičiavi
muose suklydo.

Įdomi gen. Skučo charakteris
tika: “Iš jo švietė polinkis re
aliai suvokti gyvenimą. Jis bu
vo ūkininkas, realiai be teatri
nių sentimentų apžvelgiąs savo 
laukus” (109 p.).

Ir jei taip eisime per visus 
istorinėje realybėje atramą tu
rinčius personažus, pamatysime, 
kaip autorius visų jų atžvilgiu 
sąžiningai objektyvus: nė vieno 
nesmerkia nei idealizuoja. Jis 
juos mums rodo išvidinėje ir iš
viršinėje plotmėse, ir jie visi1 puslapio paskutinis sakinys: 
yra tikri. Moralinį jų įvertinimą 
palieka skaitytojui ir istorijai.

Kame idealistai?
Trumpai reikia sustoti ir ties 

tais “Agonijos” veikėjais, ku
rie neturi personalinės atramos 
istorinėje realybėje. Perskai
čius, susidaro įspūdis, kad nei 
Junčys, nei Vitkelis, nei Logė, 
nei Kazėnas iš tikro nėra per
sonažai. Tai yra tipai, kaip ir 
anas “lietuvių draugijos SSSR 
tautų kultūrai pažinti Narys”, 
kurie Lietuvos nelaimės metu 
reiškė tautos socialinio spektro 
kai kurias spalvas. Karjeristus 
— valdančiosios partijos patai
kūnus atstovauja Junčys, ma
terialistų galvoseną reiškia Lo
gė, naivią kairiosios miesčioni
jos politinę logiką — žurnalis
tas Kazėnas ir kiti Konrado ka
vinės politikieriai. “Lietuvių 
draugijos SSSR tautų kultūrai 
pažinti Narys” — tipiškas inte
lektualinių liberalų atstovas, ku
ris, priešingai Smetonai, ne
įstengia ar nesirūpina matyti 
esmės, o operuoja kai kuriomis 
ir tai kreivai interpretuojamo
mis detalėmis.

Po dramątinių scenų pasieny
je, išleidus prez. Smetoną į Vo
kietiją, skaitytojui iškyla klau
simas: “Kame idealistinės vi
suomenės atstovai? Kas jų min
tyse ir širdyse Lietuvos nelai
mės metu?” Matėme gausybę 
oficialių valdininkų, kurie ge
rais laikais į valdžią veržėsi per 
fas et nefas, o nelaimei užėjus, 
nemažesne energija kratėsi pa
reigų ir atsakomybės arba, au
toriaus žodžiais kalbant, bėgo 
“iš istorinio įvykio” (214 p.). 
Mes matėme taip pat visą eilę 
tautos dvasinio spektro šešė
lingų atspalvių. Bet kodėl au
torius neparodė šviesiųjų? Juk 
mūsų tautos tikrąsias spalvas 
atstovavo Vytenio pulko vyrai, 
kurie, prikelti naktį, “susirikia-

vo pilna kautynių apranga. Jie 
buvo guvūs ir entuziastingi; 
jiems patiko, kad trapioji ne
apsisprendimo padėtis, rusams 
skverbiantis Lietuvon, buvo iš
spręsta ir pulkui pavesta susi
remti” (254 p.). Tų vyrų gre
tose žygiavo ne tik kariai, bet 
ir visa mūsų tauta: studentai, 
mokytojai, intelektualai, ūkinin
kai, kaimo jaunimas... Tautos 
rezistencija gimė pirmose oku
pacijos valandose.

Artėjant prie paskutinių kny
gos puslapių, šie klausimai skai
tytoją tiesiog kankina. Argi au
torius šviesiųjų spektro spal
vų nematė? Juk jis turi be 
galo, tiesiog fotografinį žvilgs
nį gyvenimo įvykiams fiksuoti, 
gilią mintį suprasti ir kūrybinę 
galią išreikšti.

Atsakymą į varginančius klau 
simus duoda paskutinio knygos

“Agonijoje merdinti tauta atsa
kė. Ji atsakė 1941 m. SUKILI
MU” (406 p.).

Ir tai, tur būt, yra rašytoju 
Jurgio Gliaudos pažadas ir įsi
pareigojimas.

Įdomios ekskursijos ir j salos 
gilumą — nuolat kylančiais ir 
besileidžiančiais, vingiuotais, spe 
cialiai skaldytais akmenimis 
grįstais keliais. Nors sala labai 
nedidelė (apie 245 kv. mylių), 
gamtovaizdis nuolat kinta. Iš 
tropikų miškų pakylama j be
veik plikas viršūnes, kurios at
veria vis naują akiratį. Įdomios 
ir jų akmeniniais pamatais ir 
sienom bei šiaudiniais stogais 
lūšnelės — tokios mažytės, jog 
sunku net įsivaizduoti, kad jose 
gyventų visa šeima, — apsup
tos įvairiaspalvių gėlių. Kur tik 
teka šaltinis ar upelis, vis prie 
jo suklaupusios moterys skal
bia baltinius. Pajūryje vaikai 
bei vyrai į didžiules pintines 
renka akmenukus, kuriais pas-
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LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorą remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel - 434 - 0421

Žyd no ji Madeiros pakrantė

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
IR ĮVAIRIŲ VALSTYBIŲ MONETAS

IR PAŠTO ŽENKLUS

PERKAME IR PARDUODAME

PATRIA COIN and STAMP CO
6312 S. Western Avė., Chicago, III. 60636

Telef. — GRovehill 6 - 6592 Sav. — Ričardas Estka

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
FIRMOS

PACKAGE EXPRE5S i TRAVEL AGENCY. INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

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

MUSU SKYRIAI
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PHILA1H I.PHIA 28 PA <141 XX GIRVPD <XVFXI 1 PO 9-1507
M LENTOMS VA 128 TTLGHMAN STREET ___ HE 5-1051
ROCHESTER 5. N. V ■>>« HIDSON AVENIU 232-2942
LOS XXGF.I.FR 4. CA1. 107 SO. VERMONT AVENUF — DU 5-0550
CHICAGO 22. ILL. 1211 M> XSHI.XND AVI XVI HU 0-281S
BAI.T1MORI 31. MI> 1900 Et F.'T STREET — PI 2-4240
BUFFALO 12, NEW YORK 701 FILLMORE AVENUE - TV 5-0700
OETROIT 12. MICH 11801 .los CA.MPAI AVEXI I n TO 8-0298
I1ARTFORI1 H. mo 343-47 AI.BANY AVENUF. — CH 7-5101
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Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

P I E TOS
$1.65 & $2.25

JOKIO

HmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiNiiiimiiiimm:

LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 * 4622
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimas
• Puiki atmosfera

eurrent dlvidend
Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632

Valandos: Pirmad., Ahtrad., Penkt. ir Šeštadj 9 v. r. — 4:30 p. p. Į
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v. ’-------  ----- ------------—----- —------.----------------- —-----——J

ft f'I OPI ii IT TV S RADIO (LIETUVIAI)1 **’ DAN LIUTIKAS
I NAUJU PARDAVIMAS • VARTOJAMU TAISYMAS. • 

OREITAa patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS
2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

PLANINGAS TAUPYMAS

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.

HmMiUM. ■H»adi«aĮ b panktadiMį Chartvred and Soperviatd by t be llnitvd Stetn Govtraacat

ne 9 v*l. ryte Iki 4 v*L po 2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO & ILLINOIS
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Santaikai tea 9 vaL ryte iki 1 va L po piai< 

Ttečiadteaį aidaryt b visą diaaą.
Pb0M Vlrpiala 7-7747 Jobą J. ĮUraaw*ii, Pn

AUTOMOBILIAMS VIRTA GRETA MOKU JSTAIGOS
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Vasario 26 d. Ch;cagoje įvyks 
ta “Vakaras Algimantui Mac
kui”, kurio programą sudaro 
šių kūrėjų special ai tam vaka
rui parašyti darbai: poetės Liū
nės Sutemos, poeto Alfonso Ny* 
kos - Niliūno, dramaturgo Kos
to Ostrausko ir kompozitorių 
Dariaus Lapinsko ir Juliaus Gai
delio.

Kompozitorius Darius Lapins
kas sukūrė naują kantatą, kuri 
ar tik nebus vienas iš įdomiau
sių ir stipriausių jo kūrinių. 
“Cantata Declamata — garso 
ir šviesos spektaklis miruslems 
mūsų Mylimiesiems” nepapras
tai natūraliai sujungia poeziją 
— Algimanto Mackaus eilėraš
čių žodžius su muzika. Kanta
ta parašyta mezzosopranui, te
norui, moteriai ir vyrui dekla
matoriams, vyrų kalbančiam 
chorui, fortepijonui ir mušamie
siems 
josios 
vauja 
žienė,
Baranauskas, Milda Pakalnišky
tė, akt. Leonas Barauskas, vy
rų šnekantį chorą sudaro Julius 
Lintakas, Leonas Narbutis, Pra
nas Naris, Romas Stakauskas, 
Rimas Vėžys ir vadovas muz, 
Bernardas Prapuolenis.

no išverstas Shakespearo “Ham
letas”.

Dramaturgas Kostas Ostraus
kas yra stipriausias modernio- 

■ sios dramos kūrėjas lietuvių li- 
I teratūroje. Šiame vakare bus 
1 pastatyta jo naujausioji drama 
j “Duobkasiai”. Jo dramos “Ka
narėlė”, “Žaliojoj lankelėj”, 
“Pypkė”, “Gyveno kartą sene
lis ir senelė” su dideliu įdomu
mu buvo sutiktos lietuviškoje 
scenoje. Kostas Ostrauskas yra 
išleidęs “Kanarėlę” 1958 m., 
“Žaliojoj lankelėj” (kurioje tel
pa “Pypkė” ir “Žaliojoj lanke
lėj”) 1983 m. Naujoje dramoje 
“Duobkasiai”, kuri yra dedikuo
ta Algimantui Mackui, pabrė
žiant mirties atėjimo netikėtu
mą ir nelauktumą, iškeliama, 
kad mirtis vis dėlto tampa pra
laimėtoja.

Jonas Rimša Džiunglių burtai

Tačiau poetą gerai pažįstan
čiam pirmaujantis jo veikalas 
yra ‘‘EI drama dėl alba” (Ryto 
drama), kurioje Casona švelnia 
poetiška forma, bet labai vaiz
džiomis ir net baisiomis spalvo
mis, vaizduoja Mirtį, keliaujan
čią po pasaulį, ypač po šiaurės 
Ispaniją, nuogąstaujančią savo 
pačios darbu. Bet įžvalgus rašy
tojas kartu stebisi palaimintų 
sielų gerais darbais, dorybėmis 
ir šventumu, be kurių pasaulyje 
viešpatautų tik begėdystė ir 
smurtas.

Kun. Kaz. Patalavičius

e

GARDŽIAUSIA DUONA—BULKUTES—SAUSAINIAI—TORTAI |

BRUNO KEPYKLOJE

LIETUVIŠKĄ DUONĄ

Kai Valgo Bruno Duona 

Visad Žydi Kaip Aguona'

Sav. BRUNO MACIANSKIS

II I

3339 So.Lituanica Avė 
Tel- CL 4—6376

instrumentams, šios nau- 
kantatos išpildyme daly- 
solistė Aldona Stempu- 
solistas Stasys Baras -

Komp. Dariaus Lapinsko kū
rinių koncertai bu nepaprastai 
dideliu pasisekimu ir puikiu 
įvertinimu neseniai buvo suruoš
ti New Yorke ir Chicagoje, o 
kovo 12 dieną įvyksta jo muzi
kos koncertas Bostone.

“Duobkasius” režisuoja Jur
gis Blekaitis savo pastatymais 
gerai pažįstamas Chicagos lie
tuviams. Jurgis Blekaitis yra 
buvęs išeivijos teatrų Aitvaro, 
Atžalyno, Chicagos lietuvių te
atro, Chicagos vaikų teatro ir 
Montrealio lietuvių teatro reži
sieriumi.

“Duobkasiuose” vaidina akto
riai Dalia Juknevičiūtė, Algi
mantas Dikinis ir 
Juodka. Dekoracijos

Vytautas 
dail. Al-

Ispanija neteko dramaturgo

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Sfreet
Chicago, Illinois 60629

Tel. PK 6-8998

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPtSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.

Kompozitorius Julius Gaidelis 
specialiai sukūrė keturias dai
nas pagal Algimanto Mackaus 
eilėraščių žodžius. Komp. Julius 
Gaidelis yra vienas iš stipriau
sių, nepriklausomoje Lietuvoje 
išugdytų kompozitorių ir jo kū
ryboje vyrauja modernios kom
pozicijos simfoninė ir kamerinė 
muzika. Neseniai komp. Julius 
Gaidelis užbaigė operą “Danu
tė”, kurią planuoja 1968 m. pa
statyti Chicagos Lietuvių ope
ra. Ruošiamam vakare dainas 
"Keista mirtis Pasimeldi-

Darius Lapinskas

Visą Ispaniją, ypač jos rašy
tojus, neseniai sukrėtė per anks
tyva žymaus dramaturgo Ale- 
jandro Casona mirtis. Rašyto
jas save skiria prie taip vadina
mos *‘1927 metų kartos”.

Šį pasaulį apleidęs kūrėjas bu
vo vienas iš jauniausiųjų minė
tos grupės rašytojų, tačiau tiek 
savo kūryba, tiek literatūriniu 
išsilavinimu Alejandro Casona, 
jiems nepriklausė. Jo būdas jįl

■hF'4

Kostas Osf rausias

solistė Aldona 
akompanuojant

mas” išpildys 
Stempužienė, 
prof. Vladui Jakubenui.

Poetės Liūnės Sutemos nau
jas poezijos rinkinys “Bevardė 
šalis” išeina šio vakaro proga. 
Liūne Sutema yra išleidusi dvi 
poezijos knygas “Tebūna tar
tum pasakoj" 1955 m. ir “Ne
bėra nieko svetimo” 1962 m. 
Jos poezija pasižymi išgyvenimo 
tikrumu ir įdomiomis, vaizdin
gomis formomis. Naujausiame 
rinkinyje stipriai išryškinamas 
žmogiškojo likimo tragizmas.

Poetas Alfonsas Nyka - Ni- 
liūnas tars specialų šiam vaka
rui pritaikytą trumpą kūrybinį 
žodį. Savo kūryba Alfonsas Ny
ka - Niliūnas priklauso Žemės 
ir Literatūros Lankų poetinei 
generacijai ir joje estetine for
ma išreiškia žmogiškosios egzis
tencijos visumą. Jo poezijos 
knygos yra “Praradimo simfo
nijos” 1946 m., “Orfėjaus me
dis” 1953 m., “Balandžio vigili
ja” 1957 m., o 1964 m. Algiman
to Mackaus pastangomis buvo 
išleistas Alfonso Nykos - Niliū-

Kurausko, jų išpildymas 
Palioko, režisieriaus pa- 
Dalia Bylaitienė, apšvie- 
Stasio Gasiūno ir Romo

girdo 
Fredo 
dėjėja 
timas
Urbono, garsų efektai Antano 
Rimavičiaus.

Tragiškai žuvęs poetas Algi
mantas Mackus, kuriam yra ski
riamas šis vakaras, nebuvo vien 
savo kūrybinei sričiai atsida
vęs kūrėjas. Jis plačiai dalyva
vo lietuvių kultūriniame gyve
nime, stengdamasis sudaryti są
lygas ir paskatinti tą gyvenimą 
tapti kūrybingesnių, įvairesniu, 
drąsesniu, modernesniu. Tad 
nenuostabu, kad į vakarą, dedi
kuotą Algimantui Mackui, yra 
įsijungę tiek mūsų kultūrinio 
gyvenimo įvairiausių šakų kū
rybinių pajėgų. ‘‘Vakaras Algi
mantui Mackui” rengiamas San
taros - Šviesos, žada būti nepa
prastai įdomia ir patrauklia 
tuviškosios kūrybos švente.

rm

lie-

— Amerikoje visada buvo 
daugiau vyrų kaip moterų, da
bar 97 vyram tenka 100 mote
rų.

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymag 

WA 5-9209 Chicago, “

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
"Geresnė ir pigesne alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė

Chicago, m. 60629

• nupiešti savo mielą tėviškę — 
Astūrijos kraštą. Visa jo kūryba 
teatrui yra perdėm poetiška ir 
kartu žmogiška. Tačiau nereikia 
manyti, kad velioniui trūko saty
riškos fantazijos ir švelnaus 
tragizmo.

Savo pagrindiniame veikale 
“Nuestra Natacha”, lygiai kaip 
ir veikale “La barca sin pesca- 
dor” (Valtis be žuvautojo), au- 

[ torius užjaučia į beprotybę ir nu
lenkė svajoti’aVirtikrovę kdau-l simi"im4 žengiantį pasaulį. Ale- 
sas. Gerumas ir atlaidumas jam 
atskleidė pilną pasaulio išraišką 
ir viziją, sušvelnindami jo tragi
ką. Bet rašytojo švelnumas bu
vo visuomet giliai krikščioniš
kas ir malonus, su baroko neo- 
gongorižmo bei neokalderoniz- 
mo priemaišomis. Casona įsten
gė savo kūryboje itin vaizdžiai

[ jandro Casona šiuose savo vei
kaluose vaizduoja pasaulį, skęs
tantį priešingybėse, šaltuose ka-; 
ruošė, būkštavimuose, revoliu
cijose ir karštų karų liepsnose... , 
Ir kas jį dar išgelbsti nuo visuo- j 
tinio paskendimi) — tai krikščio-i 
nybė, ypač katalikų Bažnyčios 
skelbiama ir praktikuojama arti
mo meilė ir taika, kurios regimai1 
ir nenuilstamai guodžia ir stipri I 
na audrų blaškomą pasaulį.

metalu aplieti

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59

j

—.... .....................
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro.

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

2400 S. Oakley
Tel. Vlrginiai

> 1

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

I

Iii.

urminėmis kainomis iš tūkstančių .jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”.

PIRKSIT.E NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
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

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

SuperFtame

t Si ne!a ir
ANGLYS

OiL
SINCLAIR ALYVA

POrtsmouth 7-80203605 West 63rd St,

8 vai 
ir šeštadle- 

p. p.

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine 
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636 
Telef. — 925-5121

VANDER WAGEN

MES MOKAME

4/2
sąskaitas

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

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

T Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

Naujausios ir geriausios ilgo gro
jimo autentiškos lietuviškos plokš
telės.

Nepasitenkinkit pakaitalais.
Reikalaukit Reųuest firmos.
Kreipkitės į savo apylinkės krav 

tu ves, arbo rašykit:

REŲUEST RECORDS, Ine. 
66 Mechanic St.

New Rochelle, N.Y.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Reąuest Records
PLOKŠTELĖS

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS LITVVINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai.
Rastinė atdara kasd en nuo 
ryto iki 6 vai. vakaro 

nlais iki 3 vai.

Gowns by Martha
PORTRAITS • CANDIDS

YA 7-5858

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

VAT ANUOSI- ANTRAD. ir PENKT............................9 v. r. iki 5 v. v.
VaiAl’linja. PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki 9 v. v.

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

ANT VISU
SĄSKAITŲ

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. - F?nktad. - 
9iki 9 \ vak. šeštad. nuo 9 iki 6 
v vak.. Sekmad 11 iki 5 v. vak.

Pnriiplnan., automobiliai pagal 
reikalavimą.

Pristatoma Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

Illllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

'"J — llll.llll—ĮL I I ............. ~

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKO.. S

home of 
MODERN 

photogrophy

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir k»*tvir. 9—9 vai., antr., ir šefitadieniate nuo

po pietųSekmad. atdara nuo

Daugiau kaip 50 metų, 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

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

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

imsiu n



Antanas Tamošaitis Lapkričio sapnas (aliejus)

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMfiNIENE gausiai “sunkusis vanduo”, skiria

mas Vokietijai, vokiečių moksliniu

Antanina Dambrauskaite grįžta
Laisvosios Lietuvos operos 

solistė Antanina Dambrauskai
tė mums padovanojo naują 
plokštelę. Vėl pragydo, kaip ka
daise ji buvo vadinama, Lietu
vos laukų Lakštingala... Nepri
klausomybės laikais ji buvo mū
sų scenos pasididžiavimas. Ji 
atstovavo laisvąją Lietuvą vi
sur ir visada.

Antanina Dambrauskaitė — 
lyrinis sopranas, pirmaujanti 
operos solistė, nuo 1929 metų 
iki 1944 metų pavasario ji dai
navo Lietuvos Valstybės operos 
teatre ir savo repertuare ji tu
rėjo per 30 pirmaeilių partijų.

Su dideliu pasisekimu gastro
liavo Prahos, Rygos, Talino, 
Augsburgo ir kitose operų sce
nose. Koncertavo Berlyne, Miun
chene, Vienoje, Londone bei ki
tuose Didžiosios Britanijos mies 
tuose. Į Ameriką atvykus — 
Chicagoje, Miami, Bostone, New 
Yorke ir įvairiuose Kanados 
miestuose.

Lietuvos ir užsienio operų 
scenose aukščiausio įvertinimo 
buvo susilaukusi Elzos ir Eliza- 
beth R. Vagnerio “Lohengrine” 
ir “Tannhauser”; Mazenkos B. 
Smetanos __ “Parduotojoj nuo
takoj”; Dezdemonos G. Verdi 
— “Otelo”; Puccini — “Madam 
Butterfly” bei kitose vokalinėse 
interpretacijose.

Buvo pirmoji interpretatorė 
lietuvių kompozitorių sukurtose 
operose: Eglės Miko Petrausko 
“Eglėj Žalčių karalienėj” ir Da
nutės Stasio Šimkaus “Pagirė- 
nuose”.

Antanina Dambrauskaitė, kaip

ir daugelis kitų lietuvių, 1944 
metų vasarą, artėjant raudona
jam siaubui — komunizmui, pa
sitraukė iš Lietuvos su skaudan
čia širdimi palikdama viską, kas 
jai buvo taip brangu ir miela 
— operos sceną. Ji, kaip mes, 
puoselėjo viltį grįžti. Ji dar vis 
svajojo dainuoti Kaune ir Vil
niuje. Bet likimas dar ir šian-

Antanina Dambrauskaitė

dien ją tebelaiko priglaustą ten, 
kur jos sielai skaudu ir ankšta. 
Likimas prislėgė mūsų gražia
balsę...

Didelė visų dainos mylėtojų 
pagarba ir padėka reiškiama 
šiandien J. Stukui, kuris dabar 
išleido A. Dambrauskaitės plokš 
telę, duodamas visiems progos 
vėl dainininkę išgirsti.

Šią naują plokštelę verta vi
siems įsigyti, klausytis ir gėrė
tis dainuojamų mūsų liaudies 
dainų ir solistės balso grožiu.

J. Karib.

Jaunimo metų kalendorius
Tai vienas iš leidinių, specia

liai skiriamų Jaunimo metams.
Kalendoriaus tekstas buvo 

parengtas pereitų metų lapkri
čio mėn. Vilties spaustuvė jį 
tuojau pat surinko. Bet prasi- 

‘ dėję mūsų gyvenime visokie 
“raganavimai” sutrukdė rengė
jus kalendoriaus darbus išbaig
ti, tad laužymas ir korektūra 
teatlikti tik šiomis dienomis.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Didžiai Gerbiama “Draugo” Re

dakcija,
Vardan tiesos ir objektyvumo, 

maloniai prašau paskelbti šį mano 
laišką:

1965 metų lapkričio 6 dieną moks
lo, meno ir literatūros priede “Drau
gas” paskelbė žinią, kurioje, ryšium 
su .mano muzikine recenzija apie 
Kanados lietuvių Jaunimo Kongre
so koncertą Toronte, nekorektiškai 
siejama Lietuvos operos solistės E. 
Kardelienės pavardė su sol. J. Šu
kytės pavarde ir tuo be jokio pa
grindo skaudžiai užgaunama E. Kar
delienė.

E. Kardelienė L. Šukytės nėra 
nei mačiusi, nei girdėjusi dainuo
jant ir nė vienu žodžiu apie ją nėra 
prasitarusi, — tat nėra nė mažiau
sio pagrindo ją užgaulioti.

Apie L. Šukytę, dar jauną solis
tę, esu rašęs aš; rašęs objektyviai, 
atsargiai, švelniai ir gera valia. Aš 
nuoširdžiai džiaugiuosi kiekvienu 
mūsų lietuviškojo taĮento pasireiš
kimu ir stengiuosi įvertinti kuo ob
jektyviausiai. Taip parašiau ir apie 
sol. L. Šukytę. Jeigu kam atrodo 
kitaip, tegul kaltina mane. Aš savo 
pasisakymus visada pasirašau ir už 
juos pasiimu visišką atsakomybę.

Prašau priimti, Gerb. Redakcija, 
pagarbos pareiškimą.

J. Kardelis 
Montrealis, 1965. n. 2.

Norvegijos didvyriai
II-jo pasaulinio karo metu Nor

vegijos gyventojai įgijo ne tik Eu
ropoje, bet ir visame pasaulyje gar 
bingai užsitarnautą karštų patrio
tų vardą dėl savo užsispyrusio pa
sipriešinimo nacių okupacijai, ne
žiūrint Vidkun Quislingo pataikū
niško kolaboravimo su įsiveržusiais 
priešais.

Columbijos pastatytas spalvotas 
filmas “The Heroes of Tslemark” | 
yra kaip tik pagrįstas atremtu į 
faktus pasakojimu apie devynetą to 
kių norvegų rezistencijos kovotojų, 
kurie karo metais trukdė vokiečiam 
pasigaminti atominę bombą.

Režisierius Anthony Mann filmą 
susuko pačioje Norvegijoje, todėl ir 
jos fonas atsiskleidžia visu auten
tiškumu: prisišlieję prie kalnų kai
meliai arba snieguotų dykumų išti
si plotai. Režisieriaus tiesioginis pri- 

I ėjimas prie pasakojimo sudomina 
I žiūrovą. Ir jau pačiose pirmose sce- 
1 nose jaučiasi laiko ir vietos suprati
mas, taip pat ir krizė.

Tačiau visa bėda yra su pačiu 
tekstu. Įtemptai vedąs ligi vidurio, 
vėliau tekstas lyg ir grįžta atgal, su 
darydamas kartojimosi įspūdį.

Filmo statytojai cituoja mirusio 
Sir Winston S. Churchillio posakį, 
atvaizduojantį šiuos įvykius kaip 
“vieną svarbiausių sabotažo aktų 
II-ame pasauliniame kare”.

Veiksmas prasideda nacių oku
puotoje Norvegijoje. Oslo universi
teto mokslininkui dr. Pedersenui 
(Kirk Douglas) pasiunčiama reikš
minga žinia. Suprasdamas jos svar
bumą, profesorius perduoda ją Ang
lijai. Vėliau jis ir rezistencijos ko

Kultūrinė kronika
• Dailininko Antano Tamo

šaičio darbų paroda vasario 10 
d. atidaryta “Little Theatre 
Art Gallery” patalpose, Ottavo- 
je, Kanadoje. Parodoje išstaty
ta 15 aliejinės tapybos paveiks
lų, 15 akvarelių ir 5 litografi
jos. A. Tamošaičio darbų paro
da galerijoje tęsis iki vasario 
20 d.

• Lankytinos parodos Chica
gos Meno institute. Puiki, ap
žvalginė N. de Stael darbų pa
roda uždaroma vasario 13 d. 
Garsaus japonų grafiko Hokn- 
sai paroda tęsis iki vasario 20 
d. Rodomas taipgi labai turtin
gas rinkinys, pavadintas Dnerer 
ir jo laikai: įspūdingi ano laik- 
meč’u vokiečių meisterių, ypač 
grafikų, darbai, ši paroda už
daroma kovo 1 d. Nuo vasario 
11 d. iki kovo 27 d. Meno insti
tute vyks grandiozinė paroda, 
pavadinta Paryžiaus mokykla.

votojas Knut (Richard Harris) su- kams ir atominei reakcijai, 
sirūpina savo planu išsprogdinti ne-! Pasakojimas nustoja savo įtemp- 
paprastai saugomą fabriką Rjukan to supynimo dėl per daug išblašky- 
kaime, pasislėpusiame užsnigtame tos svarbiausio veikėjo Kirk Doug-

jas vaidybos.
Priešingu kontrastu atsimuša pui 

kiausia Riihard Harris vaidyba. Tai 
i buvęs darbininkas ir vyras, taip ne
nuolaidus ir užsispyrusiai patvarus 
savo siekime, kaip užšalęs fiordas.

Michael Redgrave, kitas laisvės 
kovotojas, pasilieka daugiau atstu
me, lyg tylusis stebėtojas.

Mokslininko buvusios žmonos ro
lėje Švedijos aktorė Ulla Jacobson 
(mokanti laisvai 5 kalbas) užkariau

ja žiūrovą savo malonia šypsena, 
bet jos rolė lieka nuskriausta netin
kamo teksto.

Filmo viena svariausių pusių yra 
nuostabus nufotografavimas. Lietu
vio žiūrovo žvilgsnis ilgesingai seks 
snieguotus laukus, kur retkarčiais 
vienišo keliauninko, čiuožiančio pa
šliūžomis, kelias susikerta su atsi
skyrusiu taipgi vienišu šiaurės el
niu.

Žiema prašina-vasara ateina!
Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jūsų giminaičius 

Lietuvoje vasarine apranga. Idant Jums nereikėtų sukti galvos 
kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme kelis specialius 
siuntinius, kuriuose yra visa tai kas vertinga, reikalinga, naudin
ga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

Laumės Juosta (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis: Vyr. arba mot. 

nailoninės kojinės: Viln. angliška medž. vyr. arba mot. kostiumui 
— 3% jardo; Itališkas nepermatomas gražių raštų nailonas suk
nelei — 4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; Itališkas vyr. arba mot. 
nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. lietsargis; Perlų karoliai 
arba šilk, kaklaraištis: vyr. arba mot. baltinių pora: ir Vasarinė 
bliuzkutė arba vyr. marškiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.

Kastytis (II)
Viln. angliška vyr. košt, medžiaga Boston arba herringbone 

3>/2 j-: Vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; Vyr. pusbačiai; Vyr. 
Ital. nailoninis lietpaltis; Vyr. prie kostiumo pritaikintas kakla
raištis; Vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gražios nosinės; ir Byro 
amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.

Juraitė (III)
Mot. kostiumai arba vasariniam paltui 3 j. vilnones angį, 

medž.; Itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei — 4 j.; 
Vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; 
švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros 
nailono kojinių; Itališkas mot. nailoninis lietpaltis; dailus ran
kinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir .Juraitės siuntinys kainuoja tik 130 dol., 

nes susitaupo 9 dol. pasiuntimo išlaidų.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo 

turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10y2 jardo angį. viln. medž. trims 
kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. trims paltams viln. angį, me
džiagos už 60 dol.; N - 4 — 16 jardų nepermatomo nailono gra
žiausių raštų 4 suknelėms už 45 dol.; ir M -13 vertingas augšto 
kaloriteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų 
dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų 
pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik už 12^ dolerių, 
plius faktinos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius galite 
mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymėdami mūsų tranzi
tinio sandėlio ženklą: B. O. 11690/64.

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britam
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030, Talman Avė., Chicago, III., tel. 
436-0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 
124 Park Str., Sudbury, Ont., Canada.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HAIjSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI I

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S O N , 

SAVININKO

SAINT CASIMSR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-633S 

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605*07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2
4330-34 South California Avenue
Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

*/;

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 71st Street Tel. GR 6 
1410 So. 50fh Avė., Cicero Tel. TO 3-1

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Dabar kalendorius turi pasiro
dyti jau netrukus.

Kalendorius skiriamas visų 
pirma jaunimui. Bet jis pravers 
ir kiekvienam lietuviui, kuriam 
rūpi, Maironio žodžiais, Lietu
vos kelias. Tad šis kelias čia ir 
rodomas. Kalendoriaus turiniu 
ryškinami šie dalykai: krikščio
niški ir lietuviški vardai, tauta 
ir valstybė, išeivija ir bendruo
menė, tautinė kultūra. Atski
rais neilgais straipsneliais žvel
giama į Lietuvos žemę ir žmo
nes, svarbesnius Lietuvos isto
rijos laikotarpius, lietuvių kalbą, 
literatūrą, muziką, dailę, teatrą, 
mokslą, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę.

Taip pat painformuojama 
apie pagrindines lietuvių išeivi
jos organizacijas ir duodami 
diplomatinės Lietuvos tarnybos, 
kraštų bendruomenių, lietuvių 
laikraščių bei žurnalų, leidyklių, 
radijo valandėlių adresai.

Suprantama, reikiamas dėme
sys skiriamas Jaunimo metams 
ir kongresui. Be Lietuvos himno, 
Maž. Lietuvos himno, tautinių 
lietuvių giesmių, kalendoriuje 
taip pat nemaža duodama poeti
nės lietuvių kūrybos ištraukų 
ir būdingesnių posakių. Kalen
dorius iliustruotas.

Kalendorius bus kišeninio for
mato ir turės 104 puslapius. Pa
rengė St. Barzdukas. Leidžia 
PLB Valdyba, siekdama, kad 
išeivijos lietuvių jaunimas imtų 
į savo rankas lietuvišką arklą, 
knygą, lyrą ir eitų, kaip aukš- 
iau minėta, Lietuvos keliu.

SP

Visų rūšių

. taupmenoms

4 kartus

metuose

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIRTA

REpubUc 7-8600 REpubUc 7-8601

•845 SO. WESTERN AVĖ,

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYčiA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

lr kitų papuošimų
2443 Weat 63rd STREET

Telef. FB 8-0833 PR 8-0834

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 
pelno dividendų nuo pradžios mėnesio.

Paskolos namams Įsigyti ar taisyti
TURTAS VIRS $100,000,000.00 
REZERVAI VIRŠ $9.500,000-00

Bendrove iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MflCKIEWICH JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
Direktorių Tarybos Pirmininkas Prezidentas

* *

VALANDOS:

Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak.

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

................................ ...........

Standard Federal
S A V I N G S & LOA N ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 AKCIIER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS G0632

Telef. — VIrginia 7-1141

VASAITIS-BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympic 2-100$

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

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

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

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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Regina Jautokaitč

vertybę.

KELIAUKIME LIETUVON
Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago. III., 60629 

Tel. 925-5988

Buriniai laiveliai (aliejus)

VASARIO SAULETEKY
SOFIJA OZELIENĖ, CMcago, III.

Šitokiu pavadinimu ponia Le
na L. Gitter yra paruošusi Am. 
Liet. Montessori dr-jos Vaikų 
namelių nuotraukų albumą su 
mokyklos vedėjos S. Vaišvilie
nės nuotrauka tautiniuose rū
buose. L. Gitter yra Am. Mon
tessori Society inspektorė, lan
kanti ir vertinanti įvairias Mon
tessori mokyklas Amerikoje. Po 
pereitų metų vizito Vaikų na
meliuose, L. Gitter nutarė pra
dėti šį įdomų lietuvišką albu
mą. Jis buvo pristatytas pla
tesnei Amerikos visuomenei 
1965 metų pavasarį New Yor
ke vykusiame Amerikos Mon
tessori mokytojų seminare, ir 
taip pat yra parodomas visiems, 
su kuo tik L. Gitter turi pro
gos sueiti.

Ne vienam kiltų klausimas, 
kodėl kitatautė moteris turėtų 
taip gyvai populiarinti Am. Liet. 
Montessori dr-jos Vaikų name
lius, ypač jų lietuviškąjį aspek
tą? Reikia sutikti, kad tai, kas 
sužavėjo L. Gitter, yra šios mū
sų mažųjų mokyklos visapusiš
kumas. Namelių auklėtiniai yra 
ruošiami ir šio krašto gyveni
mui ir tempui, nes jiems su 
kantrybe ir atsidėjimu yra įduo
damas geriausias ginklas bet 
kokioj gyvenimo kovoj — mei
lė mokslui ir darbui. Vaiko in
telektualinės ir socialinės savy
bės yra lavinamos, vartojant 
pačias naujausias ir tinkamiau
sias priemones. Bet už vis dau
giau mes didžiuojamės, kad ki
tatautė viešnia, ypač šių metų 
vizito proga, išskirtinai daug 
dėmesio kreipė į lietuvių kalbą, 
kuri mūsų darbščiųjų mokytojų 
pastangomis yra vaikams pri
statoma taip patraukliai, įvai
riai ir turtingai. Jos žodžiais: 
“Kiekvienas Montessori moky
tojas turėtų atsilankyti į jūsų 
Vaikų namelius ir savo akimis 
pamatyti, ką galima padaryti, 
kai meilė vaikui ir savo tautai 
diktuoja, o ne pinigai ir apskai
čiavimai turėti kuo lengvesnį 
gyvenimą". Todėl ir nenuostabu, 
kad kalba ir jos turtinimas, bei 
užsiėmimai su kalba lavinančia 
medžiaga, yra populiariausi dar
bai Vaikų namelių auklėtinių 
tarpe. Nesvarbu, kas sėdėtų 
prie staliuko, kur pristatomos 
raidės ir garsai, ar kolega bend
raamžis, ar viena, ar kita auk
lėtoja, laukiančių eilutė užtik
rinta. Kiekvienas pasiėmęs kny
gelę, kur įrašoma išmokti gar
sai, kantriai stovi ir laukia sa
vo eilės. Kada yra įsivaizduo
jama, kad priešmokyklinio am
žiaus vaikai domisi tik vadina
mais “žaidimais”, yra ypač ma
lonu stebėti vaikus su tokiu su

sidomėjimu savinantis 
tautos ateičiai didelę 
Tokiam rezultatui atsiekti rei
kia daug dėmesio skirti lavina
mos medžiagos sutelkimui ir 
kalbos pristatymui. Vaikas na
tūraliai siekia sau vis daugiau 
žinių. Jeigu, jam besiformuo
jant, yra sudaromos sąlygos gi
linti žinias savo kalbos pažini
me ir naudojime, jis noriai pats 
pasistatys tvirčiausią pamatą, 
tinkamai vertinti ir naudotis 
lietuvių kalba.

Kiekvienas L. Gitter vizitas 
ne vien tik Nameliams, bet ir 
visai mūsų lietuviškai visuome
nei atneša daug ryškiai teigia
mų aspektų. Savo darbe ir as
meniškuose kontaktuose pozity
viai pristatydama Vaikų name
lius, ji taip pat pozityviai pri
stato ir visą lietuvių visuome
nę Amerikoje. Po paskutinio vi
zito L. Gitter kreipėsi į auklė
tojas, prašydama nuotraukų iš 
Namelių veiklos, kurias norėtų 
panaudoti savo Montessoriniuo- 
se leidimuose. Toji spauda, be 
abejo, pasieks ir platesnius Ame 
rikos visuomenės sluoksnius, ir 
lietuviškos montessorinės mo
kyklos atžymėjimas, kaip pa
vyzdinio vieneto, labai išryškina 
ir paaukština lietuvybės sąvo
ką šio krašto pažiūrose.

Kadangi Am. Liet. Montesso- 
ri dr-jos Vaikų nameliai yra už
sitarnavę tokį gerą vardą ir 
tvirtą įvertinimą kitataučių tar
pe, reikia nepamiršti, kad tai 
buvo atsiekta mokyklos auklė
tojų, išlaikytojų, o ir mažųjų 
darbščiųjų mokinukų dėka. Pvz., 
šių mokslo metų apsilankymo 
proga, aukl. J. Juknevičienė, ne
pasigailėdama taip brangaus 
laiko, pasiuvo ir įteikė L. Git
ter lietuvišką tautinę lėlę, kuri 
naujajai savininkei nuolatos 
primins lietuviškąją mokyklą ir 
jos lietuviškąją dvasią. Besirū
pinant viešnios patogumu, jos 
atsilankymo proga, Am. Liet. 
Montessori dr-jos pirm. I. Kriau 
čeliūnienė pakvietė Vaikų na
melių auklėtojas, L. Gitter ir ne
nuilstančias dr-jos valdybos 
darbuotojas F. Gramontienę ir 
D. Korzonienę vaišėms šaunia
me restorane. Tokioje jaukioje 
aplinkoje viešnia turėjo progos 
giliau susipažinti su Namelių 
darbuotojom ir jas asmeniškai 
pamėgti. Nenuostabu, kad jos 
išsivežti malonūs prisiminimai, 
kuriais ji noriai dalinasi su sa
vo draugais ir bendradarbiais, 
atneša ir Vaikų nameliams ir 
lietuvių vardui daug paskatinan
čių atgarsių.

MAISTO GARDUME-SVEIKATA
STEFANIJA STASĮ E N E, Cleveland, Ohio

Žmogui reikia kasdien maitin- išbalansuotas ir tinkamai pa- 
tis, nes organizmui reikia tam 
tikrų medžiagų gyvybei palai
kyti. Reikalingi riebalai, balti
niai, angliavandeniai, druskos 
ir t. t. Tačiau jeigu žmogui bū
tų patiekti šie reikiami medžia
gų kiekiai be tinkamo ir skonin
go paruošimo, žmogus greit nu
stotų apetito arba visai nieko 
nenorėtų valgyti. Negardus ir 
nepatrauklus maistas veikia net 
neigiamai į mūsų skilvį. Toks 
maistas nesužadina skilvio sul
čių išskyrimo ir tuo sutrigdo 
virškinimą. Medžiagos skilvy 
rūgsta ir, žinoma, pasėkoje to 
žmogus suserga. Todėl reikala
vimas ko nors gardaus yra vi
siškai natūralus, paties organiz
mo, nes tai būtina sąlyga geram 
virškinimui. Tai nebūtinai smai- 
ližavimo ar išlepinto skonio pa
žymys. šiais laikais, kada siū
loma daugelio anksčiau plačiai 
vartotų produktų atsisakyti, 
kaip pvz. gyvulinės kilmės rie-

ruoštas maistas daugiau ar ma
žiau nustato ir šių laikų žmo
gaus amžių. Todėl šeimininkė 
turi būti gerai informuota ir 
nuolat sekti mitybos srity pa
darytą pažangą ir apskritai 
daugiau domėtis šia sritimi.

Clevelando klinikoje veikia 
speciali eksperimentinė virtuvė, 
kurios svarbiausias uždavinys 
yra nustatyti tinkamą dietą 
žmogaus širdžiai apsaugoti. Ka
dangi mityba šių laikų žmogaus 
širdies sveikatingumui turi le
miamos reikšmės, todėl moder
nioji kulinarija ir kreipia tiek 
daug dėmesio į tai, ką žmogus 
šiandien turėtų valgyti. Minė
toji klinikos virtuvė šalia savo 
specialių dietų yra pagaminusi 
ir visą eilę naujų produktų, kaip 
pvz. margariną, sūrį ir t. t. Mė
ginama 
vulinės 
maistas 
žinoma,

apsieiti visiškai be gy- 
kilmės riebalų. Toks 
taikomas ne ligoniams, 
o sveikiems. Tai prie-

*

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso (PLJK) finansų komisijos iždininkė 
Birutė Juodikienė (kairėje) ir vicepirmininkės Jūra Gailiušytė su Mil
da Lenkauskiene tariasi aukų vajaus reikalais. Kongreso darbams ir 
Jaunimo peticijai aukas siųsti: Lithuapian Youth Congress, c/o Mrs. 
B. Juodikis. 1794 Kast 227 St., Cleveland, Ohio 44117.

J. Garlos nuotrauka

balų, riebių pieno produktų, šei
mininkėms turi kilti naujos idė
jos, kaip be jų pagaminti gar
dų ir skoningą bei patrauklų 
valgį.

Nors modernioji virtuvė su 
visais techniškais įrengimais ir 
palengvina šeimininkės darbą 
ir jai daugiau laiko palieka ki
tiems reikalams, tačiau kartu ir 
vis daugiau reikalavimų stato 
ir daugiau žinių iš šeimininkės 
reikalauja. Šiandien didelio sku
bėjimo technikos amžiuje mais
tas įgauna vis svarbesnės reikš
mės žmogaus sveikatai. Gerai

monės žmogaus koronariniai 
sistemai apsaugoti. Aišku, kli
nika turi savo specialų uždavi
nį, tačiau manau, kad ir kiek
viena šeimininkė turėtų atkreip
ti tam tikrą dėmesį į riebalų 
naudojimą kasdieninėje mity
boje.

S. V. ir K. B.

P. L. Gitter poilsiauju po įdomios dienos praleistos Vaikų nameliuose. Iš kairės: mok. J. Juknevičienė, ved. 
S. Vaišvilienė, p. L. Gitter, ALMD-jos pirm. I. Kriaučeliūnienė, sekr. D. Korzonienė ir vicepir.m. F. Gra- 
moiitienė, Nuotr. VI. Juknevičiaus

Šia proga pateiksiu ir keletą 
receptų, kur vietoje gyvulinės 
kilmės riebalų panaudosime aly
vą. Bent šiuo metu manoma, 
kad geriausia vartoti yra taip 
vadinamoji Saf-flower (Šafrano 
žiedo) alyva. Ši pagaminta iš 
augalo sėklų, kuris auga piet- 
vakarų Azijoje ir Etiopijoje. 
Anksčiau iš jo pagaminta aly
va buvo naudojama daug ausia 
industriniams reikalams, bet 
dabar skaitoma viena geriausių 

[ mitybai. Minėtą alyvą galima 
I pirkti didžiosiose maisto krau
tuvėse (supermarketuose) ir 
ta p vad narnose sveiko maisto 
krautuvėse (Health-stores). Tik 
š’oje specialioje krautuvėje ji 
brangesnė, nes pagaminta šaltu

— spaudimo būdu ir yra gry
nesnė. Be to, ją reikia laikyti 
šaldytuve.

Obuolių - riešutų plokštainis

Imti: 1% puoduko cukraus, 
3 kiaušinius, 1 puoduką alyvos 

I (Safflotver oil), 1 arbat. šaukšt.

Pavasarėjančioje saulėje su
tvisko vėliavos, tautinių drabu
žių ornamentai ir ugniaspalvių 
rožių vainikas prie Žuvusiems 
paminklo. Tautos himnas ir Ma
rijos giesmė pripildė nostalgija 
praradusiųjų tėvynę širdis

__ Daiva, greičiau į mašiną,
— paragino sužadėtinę Riman
tas, — spalvos ir gintarai ne- 
perdaugiausia šildo, — juokais 
pridėjo jis.

— Danguole, Dalia, skubėki
me, Rimantas susirūpinęs, kad 
nesušaltume, — Daiva vikriai 
laviravo Jaunimo centro sodelį 
užtvinusioje minioje.

■O kur ketvirtoji ”D” — Dai
na? — dairėsi Rimantas.

— Štai ji — su Arūnu šne
kučiuojasi.

— Neprisikalbėjai vakar, per 
finis semestri, — erzino atsku
bėjusią Dainą mergaitės.

— Vakar šokome, — švitėda
ma atšovė ši.

Automobily mergaitės gyvai 
dalinosi šventės įspūdžiais.

— Mane jaudina apeigos prie 
Žuvusiems paminklo, — paste
bėjo Daiva.

— Gražus mūsų mirusiųjų 
kultas, ypač žuvusiųjų už tėvy
nę. Tėvelis pasakojo, kad Kau
ne, Karo muziejaus sodely Ne
žinomam Kariui paminklas bu
vo pastatytas iš kovų laukuose 
surinktų akmenų, — pasigėrė
dama pasakojo. Danguolė.

— O man senelė sakė, kad 
mirusiųjų kripta Karo muzie
juje sukeldavo stačiai mistinę 
nuotaiką; durys juodo ąžunolo
— ant jų sidabrinis laurų vai-

vanilijos ekstr., truputį citrinos 
tarkuotos žievės.

Visus šiuos produktus sudė
jus į dubenį, išsukti, kol masė 
bus šviesiai geltonos spalvos.

Toliau: 2 puoduku miltų, 1 
arbat. šaukšt. cinamono, 1 lygų 
arbat. šaukštelį kepimo sodos, 
truputį (ant peilio galo) drus
kos. Viską sumaišius, persijoti 
ir sumaišyti su anksčiau pa
ruošta mase. Tada supilti y» 
puoduko maltų riešutų ir 3 
puod. stambia trintuve (tarka) 
sutarkuotų obuolių (nevartoti 
Delicious atmainos). Palengva 
išmaišyti ir supilti į pateptą for
mą 9 x 13 colių dydžio.

Kepti 55 minutes prie 350 F. 
laipsnių.

Ledai su uogomis

Imti: 2 puoduku šalto van
dens, 2/3 puod. be riebalų pieno 
miltelių, y2 puod. alyvos (Saf- 
flower), 1 valg. šaukšt. želeti- 
nos y puoduko šalto vandens, 
1% puoduko nugriebto pieno 
(skim milk), !Ą puoduko cuk
raus, Vi arbat. šaukšt. druskos, 
y2 puoduko norimų uogų.

Supilti šaltą vandenį, pieno 
miltelius ir alyvą į maišytuvą 
ir dideliu greičiu 2 minutes mai
šyti. Šio mišinio paimti 2 puodu
kus (likusį galima šaltai pasta
čius kur nors kitur panaudoti).

Želatiną suminkštinti šaltu 
vandeniu. Ištirpinti ją kąršįame 
piene. Tada supilti cukrų ir mais 
šyti, kol ištirps. Supilti du puo
duku anksčiau pagaminto mi
šinio ir, sudėjus uogas bei drus
ką, išmaišyti. Supilti į ledams 
šaldyti indą ir užšaldyti. Gau
namas 1 kvort. ledų kiekis.

nikas ir kardas. Viduje — sie
nos juodo marmuro su aukso 
raidėmis įrašytomis mirusiųjų 
pavardėmis. Ir paslaptingom 
šviesom apšviesta, — įsiterpė 
Daina.

— Nei viena jūsų neatsime
nate Lietuvos, Karo muziejaus. 
O aš puikiai prisimenu. Man, 
tada penkerių metų vyrui, di
džiausią įspūdį padarė karo in
validų orkestras, jų uniformos 
su raudonais lampasais, žėrin
čios auksu dūdos sužavėjo ma
ne. Nutariau užaugęs tapti ka
ro invalidu...

Skardus jaunatviškas mergai
čių juokas palydėjo Rimanto 
vaikystės svajones...

— Daiva, Rimantai, kodėl vė
luojate, mama rūpinasi, girdi, 
pietūs aušta, — pasitiko juos 
duryse geraširdžio atvirumu 
Nausėda.

— Atleiskite, ponia, sugaišo
me, kol tris gražias mergaites 
tautiniais drabužiais namo pri
statėme, — teisinosi Rimantas.

Valgomajame, ant rūpestin
gai padengto pietums stalo 
skleidė švelnų aromatą rusvai 
geltonos rožės.

— Puikios rožės, mamut. 
Tavo mėgiamos, arbatinės... Ak, 
Dieve, šiandien jūsų sutuoktu
vių metinės, — sušuko Daiva, 
sveikindama tėvus.

— Tavo tėvas lepina mane,
— laiminga šypsojosi Nausė
dienė.

— Vaikams pamiršti tėvų su
tuoktuvių dieną — pusė bėdos, 
tačiau, apsaugok Viešpatie, vy
rui pamiršti, — perspėjo busi
mąjį žentą Nausėda.

— Nebijok, Rimantai, aš ta
ve iš anksto perspėsiu, net ir 
užuominą dovanėlei padarysiu, 
kad netektų tau dėl jos galvos 
sukti, — visiems juokiantis ra
mino sužadėtinį Daiva.

Saulė buvo netoli laidos ir 
rusvi spinduliai pripildė saloną, 
kur popietų susėdo visi.

— Štai dar vieiias Vasario 
šešioliktosis saulėleidis... Nebe
sulauksiu Lietuvai naujo Vasa
rio šešioliktosios saulėtekio, — 
Nausėdos balse suskambėjo liū
desys...

— Tėveli, iš kur ta pesimis
tinė gaidelė? Tu visad tikėjai 
tiesos ir gėrio pergale. Mus su 
mama džiugino tavo nuolatinis 
optimizmas, — paglostė tėvą 
Daiva.

— Dėl Lietuvos buvau ir esu 
optimistas, nes tikiu į jauną 
kartą. Ji pavaduos mus, atėjus 
lemtingai dienai, iškovos tėvy
nei laisvę.

— Girdi, Rimantai. Puikus tu, 
mano tėveli, — Daiva meiliai 
pabučiavo tėvą.

— Geriau papasakok vaikams 
apie Lietuvos kūrimosi pradžią,
— paragino vyrą Nausėdienė, 
paduodama kavos puodelį.

— Jūs dalyvavote laisvės ko
vose, turite Vyčio kryžių su 
kardais, būtų įdomu jus išgirs
ti, — prisidėjo Rimantas.

— Daugel metų praėjo, tačiau 
niekad nepamiršiu pirmųjų Va
sario Šešioliktosios metinių... 
Tuoj po Kalėdų rytinę Lietuvos 
dalį užplūdo bolševikų ordos. 
Tad diduma mūsų klasės, vie
toje grįžti gimnazijom patrau
kėme į Kauną ir stojome sava
noriais į besikuriančią Lietuvos

kariuomenę. Aš pakliuvau į for
muojamą Aukštojoje Panemu
nėje pėstininkų pulką. Kasdieną 
šimtais atvykdavo savanorių ir 
pašauktų naujokų. Beveik kiek
vienas jų turėjo kepalą duonos 
ir geroką bryzą lašinių. Kad 
ir smarkiai vokiečių okupacijos 
nualinti, ūkininkai dosniai rėmė 
maistu kariuomenę. Pulkas 
karštligiškai rengėsi pirmajai 
metinei Vasario šešioliktosios 
šventei. Nežiūrint stokos gink
lų ir aprangos, nuotaika buvo 
pakilusi. Dešimtą valandą Pa
nemunės bažnyčioje įvyko iškil
mingos pamaldos, grojant pul
ko orkestrui. Po pamaldų pul
ko aikštėje įvyko paradas. Šau
niai pasirodė jaunieji Lietuvos 
kariai. Iš apylinkių susirinkusi 
gausi minia sukėlė karštas ova
cijas: “Valio Lietuvos kariuome
nė!”, aidėjo be pertraukos... Po 
mėnesio buvo atidaryta Karo 
mokykla, ir aš ten patekau. Už
baigęs ją, rudeniop buvau pa
siųstas frontan prieš bolševikus. 
Frontas tuomet ėjo Dusetų eže
rų link. Po kelių mėnesių bol
ševikai buvo išstumti iš Eglai
tės. Toje operacijoje buvau su
žeistas ir antrąją Nepriklauso- 
mybęs šventę praleidau Karo 
ligoninėje. Visas kraštas jaut
riai reagavo ir visokeriopai rė
mė laisvės kovas. įsteigtas Vy
riausias gynimo komitetas, su
telkęs daug lėšų; kaimas aprū
pino karius pirštinėm, kojinėm, 
baltiniais.

Efektingai Lietuvą parėmė 
užjūrio lietuviai ir Amerikos 
Raudonasis kryžius, prisiųsda- 
mas ištisus transportus ligoni
nėms lovų, baltinių, medikamen
tų. Dėka didvyriškos Lietuvos 
kariuomenės ir vieningo visos 
tautos pasišventimo, priešai bu
vo nugalėti. Prasidėjo kūrybi
nis entuziazmas naujai atsista- 
čiusioje valstybėje, per pirmąjį 
dešimtmetį visai pakeitęs tėvy
nės veidą.

Nepriklausomybės šventė — 
Vasario šešioliktoji kas metai 
buvo iškilmingai visos tautos 
švenčiama. Visi reikšmingieji 
įvykiai būdavo pritaikyti tai die
nai: Karo muziejaus (1921 m.) 
atidarymas, po metų Lietuvos 
universiteto, vėliau pavadintu 
Vytauto Didžiojo universitetu, 
atidarymas ir t. t.

Pirmoji lietuviškos operos 
“Gražina” premjera įvyko 1933 
m. ir kas metai ši patriotinė 
opera Nepriklausomybės Šven
tėje gaivino lietuvių dvasią. Iš
kilmingai paskutinioji Nepri
klausomybės šventė atšvęsta at
gautoje sostinėje Vilniuje. Įam
žinti Vasario šešioliktąją — 
Kaune, Žaliakalny, visuomenės 
lėšomis buvo pastatyta Prisikė
limo bažnyia. Ją, nevisai užbaig
tą, okupantai vėliau pavertė ra
dijo fabriku.

— Tai štai, trumpai suglau
dus, kokios reikšmės mums, se
nimui, yra Vasario šešioliktoji, 
— užbaigė Nausėda.

— Ir mums, jaunimui, — 
tvirtai spausdamas Nausėdos 
ranką pareiškė Rimantas.

Grįžtant Rimantui į namus, 
gatvių sankryžoje laikrodis ro
dė pusiaunaktį.

— Lietuvoje jau rytas. Pra
sidėjo nauja priespaudos ir ne
vilties diena, — pagalvojo Ri
mantas.

Am. Montessori Society atstovė p. L. Gitter gėrisi įai dovanota lietuviška lėle. Kartu Vaikų namų vedėja 
S, Vaišvilienė ir mok. J. Juknevičienė. Nuotr. VI. Juknevičiaus
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