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TAI PRASIDĖJO PRIEŠ ŠEŠIS 
ŠIMTUS METI!...

DOMAS JASAITIS

“Kryžiuočiai atima iš mūsų 
vilną ir pieną, geria mūsų krau
ją, mėsą nuo kaulų nuėda’’ (Že
maičių skundas prieš kryžiuo
čius)... “Nes ji tada jau buvo 
Lietuva... Tiek kartų deginta — 
ir nesudeginta... Tiek kartų šau
dyta — ir nesušaudyta” (J. 
Marcinkevičius, “Kraujas ir pe
lenai”).

Tai du mūsų tautos tragedi
jos aktai. Juos skiria šešių šim
tų laikotarpis. Bet pagrindiniai 
jos vaidintojai nesikeičia. Jie 
yra lietuvių tauta ir kryžiuočiai 
— vis tiek ar su kardu, kurio 
rankena buvo kryžius, ar kurių 
vėliavose raitėsi kabliuotas kry
žius, ir Maskva — vis tiek ar 
caristinė — dvigalvio aro, ar ko
munistinė — raudonosios žvaigž 
dės.

Okupuotos Lietuvos rašytojo 
Justino Marcinkevičiaus poemo
je “Kraujas ir pelenai” randa
mi pasmerkimai, taikyti ne tik 
senoviškiems ar naujoviškiems 
kryžiuočiams, bet ir dabartinei 
Lietuvos pavergėjai — Sovietų 
Rusijai. Ir vienų ir kitų nusikal
timai padaryti mūsų tautai šau
kiasi dangaus keršto. Budinti 
prie Pirčiupio žudynių vietos 
skulptoriaus Jokubonio sukurta 
Motina yra Madona be Kūdikio, 
nes jj atplėšė nuo jos krūtinės 
moderniški tautžudžiai — naciai 
ir komunistai — yra Lietuva 
be laisvės.

Ne “tūkstančiai motinų šau
kia, ne tūkstančiai neapykanlų 
vienose lūpose”, kaip byloja 
Marcinkevičiaus, bet visos lie
tuvės motinos, visa lietuvių tau
ta tai daro, nes Sovietų Rusija 
pavertė visą mūsų žemę didžiuo
ju Pirčiupiu. Norėdami savo ma
sines žiaurybes nuslėpti nuo 
laisvojo pasaulio akių, jie išga
beno šimtus tūkstančių mūsų 
žmonių lėtai mirčiai j savuosius 
Pirčiupius Vorkutoje, Sibire, 
Arktikoje, kur viršijantis žmo
gaus jėgas prievartos darbas, 
marinimas badu ir speigas su
stabdo kenčiančių ir kankina
mų lietuvių širdies plakimą. Už 
ką? Ar už tai, kad lietuvė Mo
tina rymodama svajojo:

O, kaip norėtųsi be galo
Kad ir ant žemės, kaip ant 

stalo,
Kvepėtų duona, ne mirtim.
Kad kožną rytą, saulei tekant, 
Visi girdėtų dalgį plakant 
Ir patikėtų ateitim...

Taip gražiai ir tokiomis ilge
singomis spalvomis Marcinkevi-
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čius nupiešė nepriklausomos 
Lietuvos lietuvio realų gyveni
mą ir nuotaiką... Dabar okupuo
toje Lietuvoje jau kitokia tik
rovė...

Sovietų Rusija, okupavusi 
Lietuvą 1940 m. ir pakartotinai 
vėl tai įvykdžiusi 1944 m., įve
dė kraštutinę, smurtinę bau
džiavą. Pravieniškiai, Petrošiū- 
nai, Lankeliškiai, Kretinga, Ra
seiniai, Telšiai — Rainių miške
lis, Panevėžys, Rokiškis kalbės 
amžinai apie ten padarytas ma
sines lietuvių žudynes ir pri
mins S. Rusijos vilkišką “drau
giškumą’’ Lietuvai, primins 
klastingas savitarpinės pagal
bos sutartis, kurias ji kaip kil
pą užnėrė mažoms kaimyninėms 
tautoms.

Bet ko kito buvo galima tikė
tis, kai istorija rodo, jog Mask
va, jau šimtmečius smaugdama 
savo kaimynus, pavergė kelioli
ka stambesnių tautų ir kelias
dešimt mažesnių tautinių viene
tų. Tačiau nė vienai iš jų neat
nešė nei laimės, nei laisvės, ne
praturtino jų tautinės kultūros 
ir, dažniausiai, nepakėlė net me
džiaginės gerovės. Ir Lenino ne
va humaniškumu aidįs posakis 
— “Mes turime sulaužyti seną 
ir kruviną praeitį, kada kapita
listų ir prispaudėjų Rusija bu
vo kitų tautų budelis” — buvo 
tik apgaulės kaukė, po kuria 
yra paslėpti visi komunistų pa
prasti ir iškilmingi pažadai. Le
ninas, įsitvirtinęs Kremliuje, nu
ėjo pirmtakų carų pramintais 
keliais. Visą okupuotą šalį už
liejo tautžudystės banga, kurios 
padarytas pasekmes riteriškas 
kardinolas R. Cushingas atvaiz
duoja su lakonišku tragizmu ši
taip: ‘“For almost twenty years 
practically every Lithuanian fa-

Juozas Kapočius, Lietuvių Enciklopedijos ir Encyklopedia Lituaniea 
leidėjas. Nuotr. R. Kisieliaus

J. Grabošas
Iš kongresinės jaunųjų lietuvių dailininkų parodos Jaunimo

mily, has refugees and escapees 
in foreign lands, its loved ones 
in prison and jails and its mar- 
tyrs in heaven”.

Stalinas stengėsi visoje pilnu
moje įvykdyti Muravjovo - Ko
riko, mirtimi dvelkiantį įsaky-

TEBŪNA IŠTARTA : TAIP !
Neatidėliotiną darbą jau reikia pradėti

Tenka kartotis, reikia dar 
kartą priminti, gal net pravers
tų garsiau šūktelti, kada mūsų 
intelektualus apima vasariškas, 
atostoginis mieguistumas ir no
ras nevarginti savęs, apie nieką 
nebegalvoti, atostoginėn nirva- 
non pasinėrus... O vis dėlto net 
ir vasaros karščiuose reikia sku
biai priminti, kad mes patys 
sau turime pasitarnauti, kelda
mi savo protėvių labai labai se
ną ir gražią praeitį su pasaulio 
nežinion užkastais dideliais kul
tūros turtais. 

mą; "Rasplastat Litvu” (Išda
rinėti Lietuvą).

Visa Mažoji Lietuva tapo di
dele, kankinių krauju apšlakš- 
tyta aikšte — lygumų Kalvari
ja, kurioje raudonieji inkvizito
riai vykdė smurtą ir kerštą, nė 

DR. P. MAČIULIS neatidėliotina pareiga išleisti ir 
įteikti. Kad ir nebuvo visai 
bergždžiai praleistos pastarosios 
dvi dekados, šis tas žurnalų ar 
knygų pavidale yra išleista ang
liškai, tik visi tie dalykai yra 
daugiau sporadiniai, prasklei- 
džią vieną kitą mūsų kultūros 
šakelę, o reikia išeiti visu už
moju, parodant visus tuos be
galinius turtus, kurių ir karšti 
ir šalti priešo ginklai lig šiol ne
pajėgia sunaikinti.

O kol Lituanistinės Enciklo
pedijos jokia svetima kalba ne
turime, negalime per daug ir 
pykti, kai kitataučiai ir be blo
gos valios, tik nerasdami šalti
nių, savo vadovėliuose apie mus 
rašo; gyventojų — penki mili
jonai, religija — protestantų, 
kalba rusiška?!.

Grįžtant pire sumanymo tal
kos būdu išleisti Lituanistinę 
Enciklopediją anglų kalba, ly
giai kaip ir kitą informaciją 
svetimomis kalbomis apie mūsų 
kraštą ir jo vietą pasaulio kul
tūrų margumyne, reikia įsidė
mėti vieną kartą ir visiems lai
kams, kad šitokios kovos prie
monės veikia taikliau ir efekty
viau, negu grubių nukariautojų 
šūviai.

Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas Juozas Kapočius lietuvių vi
suomenės lig šiol neapvylė, jo 
duotas žodis tesėtas. Didžioji 
Lietuvių Enciklopedija prie pa
baigos. O Lituanistinę Enciklo
pediją anglų kalba yra užplana
vęs išleisti per penkerius metus, 
sutelkiant visą turimą informa
ciją apie Lietuvą ir lietuvius še
šiuose jos tomuose. Tačiau vie
nas J. Kapočius tokio darbo ne
gali apsiimti be susipratusių lie
tuvių talkos — prenumeratos, 
kuri darbo pradžiai būtina. Tad 
lemiamas žodis priklauso kiek
vienam iš mūsų. Neatidėliotina 
Lituanistinės Enciklopedijos pre 
numerata tebūna ištartas didy
sis žodis — TAIP.

Visa tai reikia atskleisti pa
sauliui pirštu prik'šamai ir pa
sakyti, kad Lietuva XIII-me am
žiuje užsklendė mongolams ke
lią į Vakarų Europą ir dviejų 
amžių laikotarpiu buvo sulaikiu
si vokiškojo ordino veržimąsi į 
Rytus. Nors ir labai pavėluotai 
mūsų pareiga dabar parodyti 
pasauliui amžiais susiklosčiusią 
lietuvių kultūrą, atidengiant 
jam mūsų liaudies puoselėtą ly
rinį lietuvių tautosakos grožį; 
priminti pirmą knygą, išleistą 
daugiau kaip prieš keturis šim
tus metų gimtąja kalba; at
skleisti lietuvio sielos išgyveni
mus tautodailėje; parodyti bū
riškos buities Homerą Kristijo
ną Donelaitį bei nušviesti visą 
nūdienę lietuvių tautos kūrybi
nio darbo ir pastangų laisvei at
gauti panoramą!

Šitai padaryti mums būtina. 
Ir ne vien tiktai šiai dienai, bet 
ir nemariam tautos vardui atei
ties amžiuose užtikrinti. Niekas 
nebeateis mūsų ieškoti — patys 
turime ir privalome pasisakyti, 
kas buvome, kas esame ir kuo 
norime būti ateityje. Ypatingai 

šiuo metu, kada laiko atneštos 
svetimos drumzlės visokiais ke
liais ir būdais stengiasi mūsų 
tautą užtroškinti, uždusinti.

Nepajėgdami atsispirti prieš 
tiesioginį okupanto prievartos 
ginklą, panaudokime kitą — 
dvasinį, kultūrinį ginklą apginti 
savo tautos istorinei vertei. Mi
lijonams pasaulio žmonių pra
kalbėkime jiems suprantamu 
būdu. O tai gali padaryti tik Li- 
tuan'stinė Enciklopedija anglų 
kalba, nes ją pasaulyje vartoja 
penki šimtai milijonų žmonių!

Plačiosioms žmonių masėms 
ir kultūrinėms institucijoms su
prantama kalba tokį informaci
nį šaltinį kaip Lituanistinė En
ciklopedija šiandien mums yra

Įvairenybės 
centre, Chicagoje.

Dievo įstatymų, nė žmonišku
mo dėsniu nesutramdytomis 
priemonėmis. Anot Maironio, 
ten padangėmis raitėsi dūmai. 
Tai pleškėjo liepsnose ir virto 
pelenais lietuvio ūkininko pra- 

(Nukelta į 5 psl.)

DIDŽIOJI TAUTINĖ SAVAITĖ
Ar kada taip buvo? Ar ka

da taip bus? Tuo pačiu savait
galiu, toje pačioje vietoje ir 
viso laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, ir Ameri
kos - Kanados lietuvių dainų 
šventė, ir lietuviškosios operos 
premjera, ir pasaulio lietuvių 
jaunimo stovykla, ir tos pat 
apimties lietuvių jaunųjų daili
ninkų paroda ir kt. Tokiu ūgiu 
ir tokiu pločiu visa tai mū
sų išeivijoje atsitinka pirmą 
kartą. Kliūtis ir abejingumą 
nugalėjus, Dieve duok, kad tai 
nebūtų pirmas ir paskutinis sy
kis, bet kad tai būtų tik pra
džia virtinės panašių užmojų 
ir panašių, pasitikėjimą savimi 
liudijančių reiškinių.

Dabartinėse mūsų išeivijos 
sąlygose šitokio masto periodi
niai lietuviškosios visuomenės 
stuktelėjimai yra būtini ilgų 
distancijų kultūriniam, politi
niam ir visuomeniniam bėgi
mui. Tai gyvybiškas kvapo pa
laikymas, siekiant laimėjimo 
baigmės — Lietuvos laisvės.

Dabartyje ir ateityje šitokie 
darbo, kūrybos ir iškilmės pe
riodiniai mazgai tikriausiai tu
rės atlikti išeivijoje panašią 
misiją, kokią vyresniojoje kar
toje atliko didieji organizacijų 
seimai, kokią pokario metais 
atliko naujų ateivių banga, už
degdama naują ryžtą ir pūste
lėdama šviežio vėjo gūsius.

Pagaliau šitokios, pasakytu
me, didžiosios tautinės savai
tės mums visiems duoda pro
gos atsiplėšti nuo metų metais, 
gal būt, net įgrisusios lokali
nės ir “šeimyninės” mūsų veik
los. Tokiose dienose pačia ge
rąja prasme mes pamirštame 
ir kartų skirtumus, ir įvairių 
organizacijų bei partijų narys
tes, ir Bendruomenes, ir Al
tus, ir Vlikus, jaučiamės ku
pini vien tik to paties tautinio 
jausmo, jaučiamės nešami to 
paties likiminio, visus lietuvius 
apjungiančio sriauto. Tokiu 
momentu ši didžioji tautinė 
atgaiva yra neišsemiamas ener 
gijos šaltinis ir paskiram šven
tės dalyviui, ir organizuotai vi
suomenei, ir įvairias funkcijas 
atliekantiems veiksniams, kai 
po to kasdienybėn grįžtama 
atsišviežinus, naujos patirties 

Projektuojamos Encyklopedia Lituaniea modelis. Nuotr. R. Kisieliaus

ir naujų įspūdžių perpildyta 
dvasia.

Tikime, kad viso to bus aps
čiai pergyventa ir Dainų šven
tėje ir Pasaulio lietuvių jauni
mo kongrese, kur kiekvienas 
jausis kaip šeimininkas ir kaip 
svečias, įpareigotas ir įsiparei- 
gojantis.

Betgi nereikėtų iš anksto įsi
kalbėti, kad visos didžiosios 
tautinės savaitės dienos jau 
turi būti vien šventas ir iškil
mingas Pakylėjimas, šviesus, 
be jokio šešėlio. Tai jau būtų 
įkūnyta, tur būt, dar niekieno 
nepasiekta tobulybė. Tačiau, 
jeigu mokėsime pasidžiaugti ir 
atskiromis šviesiomis detalė
mis, o taipgi pastebėti ir šešė
liuotąsias vietas ir iš to pada
ryti išvadas ateičiai, tai jau 
bus gana daug.

Jaudinančių momentų jau 
apstu ir įvykių išvakarėse. Sa
kysim, miela buvo stebėti, kai 
tik susitikęs Argentinos ir 
Australijos lietuvių jaunimas 
vienintele tarpusavio susižino
jimo priemone teturėjo dar gy
vą ir skambią lietuviškąją kal
bą. Bet dar mieliau būtų, kad 
tam pačiam jaunimui lietuvių 
kalba būtų ne tik reikale bū
tina susižinojimo priemonnė, 
bet ir tautinės savigarbos de
monstracija visada, kada tik 
lietuvis susitinka su lietuviu. 
Neabejojame, kad jaunimo ne
truks kongreso pramogose. Bet 
dar įspūdingiau būtų, kad jo 
būtų taipgi sklidina ir kongre
so paskaitose ir simpoziumuo
se, nes panašiuose atvejuose 
praeityje būta ir tam tikrų nu
siskundimų.

Negalima peikti vyresniųjų 
dėl rūpesčio jaunąja mūsų kar
ta. Bet dar labiau vyresnieji 
būtų pagirtini, kad šiomis die
nomis parodytų šiltą dėmesį to 
jaunimo pastangoms ir atsi
lieptų kvietimui atsilankyti į 
operos premjerą, į baigminį 
banketą, į simpoziumus ir į ki
tus kongreso darbus.

Na, o visus apjungianti Dai
nų šventė tebūna šios didžio
sios savaitės vainikas, kuriame 
kiekvienas privalome būti, jei
gu jau ne žiedu, tai bent gyvu 
ir žaliuojančiu lapeliu.

k. br.



LAIŠKAI IŠ P.E.N. KONGRESO
Mūsų specialaus korespondento New Yorke

RAŠYTOJAI, ELEKTRONAI, 
VISUOMENĖ

Nuo organizacinių problemų 
vilko P. E. N. klubo kongresas 
New Yorke užbėgo ant elektro
ninės meškos.

Birželio 13 d. kongresą for
maliai atidarė P. E. N. preziden
tas Arthuras Miller’is. Susirū
pinimas elektroninio amžiaus 
poveikiu rašytojui girdėjosi ir 
jo kalboje. “Kiekvienam rašy
tojui ar rašytojai”, kalbėjo jis, 
“P. E. N. turi suteikti neutralią 
teritoriją, tam tikrą užuovėją, 
kurioje jis ras paramos tajai vi
zijai, kurią nuolat grasina su
griauti daiktai, technologija, 
priespauda ar paprastas nežino
jimas — žmogaus kaip visako 
mato ir centro vizijai”.

Ši humanistinė literatūros vi
zija pradėjo drebėti ir mirgėti, 
kaip paveikslas sename televi
zijos aparate, kitoje diskusijoje 
__ “Rašytojas elektroniniame 
amžiuje”. Diskusijai vadovavo 
šiuo metu populiariausias elekt
roninio amžiaus ir literatūros 
interpretuotojas bei pranašas, 
kanadietis profesorius ir rašyto
jas Marshall McLuhan.

McLuhano teorija, ją labai 
suprastinus, yra tokia: Mūsų 
elektroniniame amžiuje spaus
dinta literatūra darosi nepakan
kama, persenusi. “Gutenbergo 
era” artėja prie pabaigos. Elekt
rinė technologija susiaurino ply
šį tarp minties ir veiksmo. Atei
ties pasaulis bus sudarytas kaip 
komputerinė “mokymo maši
na”, kurią rašytojas “progra
muos”.

Didžiuma rašytojų reagavo j 
šias pastabas, kaip buliai j rau
doną paklodę. Vengrų atstovas 
Boldizsar pareiškė, kad McLu
han paskelbęs literatūrą esant 
pasmerktą pražūčiai. Prancūzų 
romanistas Gandon aptarė Mc
Luhan kaip “elektronų misti
ką” ir pareiškė, jog jį toksai 
misticizmas “baugina”. Žymusis 
Čilės poetas Pablo Neruda pasi
gedo mūsų gyvenamame laike 
perspėjimų prieš mechanizacijos 
pavojus, kurių buvo gausu 19 
amžiaus humanistiniuose rašy
tojuose.

Taip “rašytojo elektroninia
me amžiuje” diskusija palaips
niui virto “McLuhan’o teismu”. 
Kai McLuhan’as pareiškė, kad 

Galerijoje Nuotrauka V. Maželio

jis studijuojąs elektronines prie
mones, idant išgelbėtų spaus
dintą žodį, amerikiečių kritikas 
John Simon jam atšovė: “Kas 
išgelbės mus nuo mūsų išgel
bėtojų?!”

McLuhan’o rėmėjų tarpe bu
vo brazilų poetas de Campos, 
kuris paskelbė, jog “literatų 
amžius baigęsis”; jis ir jo drau
gai rašą “konkrečią” poeziją 
jau nuo 1950 metų.

Patsai MvLuhan’as — aukš
tas, profesoriškai bežilstąs — 
pravedė diskusijas savo įpras
tiniu “elektroniniu” stiliumi: 
komputeriškai vienodu, “vėsiu" 
(“cool”) tonu, šokinėdamas nuo 
idėjos ant anekdoto. Jis pabrė
žė, kad rašytojai yra analfabe
tai visose komunikacinėse prie
monėse (“media”), išskyrus 
spausdintą žodį. “Kas nori ko
vot su spausdinto žodžio prie
šais, turi juos studijuot”, pa
reiškė jis. McLuhan’as paneigė, 
kad jis esąs fatalistas: “Meni
ninkai turėtų eit į kontrolės 
bokštą, o ne į dramblio kaulo 
bokštą”.

Elektronai nėra vienintelis li
teratūros priešas, kaip paaiškė
jo iš diskusijų apie "rašytoją, 
kaip bendradarbį kitų žmonių 
tiksluose” ir apie literatūros ir 
socialinių mokslų santykį. Dalis 
išvardintųjų priešų buvo; rašy
toją industrializuojantys filmai, 
radijas ir televizija; technologi
nė masinė produkcija; žodžių 
piktnaudojimas ir t. t.

Kai kurie dalyviai nesutiko 
su taip pesimistiniu padėties ap
tarimu. Amerikiečių leidėjas ir 
rašytojas William Jovanovich 
apkaltino literatus sentimenta
lumu ir pareiškė, kad šiandien 
esą dauigau skaitytojų, negu bet 
kada anksčiau ir kad daugiau 
gerų rašytojų pragyveną iš ra
šymo. Jugoslavų rašytojas Po- 
gačnik pakartojo “tamsesnią
sias” nuomones ir ragino rašy
tojus išsaugoti “moralinę nepri
klausomybę”.

Šiame posėdy iškilo ir ma
žesniųjų tautų literatūrų klau
simas. Vienas kalbėtojų su
teikė joms komplimentą, saky
damas, kad jos esančios tauti
nės sielos ir tapatybės saugoto
jos, ko pasigendama didžiųjų 
tautų literatūrose.

Dailės parodoje... Nuotr. V. Maželio

RIMAI, FEJERVERKAI, UŽDANGA

New Yorke šeštadienį, birželio 
16 d., kaip paprastai, baigmi
nės kalbos buvo pilnos optimiz
mo ir bendrybių. Paskutinį pri
ėmimą suruošė airių delegaci
ja; New Yorko tvankuma ir ai
riškas whisky pasirodė esanti 
mirtinga kombinacija jau ir taip 
užkimusiems ir išsekusiems de
legatams.

Tarptautinės rašytojų organi
zacijos pasaulinės problemos bu
vo viešai suformuluotos birže
lio 14 d. įvykusioje spaudos 
konferencijoje. P. E. N. kongre
sas parėmė P. E. N. Rašytojų 
kalėjimuose komitetą, pasmer
kusį turkų, sovietų, ispanų ir 
kiniečių vyriausybių “priespau
dos veiksmus’’ prieš rašytojus. 
Amerikiečių P. E. N. centras 
taip pat aštriai kritikavo ame
rikiečio Ralph Grinsbergo, žur
nalo “Eros” redaktoriaus, nu
teisimą už pornografiją.

P. E. N. pirmininkas Arthu- 
r’as Miller’is pabrėžė, kad “jei 
mes nustotume reikalauti rašy
mo teisės, mes pažeistume pa
čius šios organizacijos pagrin
dus”. Kalbėdamas apie pernai 

| Sovietų rašytojų draugijos pra
dėtas derybas dėl įstojimo į 
P. E. N., Miller’is pareiškė, kad 
“būtų priešinga P. E. N. dvasiai 
sudaryti itin sunkias sąlygas so
vietų rašytojų įstojimui į P. E. 
N.’’ Pasak jo, “kai tik ateis lai
kas, kada sovietų rašytojai ga
lės prisiimti P. E. N. principus, 
mes juos pasveikinsim mūsų 
tarpe”.

Vos Miller’is pabaigė savo pa
reiškimą. kai į jį pasileido spie
čius amerikietiškų strėlių. Ko
dėl kongrese nesimato amerikie
čių avangardistų ? Kodėl P. E. 
N. klubą Amerikoje reprezen
tuoja tik “nusisėdėję ir pagar
sėję” autoriai? Ką Amerikos 
P. E. N. klubas veikia, “nuolat 
susirenka kokteiliams” ? Atsa
kydamas Miller’is pasisakė už 
jaunų amerikiečių avangardistų 
įtraukimą į P. E. N., jų sudomi
nimą. “Mes nesame vien tik li
teratūrinės institucijos nariai”, 
priminė jis, “ir tarp mūsų yra 
daugelis dar neapvainikuotų, 
priekin besistumiančių rašytojų 
iš kitų šalių”.

Po spaudos konferencijos 
kongrese dalyvavę poetai paga
liau galėjo prabilti savo kalba 
Iki šiol nustelbti kritikų, socio
logų, biurokratų, jie susibūrė 
skaityti savo poemų originale, 
palydimi vertėjų arba paaiškin
dami savo poemų turinį angliš
kai ar prancūziškai, oficialiomis 
P. E. N. kalbomis. Lietuvių po

eziją atstovavo Stasys Santva
ras. Šis viešas poezijos skaity
mas vaizdžiai pailiustravo Čes
lovo Milašiaus nuogąstavimą 
kongrese, kad šiandien poetą, 
pirminių įvaizdžių kūrėją, per 
daug nustelbia jį aiškinantieji 
profesoriai, kritikai, etc. Mila
šius kvietė skaitytoją grįžti prie 
tiesioginės versmas — paties ra
šytojo.

Politiniai, ideologiniai skirtu- 
inai, mandagiai prislopinti di
džiąją kongreso dalį, vėl prasi
veržė birželio 17 d. Žymusis ita
lų romanistas Ignazio Silone pa
brėžė intelektualo'vaidmenį kaip 
“vadovo prieš totalitarinę vals
tybę”. Jis iškėlė vengrų ir len
kų “revoliucinius intelektualus” 
ir Pasternako “Daktarą Živa- 
go”. Pablo Neruda, vienas žy
miausių šiendienos poetų ir ko
munistų partijos narys, apkal
tino Silone “šaltojo karo’’ atgai
vinimu ir pareiškė, kad jis “so
cialistinėse” valstybėse atradęs 
daugiau “laimingų” rašytojų, 
negu “kapitalistinėse”.

Rašytojo “laimę” paminėjus, 
į debatą įsijungė amerikietis so
ciologas Daniel Bell, knygos 
“Ideologijos baigmė” autorius. 
Pasak jo, “nėra svarbu, ar ra
šytojai kurioje nors šalyje yra 
laimingi ar nelaimingi; svarbu, 
ar jie yra valomi (“purged”) ar 
nevalomi, laisvi ar kalėjime”. 
Silone atsakė Nerudai, kad ter
minas “totalitarinis” yra tiks
lus, aprašant valstybę, kuri 
kontroliuoja kiekvieną gyveni
mo požiūrį. Neruda pareiškė, 
jog jis nori, kad visi rašytojai 
būtų “laimingi, laisvi ir kūry
bingi”.

Po Silonės - Nerudos dviko
vos politinės aistros nuslūgo ir 
eilė autorių pasisakė už ar prieš 
rašytojo “užangažavimą”, daly
vavimą politiniuose ar visuome
niniuose įvykiuose. Jų nuomo
nės įvairavo tarp “pareigos mo
kyti skaitytojus” bei “tarnauti 
liaudžiai” ir politinio užsianga
žavimo kaip “danties skausmo”, 
kuris praeina ir tampa labai ne
svarbus. Anglų romaniste Ro- 
samond Lehmann pasiūlė rašy
tojams vėl atrast “tylos vertę”: 
“Tuzinas rašytojų galėtų atsi
sėst aplinkui stalą, tyloje pra
leist 20 minučių ir tada ištait 
kokį sakinį”.

Rašytojo kelią kaip religinį 
vyksmą aptarė jauna vietnamie
čių rašytoja. Jos ilgą kalbą, pa
lydimą šokėjiškomis pirštų ir 
rankų iliustracijomis, pertraukė 
nekantrus jaunas indų rašyto
jas. ‘‘Mes apribojom politines ti

radas”, sušuko jis, “apribokime 
ir religines!” Šį “Azijos kon
fliktą” gražiai išsprendė pirmi
ninkavęs škotų rašytojas Doug- 
las Young. “Rašytojo asmeninė 
išpažintis apie tai, kas jį inspi
ruoja jo kūryboje, yra vienas 
vertingiausių įnašų į mūsų dis
kusijas”, pareiškė Young. Ir 
taip vietnamietė, lėliškai trapios 
išvaizdos, bet geležinės valios 
ir ištvermės, toliau kalbėjo apie 
rašytojo kelią, kaip Dievo ieško
jimą.

Pati kongreso įdomybė buvo 
ne oficialiuose diskusijų posė
džiuose, bet tūkstančiuose pri
vačių susitikimų, pokalbių, gin
čų, adresų pasikeitimų korido
riuose, terasose, soduose, čia 
gal ir yra pagrindinė P. E. N. 
kongresų vertė. Ir Lietuvos is
torija bei literatūra buvo daž
na tema tuose susitikimuose.

Birželio 16—17 d. savaitgalį 
P. E. N. delegatai skirstėsi ne
noromis iš gana pavykusio kon
greso. Jie vėl susitiks ateinan
čiais metais Afrikoje, Dramblio 
Kaulo Pakrantėje, Abidžano 
mieste. Kitas kongresas įvyks 
Arnheme, Olandijoje, tema “Te
atro vaidmuo šiandienos pasau
lyje”.

SIUNTINIAI J LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE G r ET PARCEL SERV
S skyriai

2008 W. 69 St. 
2501 W. 09 St.
2212 S. Halsted.

Cliicagoje:
Tel. WA 5.2787
Tel. WA 5-2737 
'l'el. CA 5-1864

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu Iš Chicagos J Lietuvą.,

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų Ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy mėty patyrimas 
Apdraustas perkraustytnaa

WA 5-9200 Chicago, IU.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezlstas 

Aparataf-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—» v. 
vak. Šeštadieniais 19—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WAlbrook 5-5078

Rez. tel. 239 -4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

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

Ofisas 8148 West 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717

Rezid.: 8241 West 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR.VL.BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 68rd Street
Kampas 68-člos ir California 

Vai.: kasdien nuo 8—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-8048

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

Tel. 695-0538 — Elgin
425 N. Liberty Street 

Konto 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal Buaitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr., penkt. 1-5, treč. lr šešt. tik 
susitarus
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika tr Alergija 
2751 VVest Slst Street

Valandos: pirm., antr., ketv. 2—9
vai., penkt. 10 v. r. Iki 9 v. vak 

Šeštad 10 v. r. Iki 1 v. popiet 
’ nrllms -nsltsrlm*

Ofs. 785-4477; Res. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
RPECTAIjYB® — NERVU IB 

EMOONAS LIGOS 
CRAVEORD MEDICAL BLDG. 

6449 *0. Pulaski Road 
Valandos nagai susitarimą

Leidžiantis keltu žemyn iš 
paskutinio posėdžio, prie pran
cūzų romanisto Gandon prisi
statė žmogynas išsprogusiom, 
mėlynom akim ir purpurine no
sim su mėlynu gyslelių tinklu, 
panašus į komiką W. C. Fields 
ar į Mark Twaino romano he
rojus. Jis padavė parncūzų ra
šytojui vizitinę kortelę, kurioje 
buvo didelėmis raidėmis išspaus
dinta: “KING JOHN OF AME- 
RICA”. Parncūzas mandagiai 
padėkojo ir, “karaliui” išėjus, 
sušnabždėjo: “Ah, les Ameri- 
cains...”

Atsisveikinant su kongresu, 
norisi pasakyti: “Ach, tie rašy
tojai...”

K. P.

Bes. GI 8-0818

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ TUGO’
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-267U 
Valandoa pagal Busitarimą. Jei ne 
atsiliepia Bkamblnti MT 3-0001

■ flSv Ue » « ' lkez. H t f
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija lr moterų Ilgo. 

2454 VVest 71at Street 
(71-o* lr Campbell Ava. kampu) 

Vai: kasdien 1- -8 Ir 6-8 ra! vai 
Šešt. 12—8 v. o. p. 

Trečiadieniai! iždaryta

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

L'R. JANINA JAKŠEVIČIUS 
j o k a A

GYDYTOJA IR. CHIRURGE 
vaikų ligos 

Z65« Weet 68rd Stieet 
Pirm., antrad., ketvirt tr penkt. 

nuo 11 Iki 1 vat tr nuo 4 Iki 7 v. v 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Of*. PB 6-6022 Rez. PB 8-6969
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.; arba susl- 
larua.

Tel. ofiso PO 1-6000. rea. GA 8-H7R

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 Wegt 65id Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaiyta

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marquette Road 
Valandos: 8—12 ii 7—8 v. v. pagal 
Susitarimą išskyros trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir bato tol. OLymplc 8-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Coart. Cicero 

VAL.: kasdien 10-11 lr 1-7. Trečiad 
lr šeštad. tik susitariu.

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

VIDAUS IR KRAUJO LIGO8
5540 So- Pulaakl Road

Pirm., antr., ketvirt. lr penkt nuo
2—4 lr 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., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12—4 v. p. p„ 6—8 
vai. vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta
Tel. ofiso lr buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 151h Street, Cicero

Kasdien 1—8 vai. lr 6—8 vai. vak.
Išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STŪ 

MEDICAL BUILDING 
7156 Soutli WesteYn Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. lr penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel RE 7-1168 
Res. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pairai Husitartma

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVeat 63 rd Street

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

Ofiso HE 1-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

Hpedalybč — vtdaiu ligos 
(71-os tr Campbell Avė., kampu) 

VaL kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. * 
•ešt. 9 i. r. — 8 ». p, o.

EKUMENIŠKASIS
PAVILJONAS PARODOJE

Ateinančiais metais Montrea- 
lyje, Kanadoje, rengiamoje pa
saulinėje parodoje dalyvauja 
kartu visos krikščioniškosios 
konfesijos viename bendrame 
paviljone. Ekumeniškojo pavil
jono statyba jau pradėta. Vi
sos Kanados katalikai uoliai pri 
sideda prie šio paviljono staty
bos. Šio paviljono idėją gražiai 
vaizduoja šūkis: “Žmonių že
mė!”, kur bus atvaizduotas vi
sas dabarties žmogaus gyveni
mas ir jo aplinka.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus Ilgo.

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

Telef. ofiso: PUlIman 5 676« 
Varnų: BEverlv 8-3946

Prlčm. vai., antrad. — ketv. 6—8 
v. v.; šeštad. 1—3 v. p. p., Kitom 
dienom uždaryta.
l'el. ofiso PR 6-7800; Namų 925-769>

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

SPEC VIDAUS LIGOS 
5159 South Domėn Avenue 

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

Tel. 428-2660

OR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad 8 v. r Iki 9 v. v. Treč. lr 
____ šešt 8 v. r. iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDfNftS LIGOS 

2745 West 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

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

Telef. REpublic 7-2290

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 8. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. Iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLE8 IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 West 71st St.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietį- 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tol. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą.

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

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

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 Iki
2 v. p. p. ir nuo 7- Iki 8 v. ▼.; antr. 
tr penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. lr 
vakaralB pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marųuette Parku ofisas: 2950 VVest 

71 Street, telefonas 925-8296 
Res. tel. W4 5-3099.

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v. vak» 
šsšt. 19—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4044 South Ashland 
Avė., tel. CL 4-2896 

Valandos: 2—6 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais lr trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I ZNDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W 59th St
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt nuo 2 iki 4 tr nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 West 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus 

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

Atostogose Iki rugp. 1 d.
Telefonas — GRovehlll 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69ih Street 

' Specialybė. AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ LIGOS 

VALANDOS: 1 Iki 4 ir 6 iki 8 v. » 
šeštadieniais 1 iki 4 vai 

Pirmad.. antrad. ir tročiad. 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 susitaros

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150
DR. F. C. VVINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVest 71st Street 

Vai.: 8 iki 4 p; p. ir 7 tkt 8 T. V.
Trsfl. Ir šeštad. pagal sutarti.



Algirdas Landsbergis ir jo 
„Meiles mokykla"

Nekenksmingų ketinimų apybraižele

Algirdas Landsbergis, MEILES 
MOKYKLA. Trijų veiksmų kome- 
dija Chicago, 1965. Išleido Santa
ra - Šviesa. Algimanto Mackaus 
vardo knygų leidimo fondo lėšo
mis. Viršelis Algirdo Kurausko. 
Teksto 109 puslapiai. Copyright 
1965 by the Author. Spaudė Galin
da Press, Ine., Cleveland, Ohio. 
Tiražas 400 egz. Knyga 110 psl., 
8x5 inč. formato, kaina $3 00, 
gaunama “Drauge”.

*

...and our little life 
Is rounded- with sleep. 
William Shakespeare
(Iš Meilės mokyklai 
pasirinkto mot to ).

Tvirtai pasireiškęs dramaturgas 
ieško lietuviškon scenon brydžio. 
(Čia pat paviršinis prasiveržimų 

priminimas.)

Su šiltu dėmesiu išleistas Al
girdo Landsbergio naujas dra
minės formos kūrinys dedikuo
jamas Mano motinai. Gimdyto
jai savojo rašto paskyrimas nė
ra, aišku, pretenzingas ar atsi
tiktinis mostas. Gilesnė prasmė 
paslėpta, nesunkiai atspėjama.

Autorius — išeiviško nera
maus bangavimo dienomis ryžo
si tapti rašytoju. Dar pačioje 
jaunatvėje. Trumpai pasiskani- 
nęs poezija, sudomino premijuo
tu romanu Kelionė bei apysako
mis. Betgi veikliausiai iki šiol 
pasireiškė dramaturgijoje.

Pravartu priminti, jog Algir
das Landsbergis — dvikalbis 
kūrėjas. Abiem atvejais vardą 
ir pavardę naudojąs tik lietu
viškoje transkripcijoje.

Anksčiausiai lietuvių kalba gi
mė drama Sugrįžimas (iš ku
rios išsivystė net du pjesės Stik
linis kamuolys variantai). Deja, 
nė vienas tų stiprių veikalų gy- 
von scenon nepateko.

Iš angliškai rašytų sceninių 
pjesių, pagundai užplūdus, atsi
rado ir lietuviškos versijos: dra
ma Penki stulpai turgaus aikš
tėje*) bei apie prasimanytus 
dalykus lyrinis farsas Meilės 
mokykla. Su savos auditorijos 
imlumo poreikiams ar imlumo 
potencijai taikytomis atmaino
mis. Šiuo būdu pasirašė ir ap
žvelgiamas The School for Lo- 
ve, a C’omedy in Three Acts, lie
tuvių kalba (už veiksmus neat
sakingo nenuoramos išprovokuo 
tas) eksperimentinis variantas.

Algimantas Dikinis Chicagoje 
įgyvendino misterijos Vėjas 
gluosniuose dviejų spektaklių 
pastatymą, gi Petras Maželis 
Clevelande — Penki stulpai tur
gaus aikštėje premjerą. Žiūro
vų palankiau sutiktos klevelan- 
diečių pastangos bei pasirinki
mas.

Sustokime ties autoriaus li
teratūriniu veržlumu, prie jo 
kūrybinio diapazono. Jisai — 
septynių, o gal ir devynių ama
tų viešpats ir vergas. Universi
tete dramaturgijos pagrindų 
dėstytojas. Kelių anglų kalba 
periodinių ir neperiodinių leidi
nių redaktorius ar redakcinių 
kolegijų narys. (Galima iškelti 
The Green Oak, rinktinės lietu
vių poezijos anglų kalbon ver
timų rinkinį.) Yra įsijungęs į 
tarptautinį P. E. N. (rašytojų) 
klubą. Įvairiai talkauja tautinės 
kultūros baruose. Pastovų pra
gyvenimo šaltinį semia iš kas
dienės tarnybos įstaigoje. Bet 
randa būtinumą ar pareigą ne- 
-'tsižadėti lietuvio rašytojo pa
šaukimo.

*)“Five Postą in the Market Pla- 
ce” anglų kalba buvo profesiniai 
statyti viename New Yorko Off - 
Broadvvay (vadinasi, nekomercinia
me!) teatre ir rodyti kiek menkes
nių ambicijų Chicagos teatrinio 
sambūrio pastatyme. Pastarojo 
spektaklio fragmentai demonst
ruoti ir kultūrinės paskirties tele
vizijoje.

ST. MERING1S

Pastaruoju metu gludina - to
bulina vienaveiksmius (Barzda 
ir kt.), ruošdamas juos spau
dai.

Tai tiek apie autorių. Pabrau
kiant, jog tai pačiame jėgų 
brandume intelektualus kūrėjas. 
Ir, kas svarbiausia, gal dar silp
niausios visoje mūsų raštijoje 
šakos puoselėtojas. Besireiškiąs 
ir kita įsavinta kalba, bet dva
sinės atsparos ieškąs širdžiai ar
timesnėje sferoje. Nepaisant ne
palankių klimatinių (moralinio 
stimuliavimo!) sąlygų ir pasto
vios meninės scenos nebuvimo.

Algirdas Landsbergis

Išeiviški dramaturgai temų 
klystkeliuose. Publicistinės vei
kalą sudarančios dalys ir atitin
kamas pjesių fonas A. Lands
bergio kūryboje. I lankstųjį fan 
tazavimą: j heroiką, į lyriniai 

farsinį veiksmą nukrypimas
Imkim pavyzdžiu Antaną Škė

mą. Visi jo sceniniai veikalai 
(kompozicijos ar net forminės 
manieros atžvilgiais bei psicho
loginiu tikslumu) — be jokių 
abejonių, — mūsuose stipriausi, 
visoje emigracinėje dramaturgi
joje tobuliausi.

Bet Pabudimas, Žvakidė ar 
Vienas ir kiti, nežiūrint išskirti
nių privalumų, kažin ar nūdie
nei scenai (o podraug ir žiūro
vams) bus jau patrauklūs? 
Išimtį galėtų sudaryti Živilė, 
nors jai kompozicine prasme 
aiškiai trūksta dar vieno veiks
mo (su kuo ir autorius buvo su
tikęs). Tose pjesėse dominuoja 
širdgėla, kartėliu bei apmaudu 
nuspalvinti netolimos, skaudžios 
praeities epizodai. Be didesnės, 
deja, laiko perspektyvos, be 
problemos apibendrinimo ir uni
versalumo. Panašios tematikos 
dramaturgija greit užsnūsta. 
Nauju gyvybingumu pasidžiaug
ti jai reikia gal ir atokesnių die
nų, pasikeitusios atmosferos, 
na, ir laimės. (Antano Škėmos 
beletristika šiuo atžvilgiu yra 
patvaresnė.)

Iš visų mūsų išeiviškų drama
turgų pats teatrališkiausias yra 
Algirdas Landsbergis. Jis, visų 
pirma, rašo scenai: režisieriui, 
aktoriams, žiūrovams, šalia vei
kalo kompozicijos, svaigsta si
tuacijomis, dinamiškumu, nuo
taikomis ar lyrine apraiška. Silp 
nesnis už A. Škėmą psichoana
lizėje, jos noriai atsikrato, ieš
kodamas veiksmingumo, pagau
nančios nuotaikos, poezijos, be
sirutuliojančios akcijos.

Autorius amate nėra diletan
tas ar savamokslis. Stipriai val
do techniką, jam artima tiek 
senoji, lygiai ir pačių moderniš
kiausių formų pasaulinė drama
turgija. Kūrybiškai dar blaškosi, 
ieško, bet turi aiškią individua
lybę. Įtakoms akivaizdžiai ne
linksta, bent pastebimai kuo 
nors neseka. Išlieka savaimin
gas.

Algirdas Landsbergis — teat
rui dramaturgas. Kuris augs su 
spektaklio įgyvendinimo kančio
mis, su režisūros į jo manuskrip 
tą invazijomis, su aktorių ne

lauktais, intuityviais ar meist
riškais atskleidimais. Jisai sava 
dramaturgija gimęs tarnauti, 
stimuliuoti, prasiveržti gyvybin
goje scenoje, gal labiau negu 
literatūros foliantų lentynose. 
Toks bent lig šiolei yra susida
ręs įspūdis.

Drįsčiau teigti, jog Stiklinis 
kamuolys (kad dar ir turįs men 
kų netobulybių) ir Penki stulpai 
turgaus aikštėje —- tvirčiausie- 
ji A. Landsbergio dramaturgi
jos pavyzdžiai. Pulfticistinis po
būdis juos kad ir stato į pavo
jų, tačiau nepražudo.

Iš “feeriškai” fantastinių pje
sių __ Vėjas gluosniuose, religi
nio stebuklo misterija, nukentė
jo dėl pagrindinės temos smul
kiomis, vien epochai atskleisti 
veiksmo atžalomis apkrovimo. 
Veikalą sceniniai, rodos, tegali
ma gelbėti labai stilizuotomis 
priemonėmis, kone viduramžių 
misterijinio vaidinimo restaura
cija.

Meilės mokykla (kaip dauge
liui lietuvių dramaturgų įpras
ta) — dviejų veikalų tematikos 
pynė. Literatūriniai lietuviškoje 
versijoje silpnesnė, negu angliš
koje, kiek paskubomis suraizgy
ta. Bet veikalas turi pasisekimo 
šansų! (Ką iš dalies patvirtino 
Santaros - Šviesos suvažiavime 
veik ekspromtinis pjesės ištrau
kų vaidinimas.) Komedijoje pa
kankamai bengalinių ugnelių 
teatriškumo.

Skaitytojas teatleidžia nuslin- 
kimą nuo tikslo. Rašinio ant
raštė įpareigoja prisiartinti prie 
naujai pasirodžiusios knygos, 
aptarti Meilės mokyklos turinį 
ir pateikti subjektyvią pažval- 
gą. Tai ir bus bandoma nauja
me skyrelyje atlikti.

Meilės mokyklos peršamą masi
nimą sutikim kaip “feerišką” 
žaismą, kaip mūsiškės drama
turgijos vėjinio pūstelėjimo nau- 

jovininkišką išdaigą.

Meilės mokyklą (autoriaus re
komendacija, — komediją) pa- 
sveikinkim lyg fantastiškų iš 
mūc'škės tikrovinės filminės 
juostelės sapnavimų (per kūry
binį padidinamąjį stiklą ir poe
tinės satyros spinduliuose) ref- 
leksavimą. Veikalas susiraizgė 
iš mūsų pačių, besikaitaliojan
čių ir kartais net neįspėjamų 
žmogiškų silpnybių. Iš neperne- 
lyg grandiozinių sapnavimuose 
geidimų. Iš apsikvaišinimo Ame
rikos siūlomomis progomis ar 
troškimais iškilti iki galybės ze
nito.

A. Landsbergio “Meilės mo
kykla” gali tikti filminiam 
skriptui, bet taikoma gyvai sce
nai. Siūlydamas sceninį veiks
mą jungti su ekrane besirutu
liojančiais bei akciją stimuliuo
jančiais epizodais, autorius sa
vo pastaboje prijungia: “Tačiau 
ir be filmo galima pritaikyti apy 
mažei scenai — teatre. Ačiū 
Dievui, nėra ribų išradingumui 
paprasčiausiomis priemonėmis”. 
Be to, savo pastabą baigia dar 
vienu neblogu sakiniu: “Išsa
mios sceninės pastabos yra skir
tos skaitytojui padėti ir jam 
pralinksminti; režisieriui dalis 
jų nebūtinos”.

Spėju, jog autoriniai, dažnai 
linksminantieji pastebėjimai 
daug kam atneš nuotaikos gied
rumą. Labai vertingas taipgi 
gundymas: kad ir nesudėtingo
mis priemonėmis jokių varžtų 
interpretaciniam išradingumui 
netaikyti! Svarbu yra veiksmo 
ar atskirų scenų vadinamoji 
“povandeninė srovė”, o scenoje 
dažnai labai daug įgyvendinti 
pasiseka ~ isiškai paprastu da
lyku, kad ir primityvia, bet tiks
lia priemene.

Komedija “Meilės mokykla” 
pagrindžiama dviem lemom: bu
vusio Balbieriškio krautuvėlės

Regina Jautokaitė Vasaros preliudas
Iš kongresinės jaunųjų lietuvių dailininkų parodos

Aloyzas Baronas

SAVAITGALIS

TVORA

Žemė suskirstyta kaskart mažėjančiais ploteliais, 
Romantiškom tvorelėm visa padalyta,
O jau kasdien j begalinę erdvę kelias
Tartum žmogus žmogaus paruošti satelitai,

Ir erdvėse, kurias jau išmatavo,
Tvoras ir užraktus labai jau modernius sudės, 
Ir vilksi per gyvenimą Grigo Ratus, ne savo,
Ir tau bešvies tiktai blyški liūdnos vilties žvaigždė.

RYTAS

Tave, girtuokli, sutinku, beeidamas bažnyčion.
Grįžti namo sau naktį karčiamoj praleidęs,
Akis, rūku užpiltas, panarinęs tyčia. 
Bijai praeiviui pažiūrėt į veidą.

O aš odekolonu apsiliejęs,
Ne toks kaip tu, norįs iš gailesčio į žemę griūti. 
Ačiū Tau, Viešpatie, ašei naujųjų amžių fariziejus, 
Melsiuos sočiai pavalgęs ir dailiai apsiskutęs.

GATVĖ

Vedu už rankos savo mažą šviesiaplaukį, 
Kuris čiauškėdamas mažom kojelėm mina,
O automašinų nepasibaigianti eilė vis plaukia 
Ir meta dūmais gazoliną.

Ir eina traukdamas jis tą nuodingą orą, 
Kaip gera tam, kas nieko nesupranta;
Ir lekia erdvėmis dirbtiniai meteorai,
Ir žvaigždės amžinos kasnakt Į žemę krenta.

Rimas Laniauskas Palapinė
Iš kongresinės jaunųjų lietuvių dailininkų parodos Jaunimo centre,

Chicagoje.

pardazėjo, o pokariniais laikais 
drąsaus vaizbūno Levo Bangžu- 
vėno, New Yorke įsteigtos mei
lės įpročiams reformuoti insti
tucijos klestėjimu. Ir įstaigos iš 
piktos “angelo” valios susprog
dinimu. O tai drąsina autorių 
leisti didvyriui siekti imperato
riškos galios. Nes moterų psi
chologijos pasikeitimo iššaukti, 
ekonominiai perversmai, laikraš
čių, radijo ir televizijos sensa
cingi masinės hipnozės triukš- 
mavimai, palydimi propagandi
nių triukų, herojų nuveda į patį 
absurdiškiausią (amerikinėje 
dramaturgijoje jau ne sykį mė
gintą!) sapnavimą. Veikalas bai 
giamas poetiniu dviejų įsimylė
jėliu kitokio Eldorado Ameriko
je 3apnu.

Meilės mokykla, suprantama, 
tėra vien tik sceninė pasaka. 
Tikrovės užuominos toje “feeri- 
joje” tėra tik saldinės, patrauk
laus kvapsnelio apgaulės. Tai, 
tarytumei, atgiję commedia dėl’ 
arte drąsūs pokštai (lazzi) neva 
nūdienos tikrenybės per išdy
kaujančios vaizduotės spindu
lius laužymas. Neįprastų lyrinių 
momentų į veiksmo linksmą 
vakchanaliją įjungimas, kad iš
daigos darytųsi dar keistesnės. 
Tai dar labiau sustiprina pasa
kišką tikslą.

Autorius yra pabandęs nau
jas, teatriniam spektakliui suda
ryti, vagas: iš versmių pas jį iš
trykšta veiksmo nekaltos čiurkš 
lės, žaidžia nuspalvinti fonta
nai, krenta neramūs kriokliai.

Sceną jis geidžia mechanizuoti, 
aprūpinti filmų projektavimo 
aparatūra, įvesti į veiksmą mi
nių minias ir t. t. ir t. p. Vieto
mis dėlioja vaikiškus žaislelius; 
o čia, žiūrėk, vienu pūstelėjimu 
sugriauna poros mylių plotuose 
pastatus; ir jau vėl pergalingai 
tiesia godžias letenas, kad ap
glėbtų visą Ameriką, lyg koks 
nuostabus slibinas. Sapne ir pa
sakoj, gerbiamieji, lygiai kaip 
scenoje, nereikia jokių raketų, 
kad nuskristumėm į Marsą, Ve
nerą, ar net ir toliau į bet kokią 

žydinčios vasaros šakos. Nuotrauka Vytauto Maželio

erdvę. Pakanka lakios vaizduo
tės bei spektaklio sudarymo al
chemijoje nusimanyti. Ir “Mei
lės mokyklos” įkvėpto triūso, 
manau, pakaks, kad žiūrovai 
smagiai įsijungtų į didingą 
“feeriją”.

Literatūros kilniųjų blusinė- 
tojų - rūšiuotojų užduotis: “Mei
lės mokyklą” priskirti patinka
mai kategorijai, parašymo silp
nybes, laimėjimus iškelti, neto
bulybes pasmerkti. Šio apžvel- 
gimo kaltininkui terūpi vien re
tu mūsuose teatriškumu pasi
gardžiuoti ar apetitus sužadint.

Iš 8 pagrindinių veikalo per
sonažų, 4 atstovauja ankstyves
nių lietuvių imigrantų atžalas. 
Jų amžius, autoriaus sugestija, 
nuo 20-ties iki 35 metų, o psi
chiką padiktuoja ar bando lem
ti (tik jau nerealus, o sapna
vimuose regėjimą svaiginęs) 
fantastiškas quasi New Yorko 
didmiestis: per šią prizmę ir pa
tartini įžiūrėti paminėti pjesės 
charakteriai.

Centriniai veikėjai: galingas 
vaizbūnas Bangžuvėnas bei jo 
tariamas dvasinis inspiratorius, 
iš nelaimių gelbėtojas ir į pra
žūtį stumiąs Angelas (buvęs 
paštininkas, filatelistas) yra 
taip pat abstrakčios būtybės: 
geidulio, pavydo, godumo, kerš
tavimo ir aistromis apsisvaigi- 
nimo hiperboliniai simboliai. Be 
įtaigos į bet kurį tikroviškąjį 
asmenį ar asociacijos keliu ma
lonų tipą.

Algirdas Landsbergis gali bū
ti pasveikintas už drąsesnį ban
dymą, už mastą, už ištikimybę 
dramaturgijai.

Susmukti lengviau, negu iškilti. 
Trumparegiškumui nugalėti bū
tini akiniai. Pavojus iš laimingo 
izoliavimosi ir gardeliuose užsi
darymo. šauklio triūbijimas jau 

nimiii. Leidėjams sugestijėlės.

Knyga jau senokai pa
sirodė, ir niekas niekur 
nė mur-mur.
Iš kito literato privataus 
laiško.

Nuojautą ir skonį praiasti, 
mato neapčiuopti, naujove bo
dėtis verčia keli faktoriai. Vie
nas jų, matyt, išvietintųjų sto
vyklų atgabentas polinkis: nuo 
gyvenamo krašto aukštesnės 
kultūros atsiskyrimas ir savo
sios kultūros net per dažnas su
menkinimas. Naujų idėjų, ne
įprastos formos reiškiniai mūsų 
scenoje (tegalvoju apie drama
turgiją ir teatrinį veiksmą) jau 
iš anksto sutinkami lyg kokie 
griaunantieji viesulai, kone tau
tiniam gyvastingumui pavojin
gi nuodai. Iš to atsiranda ir 
specifinis trumparegiškumas, su 
grįžimas į pačius primityviš- 
kiausius, mažo miestelio skoniui 
kadaise būdingus veikalus bei 
į panašią vaidybinę interpreta
ciją. Tarytumei, jokios teatrinės 
kultūros esame net neturėję; te- 
geidžiame vien tuščios pramo
gėlės, nuo šio šimtmečio pra
džios neišsivysčiusių veikaliukų, 
kur piršto mostelėjimu taptų 
nugalėti baisiausieji priešinin
kai arba kad galėtumėm paki
kenti iš smulkiausiųjų gyveni
miškų dalykėlių. Laimei, yra 
dar kas su tais palinkimais sten
giasi grumtis. Nes yra žinoma, 
jog tautinis vienetas, paneigęs 

(Nukelta į 5 psl.)



ŽODŽIAI GRANITINIAME BERŽE
25 metai nuo istoriko kun. dr. Jono Totoraičio, MIC, mirties

JUOZAS MARIJONAS TATARE

Na, surask čia savo pėdą. 
Ištiko ir liūčių nuplautą.

Ir sunkiai,

Prisiminimai tai pėdos... Lai
ko praėjo jau dvidešimt penke- 
ri metai. Gyvenimo įvykiai kaip 
liūtys. O vieta dobilais kvepian
tieji zanavykų laukai ir sodyba 
Bliuviškių kaime, prie pat Griš
kabūdžio miestelio, alksniuose 
ir vaismedžiuose pasislėpusi. 
Nova teka netoli per lankas, 
tarp medžiais ir krūmais apau
gusių krantų įsprausta, plaukia 
per raukšlėtas lankas į Šešupę, 
štai čia lieptas, jungiąs Bliu- 
viškius su Rygiškiais, o pašonėj, 
išplatėjusioj upės kilpoj, mažu
tė, aukšta salelė, Kepalu vadi
nama. Antroj upės pusėj, gerai 
pasižvalgius, akys užkliūva už 
Jablonskio - Rygiškių Jono tė
viškės, už sodo ir alksnyno.

Prieš dvidešimt penkerius me
tus siaubingos birželio savaitės 
vasarišką ketvirtadienį, prieš 
pat saulėleidį, profesorius kun. 
dr. Jonas Totoraitis čia neįtikė
tinai ilgai ilsėjosi, nors taip 
skubėjo. Nenujautė, kad tai bu
vo jo paskutinė kelionė iš Griš
kabūdžio klebonijos į gimtuo
sius namus, į aną Bliuviškių so
dybą, taip arti šito Kepalo.

Ilgas poilsis. Saulė buvo be
baigianti leistis, o dar taip ma
ža jėgų tesugrįžo. Ir lanka bei 
rugių laukas, tarp Novos ir tė
vų sodybos, atrodė tokie platūs 
ir neperžiangiami.

Tik temstant, susirūpinę na
miškiai savo mielo svečio su
laukė. Buvo išsigandę, nes nei 
vieną dieną jis nesivėlindavo. 
Skaudu, bet tikra — dr. Jonas 
Totoraitis susirgo.
nors ten ant tako prie Novos 
liepto ir Kepalo tik kažkas šir
dį tartum sugnybo ir akyse ap
temo.

Neįtikina savųjų, kad tai tik 
taip sau, bematant praeis, nors 
pernakvoti gal ir reikės, tik ryt 
ryte į Griškabūdį sugrįžti be
teks. Tuoj pat ir gydytojas, to
kio mielo ir artimo kaimyno An
tano Baltrušaičio sūnus Vytau
tas, tėvų lankyti atvažiavęs. In
jekcijos, vaistai, ligonio pata
las ir atidus slaugymas. Kas gi 
galėjo stropiau brolio ligonio 
slaugymu rūpintis, kaip jo tik
rai nuoširdžios seserys Antani
na ir Agota, likusiųjų namiškių 
padedamos. Iš jų gyva tėra 
Agota. Ji dar tebegyvena tuo
se pat Bliuviškiuose. Tiek daug 
vilčių būta. Deja. Tos pat savai
tės šeštadienio vidudienį, kai pa
mačiau savo žmoną Adą, iš na
mo į sodą atskubančią, nujau
čiau ir neklydau, kad mūsų ku
nigo ligonio jau nėra gyvųjų 
tarpe. Tai buvo skaudi naujie
na: “Teta Antanina, įėjusi į 
kunigo kambarį, atrado jį am
žinu miegu užmigusį”.

Prisimenu tą graudžią 1941 
metų birželio 21 d., jau ir taip 
siaubingą baisiųjų trėmimų į 
Sibiro taigas ženkle.

Jau tą patį vakarą velionis 
buvo gražiai pašarvotas tarp 
gėlių ir žaliuojančių beržų gim
tosios šiaudinės pastogės sekly
čioje, toj pat, kur prieš dvide
šimt metų jis pats buvo savo 
geroą motinos Onos Sadauskai
tės - Totoraitienės, iš Žardelių, 
Barzdų valsčiaus, ir brolio An
tano, naujojo gimtosios sody
bos šeimininko ir paveldėtojo, 
laidotuvėse. Prie velionio kars
to buvo jo beveik šimtametis 
tėvas Juozas, seserys, brolių ir 
jų vaikų šeimos. Taip čia visi 
buvo suvažiavę, užaugę ir dar 
maži, tartum nujautimas atkvie- 
tė. Dar nebuvo tik jauniausio 
brolio agronomo Vinco, bet ii 
jis rytdienos rytą atskubėjo iš 
Marijampolės.

Sunkūs ir netikri laikai, visi 
sukrėsti žiaurių įvykių ir išgąs
dinti visai nežinomos ateities še
šėlių. Kas neturi sunkių savo 
rūpesčių? O dažnas pergyvena 
savo artimųjų netekimą, oku

pantui vežant juos į Sibirą. Vis- 
tiek seklyčia, namas, kiemas 
prisipildo kaimynų, artimųjų ir 
velionio bičiulių, kurių daugelis 
vaikystės ar jaunystės metais 
drauge su velioniu gyveno. 
Liūdna žinia nuo lūpų iki lūpų, 
telegrafu ar telefonu toli nuke
liavo. Ir kitą dieną, sekmadienį, 
buvo laukiama tėvų marijonų ii’ 
taip pat kitų bičiulių, turinčių 
tolimesnius atstumus nukeliauti. 
Velionis — marijonas nuo pat 
vienuolyno pirmųjų dienų. At
rodė, niekas nesulaikys nuo gra
žių, iškilmingų laidotuvių.

Tą patį šeštadienio vakarą su
sirenka daug kaimynų, velionį 
atsisveikinančių. Skamba nuo
širdžios maldos ir giesmės, kaip 
zanavykų tradicijų nuo amžių 
nustatyta. Tik apie pusiaunak

Kun. dr. J. Totoraitis, MIC

tį giesmininkai teišsiskirsto, 
kiekvienas j savo anų žiaurių 
dienų rūpesčiais persisunkusius 
namus, kad rytoj vėl būtų prie 
velionio.

Porai valandų tepraėjus, 2 
vai. sekmadienio ryte pasigirdo 
dundėjimas vakaruos, ir Sintau
tų pusėje pradėjo kilti dūmai ir 
gaisrai. Atrodė, kad ten hori
zonte žemė dega. Karo veiksmai 
jau siautė Lietuvoj, versdamie
si per zanavykų lygumas, nusė
tas gražiai medžiuose skęstan
čiomis sodybomis.

Kun. Jonas Totoraitis, MIC, 
pašarvotas gimtųjų namų sek
lyčioje, tarp gėlių ir tėviškės 
beržų, ateina ir lankytojai, bet 
dabar jau niekas negali pasaky
ti nei laido'uvių dienos, nei ar 
jis pats dar pasiliks gyvųjų tar
pe. Taip buvo lemta velioniui 
ilgiau pasilikti savo gimtojoje 
pastogėje. Tebūnie tad man leis
ta perbėgti mintimis per savo

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

C///C4 GO S A V INGS
6245 SO. WESTERN AVENUE

AND LOAN ASSOCIATION
TEL.: GR 6 - 7575CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVft, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai. aukštų dividendą. Mes nesiveržtame 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 lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis i Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių j virš $53,500,000.00 turto ištaigą.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
ir bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS

Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Ali Types of Insurance 

atsiminimus ir anuomet girdė
tus pasakojimus, pavaikščioti 
po Bliuviškių laukus, Marijam
polės tėvų marijonų namus ir 
sodus, o ir savo tėviškę, besi
kalbant apie velionį Noriu pa
ieškoti Sūduvos žemėj dr. Jono 
Totoraičio pėdų, laiko ir liūčių, 
taip atidžiai plaunamų.

¥
Bliuviškiuose kunigas Jonas 

augo tarp savo brolių ir seserų. 
Šeimoje užaugo iš viso penki 
vaikai. Kitiems penkiems nete
ko toliau vaikystės dienų beiš
gyventi. Jonas buvo vyriausias 
ir didžiausias, bei darbščiausias, 
Surasdavo visados laiko kny
goms, o tai reiškė trumpinimą 
nedaugelio poilsio valandų, at
liekančių nuo ūkio darbų. Ne
nuostabu tad, kad jaunesnis 
brolis Antanas buvo tuoj numa
tytas ūkio paveldėtoju, o Joną 
tėvai norėjo pamatyti kunigu. 
Antano Tatarės prisiminimai vi
sada ten buvo gyvi. O, be to, 
kuris Sūduvos ūkininkas nesva
jojo turėti sūnų kunigą?

Jonas mokosi, broliai ir sese
rys jo pasigenda, nes jis visada 
prie knygų, bet vis tiek jų tar
pe, o visada sugeba ir jiems lai
ko surasti. Toliau Marijampolė 
ir Seinų kunigų seminarija. Ir 
brolis klierikas namuose tik per 
atostogas. Metai bėga ir Toto
raitis jau kunigas. Darbas pa
rapijoj, tuoj studijos Fribourg’o 
universitete Šveicarijoj, apvai
nikuotos daktaro laipsniu. To
liau vienuolynas ir paskui Ma
rijampolės Marijonų gimnazijos 
direktorius, V. D. Universiteto 
profesorius, istorikas.

Biografinės žinios nėra šio 
rašinio tema. Dr. Totoraitį no
riu prisiminti tėviškės laukuose 
ir tarp saviškių. Pasakyti teno
riu, kad nors atostogas tėviškėj 
praleidinėti nei laikas, nei atstu
mai nebeleido, jo ryšiai su gim
tine bei artimaisiais niekados, 
net ir laikinai, nebuvo nutrūkę. 
Toks buvo Jonas Totoraitis — 
kunigas, vienuolis, mokslininkas 
ir visada gilus, nuoširdus ir ar
timas žmogus.

Kiekvieną vasarą kun. Toto
raitis surasdavo porą ar dau
giau dienų pabuvoti Bliuviškiuo
se. Mažai tebūta tokių metų, 
kada tikrai negalėdavo šito iš
tesėti. Atvažiuodavo daugiausia 
su kitais konfratrais, bendra
darbiais, studentais ar moki
niais. Gal nereiktų nė minėti pa
vardžių, nes ne tik ne visas pri
simenu, bet ne visas ir žinojau. 
Tepaminėsiu kun. Dvaranauską, 
kun. Vizgirdą, kun. Draugelį.
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Sėli and redeem U. S. Bonds 
Safety Deposit Boxes 
Free Community Rooms 
for your organization 
meetings. (Free Coffee) 
Cash checks and pay all 
family bills with our special

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

Two Large Free
Parking Lota
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

Trakų pilis vasarą Nuotrauka P. K.

Vieną vasarą kun. Totoraitis il
giau savo tėviškėj buvojo, su 
juo buvo šveicarietis profeso
rius, kuris ir lietuviškai bandė 
kalbėti. Tas jo kalbėjimas ne 
taip jau įprastai skambėjo, to
dėl visa taip lengva prisiminti.

Gal bus man leista toliau kun. 
Joną Totoraitį vadinti anuomet 
Bliuviškiuose tarp jo artimųjų 
giminių taip įprastu kunigėlio 
vardu.

Jo atvažiavimai Bliuviškiuose 
būdavo tartum viena iš didžiųjų 
metinių švenčių. Mums tada dar 
mažiesiems, pradžioje vien An
tano dukrai Marytei ir man, o 
vėliau dar Agutei ir Antanukui, 
jos seseriai ir broliui, patėvio 
Jurgio Počiejaus vaikams, tai 
buvo ir iškilminga, o ir rūpesčių 
sudarydavo, kaip daugiau prie 
visų pasiruošimų prisidėjus ir 
ką ir kaip papasakojus. Kaip 
ten bebuvo, visada tų poros va
saros atostogų dienų labai lauk
davom. Tai nepasikeitė net ir 
tada, kai jau ne visi iš tų ketu
rių prisiskaitėm prie mažųjų. 
Gerai būtų vėl taip susitikus ir 
daug prisiminus, deja, dabar 
viena savo atmintim reikia pa
sitikėti.

Rodos, dar taip neseniai ma
čiau kunigėlį po Bliuviškių so
dybą ir laukus bevai ketantį, so
do medžius apžiūrintį, žiemken
čių ir vasarojaus laukais besigė
rintį ar besiganančią juodmar
gių ir baltakarčių sarčių bei bė
rių kaimenę bestebint;. Jei ne 

PARKING

MOKAME

PATOGIOS VALANDOS:

MONDAY .......................... 12:00 PJtf. —8:00 PJH
TUESDAY ......................... 9:00 A.M. —4:00 P.M.
WEDNESDAY ................ Closed Al) Daj
THURSDAY ..................... 9:00 A.M.— 8:00 P.M.
FRIDAY ............................ 9:00 AJH. —8:00 P.M.
SATURDAY....................... 9:00 A.M. — 12:30P.M.

tie vasarų pasivaikščiojimai, gal 
nė vienas iš mūsų keturių nie
kad nežinotų, kaip ir kada obe
lys ir vyšnios ir tokia daugybė 
sodybos medžių pasodinta, ka
da ir kokiam lauke ir kokie ja
vai augo ir kokį derlių nešė, kur 
senais laikais sodybos būta. At
siminė kunigėlis net ir arklių 
kilmę, o sodo obelų atmainos 
bei bitininkystė buvo jo bene 
mėgiamiausios temos. Ir vis vi
sur ir visada kalbėjomės su is
toriku. Visi žinojom, kad ir 
kaip Bliuviškiuos, zanavykuos 
ar Sūduvos laukuose gyvenimas 
ilgų metų virtinėje klostėsi.

Visi tie prisiminimai galėtų 
būti papildyti iš kunigėlio atsi
lankymų, dažniausiai per šven
tes ir būtinai vasarą Liepynuo
se prie Marijampolės. Daug či? 
būtų papasakota brolio Vinco, 
taip netoli šimtinės išgyventų 
metų, priartėjusio. Ir tikrai čia 
ir dar tėvų marijonų medelyne, 
aš pats daug kuo galėjau pa
pildyti savo sodininkystės ži
nias. Ir ar bereikia sakyti, kad 
tie visi pasikalbėjimai su kuni
gėliu labai ir labai praplėtė man 
istorijos ir net lietuvių litera
tūros akiratį, buvo taip naudin
gi, šių mokslų pamokas ruo
šiant.

Nė vienas artimųjų giminių 
atvažiavimas į Marijampolę ne
praeidavo neaplankius kunigėlio 
vienuolyne. Dažnai buvo viso
kiuose reikaluose jo nuomonės 
pasiklausiama, drauge džiaugs

mais bei rūpesčiais pasidalina
ma. Ir jeigu nėra namų be dū
mų, jis būdavo prašomas retus 
ir ne taip didelius nesusiprati
mus išspręsti. Pasitarimai visa
da būdavo priimami, o dėl spren 
dimų teisingumo bei priimtinu
mo niekada nei vienas nebuvo 
abejojęs. Tačiau patardavo ar 
pabardavo, o kartais ir pagir
davo tik tada, kai būdavo krei
piamasi ar klausiama. Pats ku
nigėlis į artimųjų giminių rei
kalus niekados nesikišdavo ir 
neklausiamas nepatarinėdavo. 
Buvo tvirtas lietuvis ir katali
kas. Kai buvo prašomas vieno 
brolio sūnų krikštyti dviem ka
talikiškais vardais, pridėjo dar 
ir vieną tautinį, būtent — Vy
tauto. Bet kai kito brolio duktė 
norėta krikštyti Birutės Marijos 
vardais, įtikino, kad pirmasis 
vardas turi būti katalikiškas. 
Nespaudė brolio, kad sūnų bū
tinai mokytų jo vadovaujamoj 
marijonų gimnazijoj, bet įtiki
no, kad kito brolio vaikų moks
lai neturi pasibaigti tik žemės 
ūkio mokykla.

¥

Graži ir saulėta 1939 m. va
sara. Dr. Jono Totoraičio ilgų 
metų kruopštus darbas jau ap
vainikuotas “Suvalkijos (Sūdu
vos) istorijos’’ I tomu, baigia
mas ir II tomas bei “Lietuvos 
Bažnyčios istorija". Jis jau su
grįžęs iš Vatikano, kurio archy
vuose šiems veikalams medžia
gos ieškojo. Visa medžiaga jau 
surinkta. Bereikia tik rašyti. Ir 
net skubiai rašyti. Kam taip 
įtemptai skubėti? Ak, stebėji
mai užsieny, pasaulio įvykių ei
gos analizavimas bei lyginimas 
su nesugriaunamais istorijos 
faktais neleido istorikui pasiti
kėti viltimis, kad audros debe-
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MARŲUETTE PARKE
6812 So. Wesfern, PR 8-3493

ČIA GAUSITE LIETUVIŠKUS VALGIUS
JŪSŲ SKONIUI!

Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, sekmadieniais 
uždaryta. J. Ir K. Baltramoniai, aav.
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j: current dlvidend ______ ___ ______

DIVIDENDU MOKAMA PAGAIj visas taupymo sąskaitas. 
j į Už 1 metų investavimo bonus mokama dividendų kas pusmeti ir
: į dar išmokame po įį % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

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

|Į Valandos: Plrmad., Antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. liti 4:80 v. p. p.

on tnvestment bonus

Ė Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. iki 8 v. v.

FRANK’S T.V. 8C RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.
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sys šiaip sau praslinks, mūsų 
krašto neužgriuvę. Jis nori sa
vo darbą būtinai užbaigti.

Jau siautė karas. Ir kunigė
lis, suteikęs moterystės sakra
mentą šiuos prisiminimus rašan
čiam, linkėjo gyvam ir sveikam 
pergyventi atslinkusius sunkius 
laikus ir būtinai išauginti isto
riką... ko, reikia apgailestauti, 
netesėta.

¥
Lietingas vasaros vakaras. 

Mūsų žemė jau prislėgta raudo
nomis vėliavomis. Į Liepynų so
dybą ateina netikėtas, nors vi
sada laukiamas svečias. Atėjo 
kunigėlis labai neįprastu laiku, 
ir niekas nenujautė, kad jau pas
kutinį kartą. Kun. dr. Jonas To
toraitis atėjo nedideliu lagaminu 
nešinas. Jis jau neturėjo namų.

(Nukelta į 5 psl.)
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BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63 rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudinas K. Šimulis

PRITAIKYTUS



Vilniaus valstybinė biblioteka. Nuotr. Z. K.

TAI PRASIDĖJO PRIEŠ ŠEŠIS
ŠIMTUS METU

(Atkelta iš 1 psl.) 
kaitų ir sunkiu darbu pastaty
tos sodybos.

Šimtai traukinių - ešalonų, 
prigrūsti sumedžiotų žmonių, 
riedėjo į Sovietijos Rytus, vež
dami tūkstančius į nežinią, j 
mirtį...

Griuvo balti beržai ir virpan
čios drebulės — tai juos laužė 
sunkūs šarvuočiai, šukuodami 
girias ir ieškodami laisvės ko- 
vūnų slaptų įsitvirtinimų.

Okupantai sugriovė Nežino
mo Kareivio paminklą ir išnie
kino jo kapą. Lietuvos Vytis, 
laisvės ir kovos ženklas, buvo 
nugrūstas į katakombas. Tik 
džiugu, kad tomis katakombo
mis yra fiziškai įbaudžiauvinto, 
bet dvasiškai laisvo lietuvio šir
dis...

Visi lietuviai, kur jie bebūtų, 
supranta poeto žodžius ir pri
taria jiems:

“Aš nežinau, ir yra mir
tis skaudesnė už visos tautos 
mirtį, tačiau nėra agonijos, ku
ri baisesnė būtų už tautos ago
niją... Bet Lietuva tiek kartų 
deginta — ir nesudeginta, tiek 
kartų šaudyta — ir nesušaudy- 
ta”„.

Komunistinio genocido žmonių 
nuostolius, padarytus mūsų tau
tai, tik bešališka tarptautinė ko
misija galėtų tiksliai apskaičiuo
ti. Tačiau dabartinėse sąlygose 
tai neįvykdoma. Todėl tenka pa
naudoti apytikrius duomenis. 
Jie atskleidžia tokį genocido ba
lansą.

1. Nubausta mirtimi apie 12,- 
000 žmonių.

2. Žuvo kovose arba, patekę 
nelaisvėn, buvo sunaikinti 50,- 
000.

3. Išgabenta į priverčiamojo 
darbo stovyklas 600—700,000.

4. Nusavinta visa Lietuvos 
žemė su visais turtais. 1863 m. 
caras panaikino baudžiavą ir 
aprūpino ūkininkus nuosavais 
žemės skypais. 1944—49 m. bu
vo įvesta visiškai neaprėžta 
dvasios ir kūno baudžiava.

5. Planingai ir neatlaidžiai 
vykdoma Lietuvos rusifikacija. 
Jau dabar Lietuvoje yra 11% 
rusų, prieš 1940 m. buvo tik 
2—3%. Mažoji Lietuva, dabar 
pavadinta Kaliningradskaja Ob- 
last, priskirta sauvališkai prie 
Leningrado srities, nors tai nė
ra patvirtmta jokiomis tarptau
tinėmis sutartimis. Ta sr.tis yra 
totaliai apgyvendinta kitų tau
tybių respublikų piliečiais. Nė
ra abejonių, kad tai padaryta, 
norint apsupti l.’etuv ų tautą 
svetimu etniniu elementu.

Mūsų šalies nulietuvinimui 
plačiai naudojama industrializa
cija. Užplanuota įkurti artimoje 
ateityje milžiniškus pramonės 
kombinatus Jonavoje, Kėdai
niuose, Mariampolėje (Kapsu
ke), Jurbarke. Kiekviename iš 
jų bus 10—15,000 darbininkų, 
kurių daugis bus atgabenti iš 
Rusijos. Tuo stengiamasi suda
ryti kelias naujas rus nimo tvir
toves. Tie pramonės kombinatai 
kuriami ne Lietuvos ir jos žmo

nių gerovei, nes jų gaminiai iš
gabenami į kitas soietines res
publikas ir Maskvos kontro
liuojamas satelitines valstybes. 
Jie valdomi Maskvos ir jų pel
nas atitenka Maskvai. Net mū
sų šalies darbininkai nėra ap
rūpinami juose darbu, nes jų 
daug tūkstančių kasmet išve
žami į Rusiją, o į jųjų vietą at
gabenami svetimtaučiai. Tie 
kombinatai yra komunistinio 
neokolonializmo vykdymas.

6. Stalino - Chruščiovo gady
nėje buvo konfiskuota ir sunai
kinta milijonai lietuviškų kny
gų. Nuo pat įsiveržimo į Lietu
vą komunistinis režimas graužia 
su čekistiškų žiurkių uolumu iš 
lietuviškų spaudinių tautinę 
dvasią, bruka mums savo kalbą, 
visais būdais rusifikuoja ir klas
toja mūsų kultūros ir valstybės 
istoriją. Tie veiksmai rodo, kad 
tariamoji internacionalinė ko
munistinės kultūros tešla yra 
perdėm apkrėsta didžiarusiško 
rasizmo raugu.

7. Bažnyčia nėra atskirta nuo 
valstybės, bet pavergta valsty
bei. Uždaryti šimtai bažnyčių ir 
visos koplyčios. Dvasininkus 
prižiūri ir jų veiklą tvarko ne 
vyskupai, bet čekistinio užmojo 
kulto komisaras. Tikintieji yra 
antros rūšies piliečiai ir yra vi
saip diskriminuojami ne tik pa
tys, bet ir jų vaikai. Pustrečio 
milijono katalikų neleidžiama 
spausdinti nė vieno religinio 
laikraščio. Per 25 m., rodos, bu
vo leista atspausdinti tik vieną. 
maldaknygę ir vieną kalendo
rių. Vienintelė kunigų seminari
ja baigiama smaugti. 1964 m. 
ją baigė tik penki.

8. Medžiaginiai nuostoliai, pa
daryti Lietuvai per 25 okupaci
jos metus, yra milžiniški. Jie 
siekia ne vieną milijardą dole
rių.

Ir dar vienas okupantų ma- 
chiaveliškas laimėjimas. Stalino

ALGIRDAS LANDSBERGIS IR JO 
"MEILES MOKYKLA"

(Atkelta iš 3 psl.) 
dramą ir tragediją, vengiąs te
atre gilesnių idėjų ar neįprastos 
jų išraiškos, pats save pasmer
kia išsigimimui ir skubesnei 
mirčiai.

A. Landsbergio Meilės mokyk
la pasakiška galia išveda mus 
’š izoliacijos gardeliuose ir kuria 
feerišką Ameriką. Gaila, kad iš- 
spausd'nta pjesė dar nesulau
kė vertinimo reakcijos. Liūdno
ka, kad ir vaidybiniai sambū
riai dar neįmato joje atrakcijos.

Beje, Bostone pvz., yra už
gimęs (tegu stiprėja ir klesti!) 
sambrūzdis, pasivad nęs Moder- 
n'uoju teatru. Mintys įrėžti nu

IIT "f" * RADIO (LIETUVIAI)
UI nU U I I I-V Sav DAN LIUTIKAS 
NAUJŲ PARDAVIMA8 • VARTOJAMU TAISYMAS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

2412 VVEST 71st St, CHICAGO, ILL 60629, TEL. — 471-2446

ir komunistų partijos suplanuo
tą kultūrinį, religinį ir tautinį 
genocidą padeda vykdyti lietu
viai komunistai savo rankomis 
ir pridengia jį savo vardu. Da
lis tai daro apsėsti idėjų, skel
biančių priešingai galvojančių 
išnaikinimą, kiti — palaužti 
smurto ir norėdami išsaugoti 
savo gyvybę, o dar kiti, būdami 
Azefais ar Valenrodais. Pasta
raisiais mes didžiuojamės!

Neįsivaizduojama, kad aršieji 
ir sąmoningi okupanto talkinin
kai nežinotų, koksai likimas bu
vo savųjų kvislingų ar Hitlerio 
pasodintų gauleiterių, jų engia
moms tautoms išsilaisvinus.

O pavergtų tautų dvasinį iš
laisvinimą ir komunistinio re
žimo tolokai pažengusį irimą 
liudija ir sovietų rašytojų nuo
taikos. Matyt, jie labai pavojin
gi komunistinei santvarkai, nes 
rašytojai Seniavskis, Danielis ir 
kt. arbitrariškai nuteisiami ka
lėti ilgus metus už atsisakymą 
garbinti režimą ir jos stabus so
cialistinio realizmo maldomis.

Pabaigai cituoju rašytojos N. 
Mazalaitės ‘“Psalmės žodžius:

“Dvidešimt penkeri metai nu
krito į neteisybės slėnį nuo anos 
nakties ir, atrodę, lyg vakar, 
lyg ką tiktai įvyko... Ir žinau, 
jog ir Paskutinio Teismo dieno
je atsiminsim tą sielvartą ir 
šauksim teisingos bausmės prie
šams ir išdavikams. Tiems, kurie 
buvo gimę iš mūsų tautos. 
Tiems, kurie ne tiktai aną bir
želį, bet ir po 25 birželių naujai 
ateina ir puola po kojomis mas
koliui — ir išduoda savo Žemę 
ir Dievą”...

Tautą išsaugoja ir valstybę 
sukuria praėjusios, buvusios ir 
ateinančios generacijos. Laisvės 
atgavimas nėra žaibiško žygio 
reikalas.

Laisvinimo kovos vėliavas ir 
žiburius privalo viena karta per
duoti kitai. Tik jų apjungtais 
sugebėjimais, sutelktomis davsi- 
nėmis ir fizinėmis galiomis bus 
pasiektas laimėjimas, kurio lai
das tebūna šiemetinis Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas.

kreiptis ano sambūrio akis ir 
širdis Meilės mokyklos linkui. 
Juo labiau, kad ir autorius kon- 
feravimo talkai nesunkiai bus 
pasiekiamas. Veikalas turėtų 
"praskambėti”, net ir kukliomis 
(su neramios vaizduotės pagal
ba) priemonėmis įgyvendintas. 
O jei bandoma naujoviškiau pa- 
siafišuoti, tik kodėl ne savuoju?

Užs degusiems leidėjams ma
ža įtaigėlė; skaitytojų informa
cijai prad'nėse knygos puslapių 
baltumose duoti autorių išspaus- 
d'nte ir net rankrašč;uose esan
čių žūrinių metriką. Tai lyg pa
deda rašytojų kūrybiškai pri-
statyti.

ŽODŽIAI GRANITINIAME BERŽE
(Atkelta iš 4 psl.)

Raudonieji krašto šeimininkai 
užėmė marijonų vienuolyną Ma
rijampolėje, tėvams ir broliams 
marijonams įsakydami tuoj pat 
apleisti savąją pastogę. Kunigo 
planai buvo apsigyventi Griška
būdžio klebonijoj, kad tėviškės 
pašonėj galėtų suspėti užbaigti 
savo rašomus istorinius veika
lus. Niekas nė nepagalvojo, kad 
dr. Totoraitis buvo jau į savo 
Amžiną Tėviškę begrįžtantis.

Istorikas praleidžia rudenį, 
žemą ir pavasarį Griškabūdy, 
prie tos pačios bažnyčios, ku
rioj buvo pakrikštytas, kurioje 
turėjo savo primicijas, ir kuri 
jam buvo taip artima ir miela. 
Baisių birželio įvykių stipriai 
sukrėstas, kaimynų ir vaikystės 
dienų draugų tragediją giliai 
pergyvendamas, dar bando vi
sus raminti, menkų vilties ki
birkštėlių beieškodamas. Pasku
tinę savaitę jau daug mažiau 
bedirba, kasdien lankosi Bliu- 
viškiuose ir ten ilgiau buvoja. 
Čia tiek daug svarstymų, klai
kios nežinios belaukiant. Deja, 
kas galėtų ką nors tikro patarti 
ar pasakyti? Pats tvirtai apsi
sprendžia, jei ta valanda ateitų, 
būti bažnyčioje. Tegul jie ten 
suranda jį besimeldžiantį.

*

Ir tos savaitės saulėto ketvir
tadienio vėlyvą popietę kunigas

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL .4? 
ARTS 

3213 W. 63rd Street
Tel. VVA 5 - 4787

MAISTASDIABETINIS
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

IB GAMINIAI

trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kai* 
ną siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi į Lietuvą oro paštu laike 10 dieną.

šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks Jūsų arti
miesiems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepraleiskite 

šią retai pasitaikančią progą ir pasinaudokite šiuo mūsų specia
liu pasiūlymu.

Mergužėlė (01).
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnone kostiumui arba 

vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės suknelei 
medžiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta ska
relė, 2 poros geriausių nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono 
bliuskutė.

Kaina $65.00.
Bernužėlis (02).

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 te- 
relyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, arba 
juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus Itališkas 
lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 
be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

$65.00.
Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja tik 

$120.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo 

turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10% 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

Londan, E. 2., Great Britain
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

Vilių pirkimo, nuomavimo taip pat ir dėl visų kitų reikalų 
Ispanijoje, prašome kreiptis j mūsų atstovą ten: Palanga Proper- 
ties, Ltd., 24 Calle Monasterio de Poblet, Comarruga, Prov. de 
Tarragona, Espana.

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern PRosp. 8*5875
Vedėjas L I.IEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki C
vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v,v.

»»=

Jonas Totoraitis skuba į savo 
Bliuviškių tėviškę. Ar ten pa
keliui, prie Novos ir Kepalo šir
dies smūgio ištiktas, nujautė, 
■rad tai buvo jo paskutinė kelio
nė, kad jau tuoj, bent laikinai, 
niekam slėptis nereikės?

Velionis pašarvotas gimtųjų 
namų seklyčioj. O vieškelio dul
kes nuolat sukelia naujų oku
pantų sunkvežimiai. Tai pirma
dienis. Paskui dar viena diena. 
Ir trečiadienį, birželio 25 d., pas 
kutinę kelionė ; Griškabūdžio 
kapines. Laidotuvės buvo gau
sos ir iškilmingos. Neįtikima 
daug giminių, kaimynų ir arti
mųjų palydėjo velionį į kapus. 
Be Griškabūdžio klebono ir vi
karų, dar ir artimesnių parapi
jų kunigai atvažiavo.

Kun. Jono Totoraičio žemiška 
kelionė pasibaigė gražiose, ra
miose Griškabūdžio kapinėse, 
tarp motinos ir brolių kapų, 
prie paminklo — granitinio ber
žo su nulaužtomis šakomis ir 
įkaltais žodžiais: “Tavyje, Vieš
patie, viltį turėjau, todėl nepra
žūsiu amžinai”. Paminklas buvo 
anuomet pašventintas broliui 
Antanui. Prie kapo žaliavo ber
žai. Kokia graži laikinoji amži
no poilsio vieta.

Sakau laikinoji, 
Jonas Totoraitis, 
keliauti amžinam

nes kun. dr. 
MIC, turėjo 
poilsiui tarp

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHEOARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4 -1500 

marijonų, anksčiau žemiškąjį 
gyvenimą užbaigusių. Kitais me
tais velionis perkeltas į Mari
jampolę ir ten iškilmingai pa
laidotas tarp savųjų tėvų ir bro
lių marijonų.

Kun. dr. Jono Totoraičio “Su
valkijos (Sūduvos) istorijos” II 
tomo ir “Lietuvos Bažnyčios is
torijos” rankraščiai tėvų mari
jonų buvo perduoti Vytauto Di

Jr

u

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai
J*

LAWN MANOR SAVINGS
& Loan Association
2700 W. 59th Street 

Chicago 29, BĮ., HE 6-4100
Org-unlzed 1024 Accounts Insurod to 010,000

FULL PAID SHARE ACCOUNTS 4^% PER ANNUM 
OPTIONAL SHARE ACCOUNTS EARN 4%% PER ANNUM

As a special introduetory offer, you 
will receive one of the following gifts: 

10" Teflon Fry Pan 
Sėt of Cannon Toweis 

Sėt af Serrated Utility Knives 
3 Stainless Steel Mixing Bowls 

Flash Camera
by starting a FULL PAID SHARE ACCOUNT FOR $1,000.00 
OR MORE — A NEW OPTIONAL SHARE ACCOUNT FOR 
$500.00 OR MORE or ADDING $500.00 OR MORE TO YOUR 
PRESENT ACCOUNT.

WE WILL TRANSFER Y’OUR FUNDS AT 
NO EXI*EN'SE TO YOU — BRINK YOUR 
PAS.S BOOK FOR THIS SERVICE.
ANY MONEY RECEIVED BY THE tftth 
I>AY OF THE MONTH EARN S FROM THE 
FIRST.
Where SuviiiKN Have AluavH IJirned More.

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

F»th$4,89

Fifth $3-98

Fifth $3,98

Fifth $4.98

Fifth $4.79

Ca«e $3.59

VODKA WYBOROWA 
Imported Polish Vodka

PABST BLUE RIBBON BEER
Case of 24—12 oz. Cans

MAMPE DIKTINER IMPORTED 
GERMAN LIQUEUR

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

TUBORG IMPORTED BEER
Case of 24 — 10 oz. Bottles

CHAPOULIE 185 month old 
IMPORTED BRANDY

TROPICAL BREEZE VODKA SCREW DRIVER
or VODKA GIMLET Fifth $Į.89

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Svveet 30 oz. Bottle $ -Į .29

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

MEISTERBRAND V. S. O. P.
IMPORTED GERMAN BRANDY

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOKES VVA 5>8202
BIRŽELIO — JUNE 23, 24, 25 D. D.

%

džiojo universiteto Teologijos - 
Filosofijos fakultetui, kuriame 
velionis ilgus metus profesoria
vo.

Vienas iš pirmųjų istorikų, 
zanavykas, kunigas, mokslinin
kas ilsisi gimtojoje Suvalkijos 
(Sūduvos) žemėje ir dvidešimt 
penkerių metų laiko tarpas, nei 
nauji dešimtmečiai neštrins jo 
tautoje paliktų pėdų.

i



6 DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. birželio mėn. 25 d.

KARO IR TREMTIES DIENOS

Vieno iš tūkstančių atsiminimų pluoštas

• Juozas Kapaeinskas, SIAUBIN 
GOS DIENOS, 1944—1950 metų 
atsiminimai. Chicagos Lietuvių li
teratūros dr-jos leidinys, 1965 m. 
Knyga 273 psl., kietai įrišta, 8x51/2 
int. formato, kaina $3.00, gauna
ma “Drauge”.

*

Visais spaudos šimtmečiais 
tremties atsiminimai užima žy
mią vietą memuarinėje litera
tūroje. Tai suprantama, nes 
tremtis turi visą eilę ypatingų 
elementų: tėvynės nostalgiją, 
nuostabą pamatant naujas šalis 
ir naujus žmones, gilų įspūdį tų 
įvykių, kurie žmogų iš tėvynės 
išbloškė ir kurie svetimoje šaly
je daugiau ar mažiau lydi, pa
galiau — naujo įsikūrimo pa
stangas.

Siaubingos dienos

Todėl nenuostabu, kad ir mū
suose — kaip savu laiku poezi
joje, taip dabar atsiminimų kny
gose — tremtis pasilieka gana 
ryški tema. Vienu iš naujesnių 
tos rūšies veikalų yra Juozo Ka- 
pačinsko “Siaubingos dienos”. 
Autorius — Kauno geležinkelių 
stoties tarnautojas. Imdamas 
šiuos atsiminimus rašyti, buvo 
užsimojęs apimti tris laikotar
pius: 1. Pasitraukimą iš Lietu
vos ir gyvenimą iki karo pabai
gos, 2. Pokario gyvenimą sto
vyklose, 3. Įsikūrimą JAV-se. 
Tačiau nuo trečiojo punkto at
sisakė, apimdamas tik du pir
muosius.

Septyneri nuotykių metai

Ątsiminimų knyga apima sep
tynerius, nuotykiais ir įvykiais 
turtingus metus, pradedant 
1944-siais, kada raudonųjų oku
pacijos banga išbloškė autorių 
į Vokietiją. Iš pradžių autorius 
daugiau sustoja ties savo tėviš
ke — Mažučių kaimu, Kybartų 
valse., Vilkaviškio apskrityje. 
Seka — vokiečių karo vadovy
bės įsakymu išsikraustymas, bė
gimas fronto ugnyje, klaidžioji
mas po Rytprūsius, Dancigas, 
Gotenhafeno ir Poznanės sto
vykla, darbas Vokietijos gele
žinkeliuose, Treuchtlingene, išsi
laisvinimo dienos, karo pabaiga, 
lietuvių gyvenimas Weissenbur- 
ge, kelionės po Vokietiją, Augs
burgo stovykla, emigracija į 
JAV.

Juozas Kapacinstas

1
1Bombardavimo siaubas

Autorius rašo ramiai, lygiai, 
be kokių ypatingų stiliaus puoš
menų. Vietomis jis labai vaizdus, 
pvz. aprašydamas karo baiseny
bes 84 psl. taip pasakoja apie 
Treuchtlingeno bombardavimą: 
“Nuo bombų sukeltų gaisrų ir 
dulkių buvo aptemdyta vidur
dienio saulė... Aplinkui degė, vi
sur draikėsi dūmai, dulkės, o 
prie mūsų griovio gulėjo du la
vonai: motina ir vaikas kokių 
aštuonerių metų. Motinos gal
vos kiaušas buvo nuplėštas ir 
užmestas ant tvoros, vaikučio 
kraujas išsiveržęs iš burnos, ir 
jam buvo nutraukta viena koja. 
Stoviu apstulbęs, lyg sapne, tar
si kokios netikrovės ūkanose pa
skendęs... Požeminis praėjimas 
— tunelis užgriautas kartu su 
buvusiais ten žmonėmis. Liku
sieji gyvi rinkosi prie griuvė
sių, lyg išprotėję; raudojo pa- 
simetusiųjų, norėdami susirasti 
dar gyvus...”

raudoti, / nušluostyk ašaras gai 
lias: / praeis skausmai, laikai 
kraujuoti...” (65 psl.). Sumini 
ir kietą likimą tų sričių, kurias 
užplūdo raudonarmiečiai (68 
psl.).

Dienoraštiniai užrašai
Ši knyga susidarė iš J. Kapa- 

činsko dienoraštinių užrašų. Vie
tomis tekstas pasilikęs neišly
gintas ir pasitaiko pasikartoji
mų (pvz. 129 psl. istorija apie 
nušvilptus sportininko batus). 
Kai kur reikėjo problemos visai 
neliesti, ar ją pilniau išbaigti, 
pvz. Hitlerio žuvimo aptarimas 
(202 psl.). Kalbos atžvilgiu kny
ga irgi ne be trūkumų. Pasitai
ko neišbaigtas sakinys (parašas 
po kliše “Pabėgėliai žygiuoja su
rinkimo centrą" (111 psl.), pa
silikę stambokų korektūros klai
dų, pvz. “rūgiai’’ (18 psl.), ke
liat! (60 psl.), prieš saulutę (109 
psl.), poro poros savaičių (118 
psl.) ir kt.

Savo tikslą bus pasiekęs '
Bet autorius yra techniškųjų 

profesijų atstovas, į literatūros 
aukštumas nepretenduoja. De
dikacijoje sako: “Šiuos užrašus 
skiriu savo sūnui Juozui - Vy
tautui ir kitiems svetur gimu- 
siems jaunuoliams, kad žinotų, 
kokiais keliais jų tėvai pasiekė 
laisvąjį pasaulį”. Nėra abejo
nės, kad autorius šiuo nuošir
džiu veikalu savo tikslą bus pa
siekęs. Knygos vaizdumą žymiai 
pakelia gausios iliustracijos.

J. Pr.

Jeigu jums reikia
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius talykėliUB gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Telefonas LF 5-9500

4""" .........................

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

NUSILEIDIMAS Į MARSĄ
A. KADŽIUS

600,000 gyventojų. Katalikų čia 
priskaltoma 100,000, kuriuos 
dvasiniai aptarnauja 66 kuni
gai, 80 seselių vienuolių ir 105

kateketai. Daug vilčių duoda 
katalikų išlaikomos įvairios mo 
kyklos, kurias mielai lanko ir 
kitų konfesijų vaikai.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

8039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto lkl 6 vai. vakaro Ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

Ryšys su Lietuvos praeitimi, 
tradicijomis

Pasakodamas apie Vokietijos 
vietoves, autorius ieško ryšio 
su Lietuvos praeitimi, pvz. pri
važiavęs Marienburgą, primena 
jo vietą karuose su kryžiuočiais. 
Autorius jaučia gyvą ryšį su lie
tuviškomis tradicijomis, pvz. ap
rašydamas Sekmines, Jonines; 
rodo respektą religijai, myli lie-1 
tuvišką dainą ir kartoja jos 
posmą: “Nurimk, sesut, gana

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

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 ketvlr. 9—9 vai., antr., treč. ir Šeštadieniai* nuo 

t lkl 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 lki 4:30 v. po pietų

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

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginiai 7 - 7258 - 59

» ■ ......................

Sklandus ir sėkmingas Surve- 
yor I-jo nusileidimas ant Mėnu
lio skatina viltis, kad amerikie
čiams greitu laiku pasiseks nu
leisti kapsulę ir ant Marso pa
viršiaus.

Toks projektas jau svarsto
mas. Kadangi Marsas turi at
mosferą, tai instrumentrfs bus 
ga’.ma nuleisti para'nutu Mari- 
ner 4-jo misija parodė, kad at
mosferos spaudimą-; Marso pa
viršiuje yra toks pat, kaip 130,- 
000 pėdų aukštyje nuo žemės 
paviršiaus. Tad Marso atmosfe
ra yra labai reta ir reikalauja 
specialios konstrukcijos parašiu
to.

Jau šią vasarą NASA pradės 
eksperimentus su tokiais para
šiutais. Pradžioje erdvėlaivio 
modelis bus balionu iškeltas į 
130,000 pėdų aukštį. Ten jis nuo 
baliono atsipalaiduos ir 12-kos 
mažų raketų pagalba iškils dar 
keletą tūkstančių pėdų aukš
čiau, kur pasieks 800 mylių per 
valandą greitį. Tai bus tas grei
tis, kurį turės erdvėlaivis, pasie
kęs Marso atmosferą. Tada pa
rašiutas išsiskleis, ir erdvėlaivio 
modelis ims leistis žemyn.

Planuojama įvykdyti 6 ekspe
rimentus su balionu ir 10 ekspe
rimentų su raketa, kuri iškels 
erdvėlaivio modelį į reikalingą 
aukštį.

Busimasis Marso erdvėlaivis

svers apie 1,500 svarų. Jo para
šiutas atsidarys tarp 20,000 ir 
5,000 pėdų aukštyje nuo Mar
so paviršiaus. Į Marsą erdvėlai
vis atsitrenks gana smarkiai: 
80 pėdų per sek. greičiu. Au
tomobiliai mūsų keliuose tokio 
susidūrimo neatlaiko, nes tai 
yra 54.5 mylios per valandą 
greitis. Erdvėlaivis turės būti 
labai tvirtos konstrukcijos. O, 
be to, smūgiui sušvelnintti, bus 
sukonstruoti specialūs įtaisai.

Toks erdvėlaivis Marsan nu
sodinti galvojama ateinančio de
šimtmečio vidury. Bet prieš tai 
dar reikės keletą Mariner erd
vėlaivių nuskraidinti Marso kai- 
mynystėn, kad surinktų dau
giau davinių apie jo atmosferą.

GVIANOS KATALIKAI

Dar viena Anglijos kolonija 
— Gviana Pietų Amerikoj gegu
žės 26 dieną gavo nepriklauso
mybę ir liko savarankiška, lais
va valstybe. Nepriklausomybės 
paskelbimo iškilmėse sostinėje 
Georgetowne dalyvavo visas 
miestas ir 3000 svečių iš 50 į- 
vairių kraštų, kurių tarpe daly
vavo ir šventojo Sosto nunci
jus iš Salvadoro. Gvianos tropi
nė teritorija, apaugus neįžen
giamais miškais, teturi tik

------------------

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkBtančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokaBos, “boucle’s”, “fiberglass”.

PIRKStTE 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

........  ......................... .......................r

Visų rūšių 

taupmenoms 

4 kartus 

metuose

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

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
TURTAS VIRŠ $100,000,000.00
REZERVAI VIRŠ $9,500,000-00

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MACKIEWICH
Direktorių Tarybos Pirmininkas

JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
Prezidentas

MES MOKAME

4’/2
Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

ANT VISU
SĄSKAITŲ

August Saldukas, 
Prezidentas

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

VALANDOS

Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak
1 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.
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Į Artesian Restaurant Į
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

E • Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETŪS
| $1.65 & $2.25

JOKIO LAUKIMO —
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ. E

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
E Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir Ę 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

HiiiiiiiiiniimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiililiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiin^

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

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

Standard Federal
8 A V ING S <& LO A N ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632

Telef. — Virginia 7-1141

Naujas aukštas dividendas 
mokamas ai investavimo

sąskaitas

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

ANTRAD. tr PENKT........................... 9 v. r. iki 6 v. v.
PIRMAD Ir KETV.............................9 v. r. iki » V. V.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d........... Trečlad. uždaryta

VALANDOS 
r

~~Įg!=



Yel)owstone’o Parke, Woy<wninge, 1965. Nuotr. Alg. Kezio, SJ.

• 38 dailininkai iš penkių 
kraštų 'Jaunimo centre. Pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
rėmuose š andien 7 vai. vakaro

^Jaunimo centre, Chicagoje, ati
daroma dailės paroda visu gavo 
pobūdžiu yra tokia vienintelė ir 
pirmakartinė šoje nuolatinėje 
mūsų menų pastogėje. Parodoje 
dalyvauja arti keturiasdešimt 
jaunųjų lietuvių dailininkų iš 
įvairių kraštų bei kontinentų. 
Tokiose pasaulio platybėse jau 
vien tas lietuviškasis apsijungi- 
mo jausmas maloniai kutena 
širdį. Iš JAV parodoje su savo 
kūryba dalyvauja 26 dailininkai, 
iš Kanados — 7, iš Vokietijos 
__ 3 ir po vieną iš Australijos 
ir Austrijos.

Kongresinė meno paroda Jau
nimo centre vyks nuo birželio 
25 iki liepos 10 d. Parodą or
ganizuojant daug rūpesčio ir 
darbo šiam reikalui paskyrė 
Chicagos lietuvių jaunųjų dai
lininkų klubas, ypač jo pirm, 
dail. V. Ramonis - Ramonaitis 
ir dail. A. Trinkūnas. Parodos 
katalogas su dailininkų ir jų 
darbų nuotraukomis ir ryškiu 
dail. Giedrės Žumbakienės vir
šeliu daro puošnaus ir neatkišti- 
nio leidinio įspūdį.

• Gyvėja literatūros vakarų 
tradicija. Tokie būtini ir tokie 
visuotinai laukiami literatūros 
vakarai Lietuvoje ir pokario pir
majame dešimtmetyje Vokieti
joje ir čia Amerikoje, vėliau ku
rį laiką ėmė lyg ir retėti, o kai 
kur net ir visai išnykti. Tačiau 
pastaruoju laiku tam tikri ženk
lai vėl rodo augantį dėmesį lite-

‘ratūrai. Literatūros vakarai vėl 
tampa ryškia mūsų kultūrinio 
gyvenimo dalimi.

Vien praėjusios žiemos ir pa
vasario metu Chicagoje sureng
ta beletristikos antologijos pri
statymo literatūros vakaras, da
lyvaujant vienuolikai rašytojų, 
minėtina ir šlaito kūrybos po
pietė, literatūros vakaras par
tizanams pagerbti, Katiliškio 
kūrybos vakaras ir kt. Ne ma
ža literatūrinio judėjimo paste
bima ir kitose lietuvių koloni

DIVIDEND CHICKS MAUKO 
OUARTEKLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

Gribauskas, Extc. Secv. 
1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650

HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1;WED. CLOSED 
PHONE 656-6330

We Invite 
Your Savim

jose, pavyzdžiui — Washingto- 
ne buvo surengta Vaičiulaičio 
kūrybos popietė, kitur vėl kas 
nors kito.

Džiugu, kad dėmesys savai li- 
teartūrai gyvas ir mūsų jauni
me. Štai birželio 26 d. (šį sek
madienį) 8 vai. vak. Pasaulio 
lietuvių jaunimo stovyklos pro
ga Dainavoje įvyksta gana re
tai pasitaikantis toks įvairus li
teratūros vakaras, kuriame da
lyvauja net šeši mūsų rašytojai: 
Jonas Aistis, Antanas Vaičiulai
tis, Birutė Pūkelevičiūtė, Vitali
ja Bogutaitė, Aloyzas Baronas 
ir Kazys Bradūnas.

Būtų malonu, kad šitaip įsi
siūbavęs mūsų literatūrinis gy
venimas neatvėstų, kad literatū
rinės popietės, naujų knygų pri
statymai ir literatūrinių temų 
svarstymai taptų kiekvienos lie
tuviškosios kolonijos kultūrinio 
gyvastingumo būtinybe.

• Dailininkas Komas Viesulas 
į muziejus ir į Baltuosius rūmus. 
Moderniojo meno muziejus New 
Yorke savo nuolatinei kolekci
jai įsigijo šio mūsų grafiko be
spalvių reljefų aplanką “Notės 
On Image And Sound”. Aplan
ke šalia reljefinių grafikos nuo
spaudų telpa ir penkių moder
nios muzikos kompozitorių dar
bai (trijų amerikiečių, vieno ita
lo ir turko). Be to, iš kito tų pa
čių serijų aplanko viena spalvo
ta litografija "Encounter with 
Tell” yra nupirkta Baltiesiems 
rūmams VVashingtone. Šitą dvie
jų dalių seriją (Notės On Ima
ge And Sound) dail. Romas Vie
sulas yra sukūręs praėjusiais 
metais, būdamas Romoje.

• Algimantas Kezys, SJ, ir 
jo meniškos nuotraukos vėl te
levizijoje. Antruoju kanalu 
1965 m. lapkričio 13 d. rodyta 
programa, kurioje regėjome mū
sų nuotraukos menininką Alg. 
Kezj, bus pakartota ir liepos 3 
d., 10 vai. 30 min. ryte per WB 
BM TV — antruoju kanalu. 
Įdomu, kad šios programos, pa
vadintos “Take One” turi labai 
didelį pasisekimą: kiekvieną sa-

AM Z/// LEIDINIAI
• ATEITIS, 1966 m., gegužės 

mėn., nr. 5. Viršelyje būrys lie
tuviško jaunimo prie pakeliamų 
vėliavų Dainavos stovyklavietė
je yra lyg preliudas į praside
dančią vasarą. Pirmapuslapinių 
aktualijų margumynas parink
tas apgalvotai ir įdomiai; si
dabrinis vysk. Vincento Brizgio 
jubiliejus, tūkstantmetis jubi
liejus Lenkijoje, Lituanus rei
kalai, civilinės teisės, dalininkų 
suvažiavimas Maskvoje, kūrėjų 
dalia Rusijoje ir Kinijoje. Pre
mijuotąjį A. Jasmanto poezijos 
rinkinį “Gruodą’’ recenzuoja 
Viktorija Skrupskelytė, jau ne 
pirmą kartą parodydama sub
tilios ir įžvalgios kritikės bran
dumą. Tačiau šio numerio cent
ras, manytume, yra A. ir A. 
parengtas didž’ųjų š o laiko teo
logų minčių spektras, pavadin
tas "Mintys apie Dievą ir žmo
gų”. Mūsų visuomenės ir jau
nimo informavimas apie tai, 
kas vyksta šio laiko teologinės 
minties raidoje yra gyvybingai 
svarbus, tai padeda mums jaus
ti visos žmonijos rūpesčius ir 
neatsilikti nuo šviesiųjų protų 
paskučiausios naujienos.

• ATEITIS, 1966 m., birželio 
mėn., nr. 6. Jaunimo kongresas, 
matyt, ir "Ateitį” paskatino pa
sivyti laiką, punktualiai išlei
džiant birželio mėn. numerį. Tad 
ir gera dalis šio sąsiuvinio yra 
skirta kongresinėm aktualijom. 
Šia kryptimi parašytas ir ori
ginaliai šviežias Kęstučio Trima
ko, SJ, įvadinis straipsnis. Kom
pozitorius Darius Lapinskas in- 
terview rėmuose pasakoja savo 
jaunystės ir kūrybos muzikinius 
įspūdžius, kalba apie modernią 
muziką, apie premjerinį "Lokį” 
ir muzikos ateitį atominiame am 
žiuje. Elenutė Bradūnaitė veda 

vaitę jas seka daugiau kaip 
100,000 žiūrovų.

• Patikslinimas. 1966. VI. 18 
“Draugo” kultūriniame priede 
išspausdintas straipsnis “Lietu
voje lietuvių kalba išstumiama 
iš mokslo žunralo” papildytinas 
ta prasme, kad ten kalbama 
apie su 1965 m. data pasirodžiu
sį “Kalbotyros" XII tomą ir 
XXII Sov. Sąjungos komunistų 
partijos suvažiavimą.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
FIRMOS

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

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

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
BROOKLYN, N. Y. 
m:w york s, n. y.
NEM'ARK, N. J. 
SOUTH RIVER, N. 3. 
UTICA. N. Y.
FARMTNGDALF.. N. 3. 
PHII.ADEI.PHIA 23. PA. 
ALLENTOWN, PA.
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, C A L. 
CHICAGO 22, ILL. 
BAI.TTMORE 31. MD. 
BUFFALO 12, NEVY YORK 
DFTIIOIT 12, MICH.
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
SYRACUSE 7, N. Y., 
CLEVELAND 13. ORIO 
H5MTRAMCK MICH.
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10, NEW JERSEY 

pokalbį su jaunaisiais meno stu
dijos mokiniais, darydama išva
dą, kad dailininkų dar nepri
truks. V. Bagdanavičius, MIC, 
rašo apie gyvąjį Dievo žodį — 
Šventąjį Raštą. Paranki prieš- 
premjerinė naujiena — šiame 
žurnalo numeryje atspaudintas 
visas Vitalijos Bogutaitės žodi
nis operos “Lokys” libretas. Pa
tartina kiekvienam prieš prem
jerą pasiskaityti. Duodamas ga
na neblogai atrinktų knygų są
rašas, rekomenduojant jas va
sarą pasiskaityti. Šį numerį gra
žiai pagyvina diskusiniai atsilie
pimai į anksčiau “Ateityje" 
kun. F. Jucevičiaus iškeltąjį lie
tuviškųjų mitų klausimą. Pasta
ruosiuos “Ateities” numeriuos 
ypač gausėja jau dėmesio ver
tos jaunųjų poezijos. Tačiau bū
tinai turi pajudėti ir beletristai.

Lietuviškasis jaunimas ir kiek 
vienas dar jaunos dvasios var
giai šiais laikais gali apsieiti be 
vis aktualėjančios ir skoningai 
redaguojamos "Ateities”. Me-

Dabartini a dividendas 

iimokamaa du kart 

per metui.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto 

persiuntimo išlaidas.

ši EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4685-07 South Hermitage Aveliu* 

Tel. YArds 7-1741 2 
4330-34 South California Avenue 

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

•••

SAVINGS .U™

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laHotnvių 

ir kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef. PR 8-0333 PR 8-0834

1530 BEDFORD AVĖ.
78 8EOOND AVENUE
314 MARKET STREET
40 U’HITFHI.AD AVENUE
963 BLEECKER STREET
FREFAVOOD ACRES
031 W. GIRARD AVENUE
120 TILGHMAN STREET
558 HUDSON AVENUE
107 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE
11001 JOS CAMPAU AVENUE 
043-47 AI.BANY AVENUE
303 GROVE STREET
1200 SOITH AVENUE
1028 KENllAVORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
390 W. BROADVVAY
1152 DEUTZ AVENUE 

tinė prenumerata $5.00. Admi
nistracijos adresas: Ateitis, 
5725 So. Artesian Avė., Chica
go, Iii. 60629. Redr-ęuoja Skir- 
muntas Radvila ir red. kolekty
vas. Redakcijos adresas: 4545 
W. 63rd. St, Chicago, 111 60629.

• Jonas Miškinis, MANOJI 
DZŪKIJA. Nidos knygų klubo 
leidinys, nr. 59, 1966. Knyga 
192 psl., 7 x4% inč. formato, 
kaina $1.85, gaunama "Drauge”.

Šie, sklandžiai parašytieji at
siminimai yra gana miela lengvo 
pasiskaitymo dovana kiekvie
nam. Knygoje apstu Merkinės, 
Marcinkonių, Varėnos ir Aly
taus apylinkių geografinių ir is
torinių aprašymų, susietų su pa
ties autoriaus pergyvenimais ar
ba su bendresniais istoriniais 
įvykiais. Autorius gražiai apta
ria paslaptingąją Gudų girią, 
prsimena lenkų siautėjimus 
šiame krašte nepriklausomybės 
pradžioje, aprašo garsiąją Per
lojos respubliką, gyvai pasako
ja apie Vinco Krėvės tėviškę ir 
asmeniškus susitiaimus su šiuo
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siku. Atsiminimai baigiami pir
mąja sovietine okupacija ir ne
kaltų žmonių vežimu Sibiran.

AUKSINIS
“RAB1J3 KUNIGO” 

JUBILIEJUS
Šiomis dienomis kun. Charles 

Coughlin, šv. Teresės parapi-

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSOK, 

8AVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nno kapinio

didžiuoju mūsų literatūros kla-

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL HOME

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3S72

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nartai

Skaitykite ir platinkite dienr Dranga.

■ AZ 
jos klebonas, Royal Cak, Mich., 
minėjo sovo auksinį kunigystės 
jubiliejų. Jis buvo depresijos lai 
kais pagarsėjęs kaip “radijo 
kunigas”, skelbęs socialines ge
roves darbininkams ir tais rei
kalais leidęs laikraštį Sočiai Jus- 
tice. - '

i
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PASKUTINES ATVYKIMO 
| UOSTA DIENOS

A. a. Onos Krikščiūnienės mirties metinių proga

DESERTINIAI SŪRIAI
STEFANIJA STASĮ E N P, Cleveland, Ohio ***

Jau ir vėl sužydo vasara, lyg 
nieko nebuvę, nieko neįvykę. 
Gyveno žmogus, dirbo, plana
vo ir nežinojo, kada išmuš pas
kutinioji valanda. Užgeso gyvy
bės liepsnelė ir visa paliko — 
“būta lyg nebūta’’. Užmiršta 
žmonės, užmiršta draugai, ne
žiūrint, kiek labai jie tą žmogų 
mylėjo ir kiek jis jiems buvo 
reikalingas. Tokia jau gyveni
mo logika: gyvenimas eina tik 
su tais, kurie reiškiasi, kurie 
gyvena. Sunkiau, mielo žmogaus 
netekus, yra artimiausiems, nes 
jiems to asmens trūksta, nesą
moningai jie jo laukia. Rodos, 
atsivers durys ir jis įeis, vėl 
kalbės, šypsosis...

Pedagogės bei visuomenininkės 
meilė knygai

Birželio 21 d. suėjo metinės, 
kada ji iš mūsų tarpo atsiskyrė. 
Iškrito iš gyvenimo medžio, lyg 
pilnai nunokęs vaisius, nes jos 
gyvenimas buvo tikrai prasmin
gas, kupinai išgyventas. Iš pat 
kūdikystės dienų ji susibičiulia
vo su knyga: ko daugiau suži
noti, mokytis tapo jos gyveni
mo siekis ir būtinybė. O moks
lą pasiekus, reikėjo būti gyve
nimui naudinga, reikėjo atiduo
ti savo tautai jai priklausomą 
dalį. Dirbo visą gyvenimą visuo
meninį ir pedagoginį darbą. 
Auklėjo jaunimą, stengdamosi 
atiduoti jam visą dvasinį lobį, 
kurio apsčiai turėjo susikrovu
si. Turėjo ir pati didelio pasi
tenkinimo, nes buvo suprasta ir 
įvertinta. Jos mokiniai tapdavo 
ir jos bičiuliais. Visur ji jų su
tikdavo, neretai jau ryškių, 
daug pasiekusių asmenybių. Jie 
rodė jai pagarbą ir meilę. Taip 
pat ji išaugino trijų vaikų (vie
no sūnaus ir dviejų dukrų) šei
mą ir sulaukė gražių vaikaičių, 
kuriuos mokėjo švelniai mylėti 
ir prie savęs pririšti.

Du reikšmingi įvykiai

Gal būt už visa tai, ką ji da
vė gyvenimui, Aukščiausias lei
do jai pasidžiaugti paskutinėmis 
jos gyvenimo dienomis. Jau 
sunkios ligos patale ji išgyveno 
du reikšmingus savo gyvenime 
įvykius — garbingą 70-ties me
tų sukaktį ir savo pamiltos or
ganizacijos “Giedros” korpora
cijos, jos pakėlimą į garbės na
res. Tie du įvykiai išblaškė jos 
niūrias ligos mintis ir suteikė 
jai tikrai tyro džiaugsmo. Ji pa
sijuto esanti mylima ne tik sa
vo artimųjų, bet ir visuomenės. 
Jos kambarėlis tapo gražių 

daiktų muziejumi. Ypačiai ten 
netrūko gintaro ir kitokių tau
tiškų dirbinių, giminių prisiųstų 
iš Lietuvos. Jais ji didžiavosi ir 
mėgo juos rodyti bei aiškinti 
savo gausiems lankytojams. Vi
sas gi butas kvepėjo ir švietė 
gėlėmis, su tikra meile suneš
tomis gausių sveikintojų.

Artimųjų pastangos patenkinti 
kiekvieną norą

Ji buvo visuomenės žmogus, 
visados mėgo draugystes, susi-

Ona Krikščiūnienė

būrimus. Dėl to ir ligos metu 
jos nevargino gausūs lankyto
jai. Ji savo dienas skirstė į ge
rąsias, kada geriau jausdavosi 
ir blogąsias, kurios, reikia pri
pažinti, nebuvo dažnos, tada ji 
turėdavo ligos priepuolius ir 
nieko nenorėdavo matyti. Gero
siomis dienomis, sulaukusi mie
lų lankytojų, ji lyg atgydavo, 
daug kalbėdavo ir net būdavo 
linksma. Tik savo draugams sa
kydavo, jog nežinanti, kodėl da
bar jai reikia tik užsiminti kokį 
norą, o tuojau jis būna paten
kintas... Ji nenujautė, kokią 
širdgėlą ir norą jai pataikauti 
turėjo jos artimieji,..

Pakėlimas į Korp! Giedros 
garbės nares

Be jos grynai asmeniškų bi
čiulių, kaip p. V. Sruogienė, Gar
mienė, E. Daugirdienė, J. Paukš
tienė, St. Semėnienė, ją ypač 
nuoširdžiai lankė tuometinė 
giedrininkių pirmininkė E. Pa- 
liokienė ir buvusi pirmininkė E. 
Juknevičienė. Taip ji buvo jų 
paruošta ir džiaugsmingajam 
netikėtinumui, kurį turėjo at
nešti jaunosios “Giedros” kor- 
porantės. Didžiausiu dvasios pa
kilimu ji sutiko šią šventę, nes 
“Giedros” korporacija buvo jos

Lietuvių Moterų klubų federacijos Chicagos klubo narės su viešniomis (iš k. į d.): klubo pirm. M. 
Krauchunienė M. Peteraitienė, L. Bieliukienė (iš New Yorko), Mrs. Hasebroock — garbės viešnia, klubo 
garbės narė J. Daužvardienė, Gabon gen. konsule dr. Marion Mill Preminger, L. Juškevičienė, P. Vaitai- 
tienė. Nuotr V. Noreikos

OLGA ELENA MATTEI DE AROSEMENA
Susitikimas su kolumbiečių poete

Į “Nutibara’’ viešbutį (di
džiausias Medellino viešbutis) 
įėjo jaunutė, liekna moteris. Vieš 
bučio tarnai ir ten buvę svečiai 
sužiuro į jos pusę. Supratau, 
kad tai ji, su kuria turėjau čia 
susitikti ir susipažinti. Tai buvo 
poetė Olga Elena Mattei de Aro- 
semena.

Ji laisvai pasitiko mane ir 
tuojau pat, pasiėmusi į savo au
tomobilį, nuvežė į universitetą, 
kur turėjo įvykti Kolumbijos 
rašytojų ir poetų susirinkimas.

Visi vėlinosi. Ypatingai buvo 
laukiama viena senyva rašytoja, 
pirmoji dama Medelline. Laikas 
mums leido pasikalbėti.

Poetė stebėjosi mano mokėji
mu šnekučiuotis ispaniškai, aš 
stebėjausi josios jaunatvišku 
grožiu ir patrauklumu.

Olga Elena Mattei de Arose- 
mena yra gimusi 1933 m. Puer- 
to Rico, kur ji buvo daktaro 
Mattei šeimoje vienintelė duk
tė. Jos tėvas — italas, motina 
— kolumbietė.

gyvenimo šviesusis taškas. Su 
didžiausiu pasitenkinimu ji kal
bėdavo apie jų susirinkimus bei 
pobūvius ir apie kasmet pava
sarį įvykstančią šventę, kada 
ji jaunosioms narėms prisegda
vo spalvas ir savo asmenišką 
dovaną — gėlytę. Namiškiams 
ji džiaugdavosi: “Kokios jos vi
sos išmintingos ir gražios!” Nu
pasakodavo ir apie kiekvieną 
atskirai. Tą jai istorišką dieną 
atėjo nemažas korporančių bū
rys, visos iškilmingai pasipuo
šusios korporacijos spalvomis ir 
kepuraitėmis. Jos atnešė jai 
dovanų — korp. kepuraitę ir 
juostelę, ir ant gražaus perga
mento išrašytą jos pakėlimą į 
garbės nares aktą. Su pasidi
džiavimu ir akyse šviečiančiu 
tikru džiaugsmu ji vėliau jį ro
dydavo ir pasakodavo apie tą 
didelį ir malonų savo išgyveni
mą, sulaukus tokio nuoširdaus 
pagerbimo. O tas džiaugsmas 
buvo tikrai nuoširdžiai jos pa
čios išgyvenamas, jog prablai-
vydavo ir pačias “juodžiausias” 
ligos dienas.

Laikas gana sunkiai dildo 
stiprus ir sunkius išgyvenimus. 
Rodos, lyg ir vėl sėdžiu šalia 
jos lovos ir dalinuosi su ja die
nos įspūdžiais. Nekalbame apie 
ligas, nes ir s rgdama apie jas 
nemėgo kalbėti. Svajojo, plana
vo, ką turės padaryti, kai pa- 
sve’ks. Ant stalel o padėta nau
jai nupirktos padėkos kortelės. 
“Tik vis dar taip sunku prisi
ruošti jas užp ldyti, nes kiek
vienam tur u keletą širdingų žo
džių”. Taip ir l ko jie neištarti 
r kortelės neparašytos. Jau 

niekados nebesulauksime ir jos, 
nebepamatysime šiame pasauly
je, o tik melšime Aukščiausiąjį 
jai šventos ramybės ir Anžinos 
Šviesos. E. P.

JANINA NARCNE

— Vėliau, drauge su tėvais 
persikėlėme į Medelliną, — pa
sakoja ji, — ir, tur būt, iš čia 
niekur jau nebeišvažiuosiu. Bai
gusi kolegiją, žavėdamasi me
nu, ėmiau studijuoti Pontificia 
de Bolivariana universitete me
no ir dekoravimo mokslus. Vė
liau perėjau į filosofijos ir lite
ratūros fakultetą.

— Kada pradėjote rašyti?
— Dar kolegijoje rašiau pir

muosius eilėraščius. Tačiau, vie
šai spaudoje >pasireiškiau nuo 
1961 metų daugiausiai mūsų 
laikraščiuose. 1962 m. išėjo ma
no pirmoji knyga “Silabras de 
Arena” (Žemės garsai), kurią 
išleido Medelline esanti rašyto
jų draugija “La Tertulia” (apie

O. E. Mattei de Arosemena

i

jos knygas plačiau bus parašy
ta). Šiais 1966 metais išėjo ant
roji mano poezijos knyga “Pen- 
tafonia”, kurią išleido Univer- 
sidad de Pontificia Bolivariana. 
Šiame universitete aš pati mo
kiausi. Dabar sunkiau man ra
šyti, nes turiu penkis vaikelius...

— Ką?! Jūs pati atrodote 
jaunutė mergaitė, — negalėjau 
paslėpti savo nusistebėjimo. — 
Didi garbė Kolumbijos mote-
rims, kad jos sugeba visokias 
pareigas sujungti ir gražiai jas 
atlikti.

— Taip, — kukliai pasisako 
ji, — esu perkrauta darbais, 
priklausanti įvairioms organiza
cijoms, kur dirbu jau eilę metų. 
Be to, esu savo vaikų anglų kal
bos korepetitorė. Mano vyras, 
Justas Arosemena, yra dailinin
kas - tapytojas ir skulptorius. 
Turime daug bendrų interesų 
ir taip pat bendrų darbų.

Atl eku propagandinius dar
bus meno parodoms, filmams, 
televizijos ir radijo stotims. Pa
ruoš u scenines dekoracijas fil
mams ir t. t. Taip pat dirbu ma
dų srityje, modeliuoju ir būnu 
net manekeno rolėje.

— Nebegaliu suprasti, kada 
Jūs rašote?

— Dažnai automobilyje, — 
juokiasi jinai, — laukdama ža
lios šviesos sankryžoje. Kai 
ateina pora eilučių į galvą, čia 
pat ir užrašau. Žinoma, neapsi
eina ir be savo nakties poilsio 
nuvogimo...

— Jūs ir esate, kaip trapi 
tropikų gėlė...

— Buvau neseniai pakviesta 
Statė Departamento kelionei į 
U.S.A. Aplankiau daug miestų, 
vizitavau daugelį amerikiečių 
rašytojų. Tarp jų __ Wallace
Stegner, Paul Winters, Paul En
gei, Nelson Olgren ir kitus, ku
rių čia suminėti neįmanoma...

Greit užbaigėm mūsų šnekas 
ir įėjome į salę, kur prie didžio
jo stalo jau sėdėjo “Tertulia” 
nariai.

IŠ MOTERŲ
★ Lietuves moteris atstovavo 

Pasaulio moterų klubų federaci
jos deimantiniame suvažiavime 
Conrad Hilton viešbutyje Chi
cagoje: L. Bieliukienė (Lietu
vių moterų klubų federacijos 
pirm.), J. Daužvardienė (atsto
vavo Romos lietuvių moterų 
klubus) ir M. Krauchunienė 
(Vokietijos lietuvių moterų klu
bus). Suvažiavimo tarptauti
niuose priešpiečiuose J. Dauž
vardienė ir L. Bieliukienė pada
rė išsamius pranešimus apie lie
tuvę moterį ir dabartinę Lietu
vos padėtį. Pirešpiečių metu L. 
Bieliukienė pademonstravo tau
tinį rūbą. Tą pačią dieną Jauni
mo centro didž. salėje įvyko 
Chicagos klubo narių bei spe
cialiai sudaryto komiteto su
ruoštas priėmimas Pasaul. mo
terų klubų federacijos tarybai, 
tarptautinėm delegatėm, konsu- 
lėms, konsulų žmonoms bei vieš
nioms. J. Daužvardienė supa
žindino viešnias su lietuvių kul
tūrine veikla Chicagoje. Trum
poje, bet efektingoje programo
je pasirodė Alice Stephens su
organizuotas naujasis vienetas 
“Lietuvos Aidutės”, padainavu

Taut. šokių grupė “Grandis”, vad. J. Smieliauskienės, šoka tautinį šokį tarptautinių delegačių priėmime 
Jaunimo centre, Chicagoj. Nuotr. V. Noreikos

Pasaulyje yra tūkstančiai rū
šių sūrių. Sūrio išradimu ar pa- 
gam.rimu beveik kiekvienas 
kraštas giriasi, tačiau šio pro
dukto gamyba siekia apie 8000 
metų prieš Kristų. Ir šiais lai
kais sūris sudaro labai svarb ą 
dalį žmogaus mityboje. Sūriai, 
kaip žinome, gaminami iš kar
vių ar ožkų pieno, rečiau iš avių 
pieno. Iš pieno į sūrį paprastai 
pereina baltiniai, dalis riebalų 
ir šiek tiek laktozės. Ne veltui 
senovės tautos sakydavo, jog 
"ūrio gamyba tai yra pieno per
kėlimas į nemirtingumą.

Kiekvienas kraštas garsus 
vienokiu ar kitokiu sūrio gami
nimo būdu ir šie būdai dažniau-
siai būna laikomi paslaptyje. Ir 
iš tikrųjų visiškai tokį pat sū
rį pagaminti kitame krašte, kaip 
jo 'kilmės vietoje, beveik neįma
noma, nors gaminimo būdai ir 
būtų žinomi. Į sūrio gamybą 
veikia ir daugelis kitų faktorių, 
kaip pvz. klimatas, gyvulių mais 
tas, vanduo ir t. t. Taip pat no- 
kinimas yra labai svarbus, nes 
kiekvienai sūrio rūšiai naudo
jami skirtingi nokinimo meto
dai, skirtingos patalpos, tempe
ratūra, drėgmė ir t. t.

Visas sūrių rūšis išvardinti 
čia nebūtų įmanoma, tačiau yra 
keletas būdų juos klasifikuoti, 
atsižvelgiant į jų kilmės vietą, 
kaip pvvz. Ėdamo, Camemberto 
ar Gorganzola. Kiti gali būti 
klasifikuojami pagal priesko
nius, kaip pvz. vokiškas Kuem- 
melkaese arba prancūzų Grap- 
pe, dar kiti net pagal savo for
mą ar išvaizdą, kaip pvz. ply
tos, ananaso ir t. t.

Šia proga norėčiau daugiau 
apsistoti prie taip vadinamų de
sertinių sūrių, kurie dažnai čia 
patiekiami geresniuose restora
nuose ir kurie taip pat ir na
muose įvairių vaišių metu var
tojami. Visas čia, kurias išvar
dinsiu, rūšis galima pirkti dide-

PASAULIO*
sios keletą liaudies dainų. J. 
Smieliauskienės vadovaujama 
šokėjų grupė “Grandis” pašoko 
kepurinę, subatėlę ir jonkelį. 
Vaišėse dalyvavo per pora šim
tų viešnių. Viešnių tarpe bu
vo : Marija Rudienė, Regina 
Budrienė (iš New Yorko), V. 
Olienė, J. Balzekienė ir kit. Tuo 
pačiu metu vyko tautodailės pa
roda (suruošta Z. Juškevičie
nės, padedant M. Pėteraitienei 
ir P. Vaitaitienei) ir lietuvių 
moterų dailininkių paroda (vad. 
dail. Z. Sodeikienei ir G. Žum- 
bakienei). Klubo pirm. M. Krau
chunienė gavo gražiausius pa
dėkos laiškus, kuriuose kitatau
tės ypač žavėjosi mūsų jauni
mu ir jų puikiu pasirodymu.

A A. a. Onos Krikščiūnienės 
mirties metinių sukakties pro
ga birželio 21 d. buvo atnašau
tos gedulingos Mišios Jėzuitų 
koplyčioje 6 vai. 30 min. ryto, 
kurioje dalyvavo šeima. Kitos 
iškilmingos Mišios buvo 9 vai. 
ryto šiandieną Šv. Kryžiaus baž
nyčioje. Artimieji, draugai, bu- 
pasimeldė už velionę, šioji ne- 
vę bendradarbiai bei mokiniai 
pamirštamoji mūsų pedagogė, 

lėse maisto krautuvėse kaipo 
originalius importuotus ar vie
tinius gamintus daugiausia Wis- 
consino sūrių gamyklose.

Kalbant apie desertinių sūrių 
patiekimą, galima sakyti, jog 
sūris prie kiekvieno patiekalo 
turi savo deramą vietą ir visur 
tinka. Desertinis sūris gali būti 
pagrindu įmantriausių deserti
nių patiekalų ar tiesiog su vai
siais, kas irgi tinka po kiekvie
nos duoties.

Dažniausiai sūris patiekiamas 
ant atskiros lėkštės ar padėklo 
su vaisiais. Kiek jo padėsime 
ar kokios rūšies — nesvarbu; 
atmintina tik tiek, jog reikia at
sižvelgti į svečių skirtingą sko-
nį. Todėl patartina visuomet pa*' 
tiekti įvairių rūšių: aštraus, 
švelnaus, minkšto, kieto, gerai 
žinomo ir kokios nors naujos 
rūšies, nes paprastai svečiai no
ri ir ko nors naujo paragauti. 
Taip pat tokią lėkštę labai pa
įvairina, kai sūris supiaustytas 
įvairiom formom ir įvairių spal
vų.

Tam tikram skonio kontras
tui sukelti, patartina ir keletą 
vaisių įdekoruoti tarp sūrių. 
Vaisiai gali būti naudojami švie
ži ar konservuoti. Taip pat ne
pamirština ir keletas mažų sau
sainėlių, kurie geriausiai tinka 
trikampiai supiaustyti. Tik, ži
noma, šie priedai neturi nustelb
ti patiekto sūrio. Jei kartu pa
tiekiamas ir vynas, tai reiktų 
maždaug taikinti jį prie patiek
to sūrio. Paprastai prie švel
naus sūrio duodamas baltas, 
nesaldus vvynas, o prie aštraus 
sūrio — raudonas vynas. Tinka 
ir alus prie sūrio patiekalo. 
Daugumas sūrių turi geresnį 
skonį, kai jie yra kambario tem
peratūros. Todėl prieš patie
kiant, patartina bent valandą 
išimti iš šaldytuvo.

Ta pačia proga ir keletas pa
stabų dėl sūrio atsargų laiky
mo.

Idealus sūrio laikymas, kaip 
prancūzai supranta, tai yra vė
si vieta kur nors namo rūsyje. 
Tačiau mūsų sąlygose tokių vė
sių rūsių sunku rasti, tad ge
riausia, žinoma, yra naudotis 
šaldytuvu. Aišku, sūris turi bū
ti vėsiai ar šaltai laikomas, kaip 
ir pienas. Cheddar sūris gal il
giausiai laikosi šviežias, jei jis 
tik gerai suvyniotas ar originia- 
liame įpakavime, ar aliumini
niame popieryje. Reikia tik vie
ną atminti, kad negalima sūrių 
sušaldyti. Sušalęs sūris netenka 
savo skonio. Camemberto, Trip- 
le Creme Parfait ar kitų pana
šių minkštų sūrių amžius gana 
trumpas, todėl patartina jų pirk 
ti tik mažais kiekiais. Jų atsar
gas taip pat reikia laikyti šaldy
tuve, gerai suvyniotus ir toliau 
nuo kito aštriai kvepiančio 
maisto.

Sekantį sykį mėginsime supa
žindinti atskirai bent su popu
liariausiom desertinio sūrio rū
šim.

istorikė bei visuomenininkė, be 
daugelio įvairiausių turėtų pa
reigų, buvo viena steigėjų Liet, 
moterų klubų fed. Chicagos klu
bo ir pirmoji klubo pirmininkė, 
suorganizavusi bei pastačiusi 
klubą ant tvirto pagrindo.

A. a. O. Krikščiūnienė skaito lietuviškas pasakas savo dviem (iš pen
kių) vaikaičiams Daivai ir Arvydui Karužams (dukters vaikams).
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