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LITUANISTINE ENCIKLOPEDIJA ANGLU KALBA
Ne tik šios, bet ir ateinančios kartos kraitis

Lietuvių enciklopedija eina 
prie laimingos pabaigos. Atlik
tas milžiniškas darbas. Ir tai 
buvo padaryta vieno žmogaus 
išmone ir triūsu. 35 tomų veika
las emigracinėse sąlygose yra 
tokios apimties įvykis, kurio di
dumą tik retas tenumano.

Turint galvoje, kad pradedant 
tą didelį darbą visuomenės nu
siteikimas buvo ypatingai nepa
lankus, nes niekas netikėjo, kad 
tas užsimojimas svetimame 
krašte yra lietuviškomis pajė
gomis įmanomas įvykdyti. Sun
kumai daugelio buvo numatomi 
dviejų pobūdžių, tai yra, kad 
lietuvių materialiniai ištekliai 
per silpni, bet dar daugiau bu
vo abejojama tremties intelek
tualinėmis pajėgomis. Kiti ma
nė, kad čia leidžiamosios enci
klopedijos leidimas sustosiąs 
tuo pačiu tomu, kuriuo buvo ap
sistota nepriklausomoj Lietu
voj. Tačiau visi sunkumai ir vi
sos kliūtys nepaveikė Juozo Ka
počiaus. Jis išėjo vienas prieš 
visus ir privedė tą didžiulį dar
bą prie pabaigos. Šiandien Lie
tuvių enciklopedijos leidimo dar- 

y^aiLbaietas

Su išdidžia šypsena dabar 
Juozas Kapočius prisimena, kad 
jojo pradinis sukauptas kapita
las siekęs tiktai penkiolika tūks
tančių. Nesiteirausime, kaip ta
sai kapitalas buvo sukauptas. 
Bet jei tasai kapitalas ir nebū
tų buvusi skola, tai vis tiek rei
kėjo turėti didelės drąsos leis
tis į tokios rūšies žygį su taip 
kukliais ištekliais. Bet dabar, po 
dvylikos metų ir po 33 pasiro
džiusių enciklopedijos tomų, 
Juozas Kapočius gali pasidi
džiuodamas paskelbti Lietuvių 
enciklopedijos apyvartos skai
čius cento tikslumu, ir būtent: 
$1,106,153.76 pajamų, $1,141,- 
893.46 išlaidų, ir $35,739.79 
nuostolių!

Turėdamas tokį didelį patyri
mą, Juozas Kapočius yra su
manęs leisti Lituanistinę encik
lopediją anglų kalba. Tokios en
ciklopedijos reikalas yra pri
brendęs. Dažnai svetimuose lei
diniuose apie Lietuvą kartoja
mos senos ir dažnai klaidingos 
žinios.

Dažni mūsų nusiskundimai bei 
pasipiktinimai dėl klaidingos in
formacijos yra nepagrįsti ta 
prasme, kad svetimtautis netu
ri po ranka objektyvios infor
macijos svetima kalba. Nerei
kia užmiršti dar ir to, kad net 
ir savo tarpe ne visada esame 
vieningos nuomonės apie vieną 
ir tą patį įvykį, tai dažnai iš 
svetimųjų reikalaujame daugiau 
negu iš pačių savęs.

Žinoma, nieko negalima pri-

JONAS AISTIS

versti naudoti tais, o ne kitais 
šaltiniais, bet kiekvienas rim
tas mokslininkas ar laikraštinin
kas yra linkęs sąžiningai panau
doti visą pasiekiamą ir patiki
mą informaciją.

Mane dažnai stebina, kaip ki
tataučiai, net tokie, kaip ir vo
kiečiai, kurie apie mus turi, sa
kyčiau, įsisenėjusių prietarų, 
paskutiniaisiais laikais labai rū
pestingai bibliografijose pažymi 
pasiekiamus lietuvių mokslinin
kų darbus. Ir dažnai pagalvo
ju, jei mūsų mokslinių veikalų 
būtų daugiau ir jei jie išlaikytų 
mokslinį lygį, tai tie veikalai 
galėtų sugriauti net ir šimtme
čiais apie mus kartojamus prie
tarus. Ne paslaptis, kad istori
kų dėka mūsų istoriniai asme
nys dažnai jau šalia įprastinių 
savų vardų lyčių žymi ir lietu
viškas tų vardų lytis. Taip ly
giai ir vietovardžiai, kaip Kau
nas, Vilnius ir kt., dažnai jau pa 
žymimi kitaip, negu jie buvo iš
tisu? šinit>Tęčins rsšoniL. Be ki-i..._ sfnnflmąft gš”-^^ _
ta ko, mane lygiai stebina ame-' 
rikiečių mokslininkų sudaromi 
pasaulinės istorijos vadovėliai, 
kurie labai palankiai pateikia 
mūsų bylą dėl Vilniaus ir rusų 
okupaciją. Esu linkęs manyti, 
kad reikalai visai kitaip stovė
tų, jei nebūtų paskelbta T. Cha
se ir K. Jurgėlos lietuvių isto
rijos veikalų anglų kalba.

Yra tokių karštų patriotų, į 
kurie, jei randa kur kokį netiks
lumą ar nesąmonę, šaukia: ko į 
tyli mūsų istorikai, arba, ko ty- i 
Ii mūsų geografai? Jiems gali-j 
ma tiek pasakyti, kad eilinio 
žmogaus balsas yra lygaus svo- j 
rio, kaip istoriko ar geografo, i 
Paskelbtų dalykų nepataisysi ir 
neatšauksi. Kai bus svetimiems j 
prieinama informacija prieina- i 
ma kalba, tie netikslumai patys

išnyks arba sumažės iki ne
reikšmingumo.

Lituanistinės enciklopedijos 
anglų kalba reikalas yra gyvas. 
Ji jei ne daugiau, tai lygiai rei- 

I kalinga, kaip ir baigiama leisti 
Lietuvių enciklopedija, o pasta
rosios reikalo, manau, šiandien 
jau niekas nekvestionuoja.

Tai be galo rimtas reikalas. 
Be to, jis nėra vieno leidėjo, o 
visų lietuvių reikalas. Kadaise,

! kai buvo sumanyta leisti Lietu
vių enciklopediją, pasipylė visa 
eilė poleminių straipsnių, kurių, j 
reikia sutikti, didesnė dalis bu- J 
vo nepalankūs, ir pradžioje, 
anot paties leidėjo, bus gerokai 
reikalui pakenkę, bet ir savaip 
dalyką išpopuliarino. To popu
liarinimo, manau, ypač dabar 

i reikėtų, nes leidėjas norėtų tu- 
j rėti tikrą leidimo bazę, tai yra, J 
pakankamą enciklopedijos pre
numeratos skaičių. Aišku, kad 
pats didžiausias svoris kris ant j 
dabartinių Lietuvių enciklopedi
jos prenumeratorių. Angliškoji 
rūpės tam, kuriam rūpėjo lie- 

'tuviškoji. Čia yra ir tautinės 
ambicijos reikalas.

(Nukelta į 5 psl.)
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e, ir toki » Prof. Stasys Šalkauskis

PESIMIZMAS, PATRIOTIZMAS 
IR KŪRYBA

JIS RINKOSI NE PUTAS, BET GILMENIS
25 metų sukaktį nuo prof. Stasio Šalkauskio mirties minint

Nors latvių poetas ir sako, 
kad mes esame kaip banga, 
kuri vis mažėjančiais ratilais 
susilieja su vandenynu ir dings 
ta, tačiau mes manome, kad 
tai yra tik poetinė priemonė 
savo elegijai išreikšti. Be abe
jo, gali tai kada nors mums 
įvykti Amerikoje. Tačiau mes 
esame čia tam, kad kuo vėliau 
šitai įvyktų. Jeigu jau taip ir 
atsitinka, tai daugiau yra mū
sų pačių kaltė, o ne krašto, ku
riame gyvename.

Blogiau, kai panašios min
tys, kad mus iš čia visur grū
da, kad lietuviškumas mažėja, 
kad varo iš parapijų, yra skel
biamas ne poezijoj, bet nuo 
estrados, kurioje nors iškil
mingoje šventėje, kaip visai 
neseniai pasitaikė Chicagoje. 
Lietuviškumą reikia pabrėžti, 
tačiau teigti, kad mes čia esa
me vargšai ir skriaudžiami, 
yra nelogiška. Tokias mintis 
skelbia komunistai ir kultūri
nio ‘ bendradarbiavimo Salinin
kai, esą visi glauskitės tik 
prie gimtojo krašto, ir būsite 
išgelbėti, nes vis tiek jūs sve
timoje žemėje esate persekio
jami ir alinami. Atseit, šokite 
visi į tarybinės Lietuvos glė
bį, semkitės iš jos dvasinių 
turtų, ir jūs išliksite. Tuo tar
pu faktai rodo ką kita.

Be abejo, niekas nenori už
ginčyti, kad mes esame išrau
ti medžiai, tačiau mus žlugdo 
ne todėl, kad persodintoj že
mėj mums būtų bloga, bet to
dėl, kad mes daugelis pasiju- 
tom labai gerai persodinti ir 
įleidom šaknis. Gal vienur ki
tur ir veja kas nors mus iš baž
nyčios, bet nemaža vietų, kur 
mus tiesiog kvieste kviečia tar
ti lietuvišką žodį, ne kur nuo 
scenos, demonstruojant patrio
tizmą, bet pačioj bažnyčioj. 
Štai Cicero Šv. Antano para
pijos biuletenyje pakartotinai 
kviečiama garsiai melstis lie
tuviškai, klebonas karčiai skun 
džiasi, kad mes gėdinamės lie
tuvių kalbos, o viename iš pas
kesniųjų biuletenių rašo:

“Lietuviui tylėti lietuviškose 
mišiose yra negarbinga. To
dėl kuo greičiausiai įsigyk 
naują liturginę knygutę “Šv. 
mišios lietuviškai’’ ir garsiai 
ir aktyviai dalyvauk lietuviš
kose mišiose”.

Tikrai nudžiugtų klebonas, 
jeigu tie, kurie garsiai rėkia, 
taip garsiai prabiltų bažny
čioje per lietuviškas mišias. 
Klebono dar anksčiau pasaky
tais žodžiais tariant, kol didie
ji nesiims lietuviškai ir gėdy- 
sies savo kalbos, tol ir mažieji 
lietuvių kalbos mišių metu ne
vartos. Nedraudžia amerikie
čiai nei lituanistinių mokyklų, 
nei knygų, nei organizacijų. 
Net ir karinę šaulių organiza
ciją su visomis uniformomis 
toleruoja, ko joks kraštas ne
leistų. Todėl visi pesimistiniai 
kaltinimai yra skirti ne šiam 
kraštui, bet mums patiems. Ir 
pačių savęs, o ne laisvės kalti
nimas turėtų būti pirmasis tai
kinys. .......

Suprantama, kad šalia uždą-: 
vinio nenutausti yra skirtas i: 
kitas uždavinys — kovoti ui 
savo krašto laisvę. Kovojama 
įvairiais būdais. Vienas jų yra 
kūryba. Tenka pastebėti, kad 
į tarptautinę viešumą yra daug 
lengviau išeiti savo tautiniu 
menu, o ne tarptautine tema, 
nes tarp milijonų amerikiečių 
menininkų sunku surasti to, 
kas nepasakyta, gi tautinis 
menas ir tautinė tema gali 
amerikiečių pasauliui pasirody
ti įdomi ir egzotiška. Bet rei
kia liesti temas visokias, kokia 
kam ateina idėja, nes patrio
tizmas be meno kaip tik dau
giausia padeda tam nutautėji
mui. Geriau lietuvio geras kū
rinys be patriotizmo, negu pat
riotinis nemeniškas, nes tykie 
kūriniai savo primityvizmu va
ro šalin jaunimą. Jaunimas bė
ga nuo primityvumo, ir jį la
biau sudomins gerai išspręsta 
tarptautinė tema, negu blogai 
patriotinė. Juo didesnė tokių 
meniškai neišvystytų patrioti
nių kūrinių gausa, juo jauni
mui labiau atrodys, kad viskas, 
kas tik turi patriotinį pamu
šalą, jau yra tik provincializ
mas. Todėl nėra nei gerų, nei 
blogų temų, o yra tik blogai 
ar gerai jos išvystytos ar su
kurtos. Be abejo, mes čia ne
pasisakome už besąlyginį for
malizmą ne todėl, kad tuo abe- 
jotume, bet todėl, kad nėra di
delių talentų, ir todėl vienu ar 
kitu atveju, naudingas tikslas 
gali pateisinti betalentinį atli
kimą.

Patriotizmas yra būtinas, 
bet kai patriotizmo vardan 
pradedama grimsti į pesimiz
mą, kai patriotizmo vardar 
pradedam garbinti meninį ne 
pajėgumą, tada tokia patrio
tizmo sąvoka virsta antipatrio- 
tizmu. Menas yra kova už gė
rį, taigi ii' už savo tėvynę, to
dėl toj kovoj ir turime vartoti 
tikrus kovos ginklus, tikrąjį 
meną, nes blogas menas, kad 
ir tautinėm vėliavom papuoš
tas, vis tiek ves į pralaimėji
mą. P. Jajiulu

ir pasakydamas tai, ko kiti dar 
, nematė, kas pasitvirtiną tiktai 
kur kas vėliau, o kai kas tik 
visam dvidešimt penkmečiui 
praėjus nuo jo mirties.

Koks, sakysim, turėjo būti 
modernus Šalkauskio žvilgsnis 
į naujas anų dienų meno ap
raiškas, kai jis 1917 metais 
prancūziškai parašytoje ir Švei
carijoje išleistoje savo knygoje 

i“Sur les Confins de deux Mon- 
des” entuziastiškai priėmė Čiur
lionį ir pats pirmasis jį prista
tė Vakarų pasauliui, kada dar 

I pačioje Lietuvoje Čiurlionį ver
tinusius suskaityti pakako be- 

' veik rankos pirštų. O pastarai
siais Lietuvos nepriklausomybės 
metais Šalkauskio tarp kunigų 

! ir pasauliečių inspiruotas ir nuo
lat kurstomas Gyvosios Dva
sios sąjūdis, argi nėra Vatikano 
II suvažiavimo akcentuoto pa
sauliečių vaidmens ir pačios Baž 
nyčios atsinaujinimo pirmavaiz
dis.

Visiems prof. Stasio Šalkaus
kio buvusiems mokiniams ir 
šiaip jį pažinojusiems asyžietiš- 

■koji jo mirtis padarė gilų šven
tumo įspūdį. Mirė jokių daiktų 
ir jokių turtų, dėl kurių mes čia 
taip įpratę kamuotis, nepalik
damas, okupanto atleistas iš vi
sų akademinių pareigų, maty
damas gūdų visiį nepriklauso
mos Lietuvos siektų idealų su
dužimą.

Tačiau prof. Stasys Šalkaus
kis dovanojo savo tautai tokį 
palikimą, ko jokiais daiktais ne
išmatuosi. Paliko savo dvasios 

i lobi parašytose knygose, paliko 
! savo mintis jo paskaitų klau- 
Į šiušiuose ir savo gyvąją dvasią 
jaunesnėje mūsų filosofų kar
toje.

Ir Chicaga, neasilikdama nuo 
kitų lietuvių kolonijų, šį sekma-

(Nukelta į 2 psl.)

■ir šių laikų sąlygose nepasimes
ti skatinantis pavyzdys.

Sakydami “šių laikų sąlygo
se”, turime galvoj vis didėjan
tį gyvenimo tempą, kuriame gi
lesniam mąstymui ir gilesniam 
problemų sprendimui beveik ne- 

I lieka laiko, juo labiau, kad tų 
gilumų mūsų visuomenė linkus 
nepasigesti, pasinešant į pigų 
ir dažnu atveju paviršutinišką

; veikėjavimą.
Jokia mūsuose poezijos kny

ga, romanas ar studijinė, moks
linė knyga, jokia kultūrinio po
būdžio paskaita, koncertas ar 
teatro spektaklis, joks to ar ki-

■ to žurnalo naujas numeris ne
sukėlė visuomenėje tokio suju
dimo ar ir tiek kalbų, tokio vi
suotinio susidomėjimo, kaip tas 
ar kitas šiandieninis politikų lū
žis bei kėdžių perstatįnėjimas,

i kuris po 25 metų vargu ar kie
no bus beatmenamas, vargu ar 
beturės ilgiau išliekamos reikš
mės amžinųjų tautos lobių skry
nioje.

■ • Prof. Stasys Šalkauskis nie
kada gyvenime nesiveržė į pre
zidiumų ir garbės stalų pozici
jas, vis rinkdamasis, anot Ba
lio Sruogos, ne paviršiaus putas, 
bet gilmenų skaidrumą. Dėl to 
kai kas gal čia imtų ir suabejo
tų Šalkauskio neatsilikimu nuo 
riedančio gyvenimo apraiškų. 
Gal jis nejuto tekančio laiko, 
atsiribojo nuo visko, užsisklęs- 
damas tik savo minčių pasau
lyje’

Anaiptol, prof. Stasys Šal
kauskis buvo visu savimi gyve
namo laiko tėkmėje, tik laiko 
srovėje rinkosi daugiau gelmes, 
negu brastas. Savo raštais, sa
vo paskaitomis universitete ir 
pasirinktais kultūrinės bei dva
sinės veiklos taikiniais jis ne 

. • Nukryžiarimas tjk ėjo savojo amžiaus
lietuvių parapijos aaleje vykusios \ >' .

katalogui įžanga parašė garsusis. avangarde, bet ne vienu atveju 
Jacąuea Lipchitz. laiką net pralenkė, įžiūrėdamas

1941 m. gruodžio 4 d. anuo
metinių okupacijų tamsybėse 
mirė šviesusis lietuvių tautos 
filosofas prof. Stasys Šalkaus
kis. Tad šių metų gruodžio mė
nesį viso pasaulio lietuviai, o 
ypač ateitininkai, atitinkamo
mis akademijomis mini šią liūd
ną, tačiau daug reiškiančią 25 
metų sukaktį.

Prof. Stasys Šalkauskis visu 
savo gyvenimu, o itin nuolat 
degančiu kūrybiniu polėkiu bu
vo ir tebėra lietuviui šviesuoliui

Elena Kepalaitė
Iš gruodžio 3-4 d Maspetho (N. Y.) 
skulptorės darbų parodos, kurios 
Druskininkuose, gimęs skulptorius

Dr. Juozas Girnius šį sekmadienį 
(gruodžio 11) 1 vai. popiet Jauni
mo centre, Chicagoje, skaitys pa
skaitą. minint 25 metus nuo prof. 
Stasio Šalkauskio mirties.



KANDINSKIENES POLEMIKA SI' RANNITU 
DĖL MIKALOJAUS K. ČIURLIONIO

M. K. Čiurlionio kūryba iki 
šiol buvo vertinama labai indi
vidualiai. Kaip retas dailininkas, 
jis sunkiai įspraudžiamas į savo 
laikotarpio vienos ar kitos dai
lininkų grupės ar pasaulėžiū
ros rėmus. Tai dalinai yra dėl 
to, kad jo kūryboje randame 
gana daug misticizmo, panteiz
mo bei simbolikos, kurie duo
dasi plačiai ir laisvai, dažnai 
pagal rašančiojo skonį ir filo
sofiją, interpretuojami.

Savo simbolinėse ir mistinėse j

KAZYS VARNELIS

vaizdžiai iliustruojami abstrak
tinio meno pradai bei tolimesnė 
jų raida iki šių dienų. įdomu, 
kad trys Čiurlionio darbų repro- 
uukcijos seka po Leonardo Da 
Vinci, Turnerio ir Claude Mo- 
net kūrybos pavyzdžių, kuriuose 
galima išskaityti atsitiktines 
abstraktines tendencijas. Kan
dinskis šiame leidinyje chrono-

. .. ,................... . i logine tvarka figūruoja po Čiur-vizijose Čiurlionis priėjo prie |ionio
tam tikros būsenos, kuri, gal 
būt, yra paskutinis žingsnis į 
pasąmonės simbolizmą, siekian
tį giliau, negu tautinės, etninės 
ir net epochinės sąvokos ir tuo

Tenka ypač pabrėžti, kad 
“Abstrakte Kunst Eine Welt- 
sprache’’ yra vienas iš svarbiau
sių leidinių, skirtų abstraktinio 
meno nagrinėjimui. Jame taip

nematė. Savo pasisakymą ji ga
na naiviai pagrindžia tuo, kad 
Kandinskis niekad nebuvo Lie
tuvoje (taigi, Čiurlionio darbų 
negalėjo matyti — K. V.).

Ten pat ji tęsia, kad Kan
dinskio kūrybos pradų reikia 
ieškoti senosiose rusų ikonose, J 
o jo nuėjimas į abstraktą įvy
kęs spontaniškai ir visai nepri
klausomai. Toliau Kandinskienė 
pabrėžia, kad jos vyras niekad 
“nepiešė muzikos” ir net buvo 
nusistatęs prieš tokią sąvoką, 
teigdamas, jog kiekviena meno 
šaka turinti savitas išraiškos 
formas. (Kalbant apie “muzi
kos piešimą” reikia pasakyti, 
kad šiandien jau net moksliškai 
įrodyta, jog garsus galima per
vesti į vaizdines formas. Be to,

mas jokių pašalinių įtakų, ne
išlaiko kritikos. Savo bandy
muose paneigti Čiurlionio vaid
menį ji dažnai prasilenkia su 
faktais arba juos iškraipo Kan- 
dinskio naudai. Mūsų, lietuvių, 
uždavinys yra tuos netikslumus 
išaiškinti ir, tinkamai juos nu
švietus, paskelbti pasaulio spau
doje ir pasauliniuos leidiniuos,

Stasj Šalkauskį minint

f Atkelta iš. 1 psl.)
Aienį rengiasi prof. Stasį Šal
kauskį paminėti pamaldomis 10 
vai. ryte Šv. Kryžiaus bažnyčio
je ir akademija 4 vai. popiet 
Jaunimo centrę. Minėjimą ren
gia ateitininkai ir kviečia visą

kad šių dienų ir ateities meno lietuviškąją visuomenę. Akade- 
istorikai galėtų naudotis objek- S nujoję paskaitą skaitys Ateiti- 
tyvia ir faktais (o ne sentimen- ninku federacijos vadas, bu
tais) pagrįsta medžiaga apie v?s prof. Stasio Šalkauskio mo- 
Čiurlionį. Šito siekiant, dabar ^inys dr. Juozas Girnius. Ir
ir pasišauta pačių lietuvių ini-|‘,e^ paskaitininkui nėia per 

. 5 X,. sunku tokiam reikalui atvykticiatyva išleisti kapitalinę čiur- Chicagon iš argį bfitų
lionio monografiją anglų kalba, Į sunkenybė čikagiečiams ateiti
susitarus su kuria nors, plačiai j čia pat rengiamon akademijon. 
žinoma, leidykla. 1 k. br.

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6807

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 Specialybė akušerija Ir motery Ilgos
yra labai abstraktus, bet jis yra , kvietimą gavo pavėluotai, ir sa- ‘ Wegt ,lst gtreet

pačiu priartėjantį prie įeliaty randame Kandinskienės po- naujausi geometrinio ir optinio ypatinga ir beveik vienintelė vo darbų į parodą nebenusiuntė. (71_os ,r ca^n Ave kampas) 
vių ir kartu abstrakčių vaizdų su Rannitu. nersnausdta- K. V.),Kiek toliau Kan- Apie šitą įvykį S. Čiurlionienė į vai: kasdien i-, ,- . 8 va,, vai
Taip apibūdinantį Čiurlionio ke- ! *emi^ SU ,Ra?nitu; Perspau^m-; abstrakto darbai turi gana daug 

r 1 1S vnlrmė.,1 Mirnnln “Dna Į bendro SU muzika, jos rit-”“

kompozicija ir t. t. K. V.)
tą iš vokiečių žurnalo “Das bendro su muzika, jos ritmika1, • dinskiene pareiškia, kad Čiur-1 rašo viename laiške M. Dobu-

lią i abstraktą, ar, teisingiau sa- T/ , , „ £ -
i \ • x-•• ■ u x i Kunstvverk”. Čia mums įdomukant, priartenmą prie abstrak- ... . , . . . , . v,. ’ 5.. r.» v sustoti prie kai kurių to ginčočių vizijų, kurios išpranašavo 
naują epochą meno pasaulyje, 
sutinkame A. Rannitą, kuris 
pirmasis iš meno istorikų susi
domėjo Čiurlionio abstraktine 
kūryba. Šis plačiai žinomas es
tų poetas ir meno kritikas po 
Antrojo pasaulinio karo vakarų 
Europos dailės žurnaluose pra
dėjo kelti klausimą, ar iš tik
rųjų visi laurai atiduotini V. 
Kandinskiui, kaip abstraktinio 
meno pradininkui. Argi Kan- 
dinskio kūryba, kaip iš dan
gaus nukritęs meteoras, netu
ri visiškai nieko bendro su ki
tais anų laikų meno reiškiniais?

Kandinskienės nuomone, čiur-1teosofl* taPybaL. ,Ką teosofai 
lionio darbai visai nesą abst- turi bendro su ^presionizmu ? 
raktus. Jis vaizduojąs stilizuo- '
tus peizažus, priduodamas jiems Savo atsakyme Kandinskie- 
tam tikrą mistišką atspalvį, nei Rannitas pabrėžia, kad iš 

lionis jau 1904 metais kūrė pa- ■ (Niekas ir neteigia, kad Čiurlio- J. Baltrušaičio, V. Ivanovo (ru- 
veikslus, kurie šiandien vertina- i nis buvo 100% abstraktistas. \sų poetas, filosofas ir kritikas, 
mi kaip klasiški abstraktinio Kalbama tik apie tam tikrus jo gyvenęs tremtyje) ir B. Prav- 
meno pavyzdžiai. Gi Kandins- darbus, kurie yra abstraktūs, dino (su Kandinskiu draugavęs 

K. V.) Be to, Čiurlionis esąs j maskvietis poetas ir literatūros 
neįsivaizduojamas be impresio
nizmo. Vienintelis bruožas, jį 
skiriąs nuo tos srovės, yra tai, 
kad pas impresionistus nėra 

dinskiui Čiurlionio kūryba bu-1 mistikos elemento. Tačiau im- 
vo žinoma ir jam darė gilų įspū-, presionistai kartais buvę drą- geraį žinomas, kaip, pavyzdžiui, 
dį. Šis Rannito tvirtinimas iš- sesni ir abstraktesni už Čiurlio- Matisse Prancūzijoje. Argi bent

punktų.
Į klausimą, ar Kandinskis 

tikrai yra pirmasis abstraktis- 
tas, Rannitas atsako, kad Čiur-

kis savo pirmuosius abstraktus 
sukūrė 1910 m. Tais pačiais me
tais pasirodė ir jo knyga “Ueber 
das Geistige in der Kunst”. Ra. 
nnitas taip pat teigia, kad Kan-

lionio paveikslai esą giminingi. žinskiui. Toji paroda įvyko 1910 
m. rugsėjo mėn. 1—9 dienomis 
Muenchene. Tarp kitų dailinin
kų joje dalyvavo Picasso ir 
Braque. Kandinskis buvo vie
nas “Neue Kuenstlervereini- 
gung’’ steigėjų ir kurį laiką tai 
dailininkų sąjungai pirmininka
vo. Taigi, nežinoti, kas yra 
Čiurlionis, jis negalėjo.*)

Kandinskienės tvirtinimas, 
kad jos vyras nebuvęs veikia-kritikas) pasisakymų žinoma, 

jog Kandinskis Čiurlionio kūry
bą pažinojo ir ją labai aukštai 
vertino. 1908—1918 metais Čiur
lionis Rusijoje buvo taip pat

l!‘) V. Landsbergis, “Pavasario 
Sonata”, Vilnius, 1965 m.

Pripažįstant evoliucijos dėsnį, > šaukė labai giieztą Kandinskie- nį, pvz. net ir Turneris. (Ką ji vienas prancūzas dailininkas 
norisi panagrinėti aplinkybes^ nės Protestą. Be kita ko, ji ka- čia bando pasakyti, sunku ir į bandytų teigti, nežinąs, kas tas 
kuriose Kandinskis gyveno, bei tegoriškai pareiškė, kad Kan- besuprasti. Tiesa, Turneris, vie- į Matisse ?
įtakas, kurios galėjo jį paveik, 
ti. Bfet čia^kaip tik ir iškyla 
įdomus momentas, kada prieš 
Rannito paskelbtą tezę pasisa
ko Kandinskio našlė, lyg bijo
dama, kad Čiurlionio šešėlis ne- 

< užtemdytų joo vyro aureolės. —
• Tikrumoje niekas ir nemano 
Kandinskio nuopelnų mažinti.
Priešingai, bandoma papildyti 
ano laikotarpio istorinę mozai
ką, kada kūrėsi nauja meno 
epocha. Kandinskis visada liks 
abstraktinio meno tėvu ir teo
retiku, o Čiurlionio vaidmuo 
vertintinas kaip daugiau ar ma
žiau sąmoninga poetinė prana
šystė, paskatinusi tą patį Kan- 
dinskį ieškoti naujų atradimų 
ir teorijų.

Čiurlionio vaidmuo abstrakti
nio meno raidoje gana išsamiai 
nagrinėjamas knygoje “Abst
rakte Kunst Eine Weltsprache”
(G. Pderisgen - L. Zahn, Wol- 
demar Klein Verlag, Baden -
Baden, 1958.). Šiame veikale I M. K. Čiurlionis

dinskis niekad Čiurlionio darbų nas impresionizmo pradininkų,

NAUJAS MUZIKOS KŪRINYSprof. stasio Šalkauskio
MINĖJIMO PROGA

k
Pokalbis su kompozitooium prof. Vladu Jakubenu

Mūsų laikraščiui pasitaikė pristatyta keletas tekstų pasi-
proga užkalbinti kompozitorių 
prof. Vladą Jakubėną jo naujo 
kūrinio, neseniai parašytos gies
mės “De Profundis”, tema.

— Sakykite, kokia proga bu
vo parašytas šis naujas kūri
nys?

— Geriau kalbėkime ne apie

rinkimui, prašant kūrinį jau 
apie spalio vidurį pristatyti 
“Dainavos” dirigentui P. Ar- 
monui. Eilėraščiai visi buvo pa
rinkti aukštos kokybės: F. Kir- 
šos, K. Bradūno, B. Brazdžio
nio. Man išsyk sukėlė muzikinių 
minčių B. Brazdžionio eilėraš-

progą, bet apie akstiną. Man t>s “De Profundis”.
paskambino telefonu A. Skrups- Ar galėtume žinoti, kodėl
kelienė 3U kuria pora metų mo- Į būtent tas eilėraštis Jums pati- 
kiausi vienoje klasėje Kauno ko?
“Aušros” gimnazijoje, ir pa-' — Patiko savo paprastumu,
klausė, ar aš sutikčiau parašyti) žodžių ir emocijų aiškumu. Ma- 
ihoro giesmę, kuri būtų atlikta no nuomone, muzikai nelabai 
per pamaldas, skirtas prof. St., tinka per daug išieškota, žodin- 
Šaukauskio 25 m. mirties su-, ga eilėdara, kurios rafinuotu- 
kakčiai paminėti. Giesmė būtų mai muzikoje pražūsta, tokius 
sugiedota Šv. Kryžiaus bažny- eilėraščius dainuojant. Iš ant- 
čioje, Chicagoje. Ją pagiedotų j ros pusės — šis eilėraštis iš- 
“Dainavos’’ ansamblis. Mano at- i reiškia emigrantiško ilgesio bei 
sakymas buvo; mielai sutinku, emigrantiškos tragedijos nuotai- 
tik norėčiau, kad giesmės teks- ką, kurioje man yra pavykę pa
tas būtų tinkamas visiems krikš rašyti, gal būt, ryškiausius sa- 
čionims. Ši sąlyga buvo priim- vo vokalinius kūrinius: “Trem
ta. Man už poros dienų buvo tinių ir išvežtųjų giesmę” (“My-

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas

*
Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai, Speo. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t- 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB.

1909 metais rusų meno spau- 
; doje pasirodė pirmosios studi-
I . . V . TT I AH/IOV/O UxVIIi',Ill.V»(3 JHJ3KD.

jos apie Čiurlionį, parašytos V. 2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 
Ivanovo ir A. Pastara
sis tuo metu ri kisieliustulsias 
meno kraiką,į ‘'.ri-lši ^11 m.

' tarptautinėje plotmėje žinomas 
I ir vertinamas rusų meno žurna
las “Apolonas” davė ilgesnį 

j straipsnį, parašytą žinomo me
no kritiko S. Makovskio, apie

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

DRr ANNfr fiAtfŪNASr
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
I’RITAlKO AKINIU“
2858 VVest 63rd Street

Val. kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
Čiurlionio fenomeną. 1914 m. Ą S“ LUia?’įSSi
ištisas “Apolono” numeris (iš
leistas kovo mėnesį) buvo skir-: 
tas pomirtinei Čiurlionio kūry
bos apžvalgai. Pažymėtina, kad ’■ 
Kandinskio palaikuose rasti ke
li “Apolono” numeriai. Galvo-

auaitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-3229 

Res. telef. WA 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO9 
IURGUAGINEKOLOGINE GHIRl

jant* logiškai, negalima sutikti P,la8ki <C"twford
. x- . 1 J TJ- J- 1 J • (Meoical Budding) Tel, LU 5-6446su mintimi, kad Kandinskiui

Čiurlionis nebuvo žinomas.
Be to, 1910 metų rudenį 

Muencheno dailininkų grupė 
“Neue Kuenstlervereinigung” 
kvietė Čiurlionį dalyvauti jų

Saulės sonatos Andante! rengiamoje -parodoje. Čiurlionis

lesi Lietuvą iš tolo”) mišraus Įteikti įkvėpimo. Mano stalčiuje' 
choro atliktą II Dainų šventėj guli dar vienas stambesnis pa- 
ir įdainuotą “Dainavos” an- našios nuotaikos kūrinys; “Va- 
samblio į plokštelę; J. Vazneliui karo maldoje” mišriam chorui) 
dedikuotą solo dainą bosui “Kas (K. Bradūno žodžiai), kurio iki 
per visą kelionę lydės”; dabar šiol dar niekas nėra atlikęs; jis 
greta anij būtų ir ši choro gies- parašytas dar Vokietijoje, 
mė “De Profundis”, kuri išėjo i — Ar esate patenkintas šiuo
lyg ir trumpa, devynių minučių 
kantata mišriam chorui, paly
dint vargonams ar fortepijonui. 
Visiems trims minėtiems kūri
niams yra panaudotas B. Braz
džionio tekstas; jų nuotaika 
šiuo metu vis daugiau slenka į 
praeitį įr nebėra nauja, tačiau 
tėvynės palikimo skausmingi at
minimai vis dėlto linkę, kaip 
matyt, dar vis atgimti ir net su-

savo paskutiniu veikalu?
— Taip; savo kūrybą griež

tai kritikuoju ir toli gražu ne 
viską, ką parašau, mėgstu. “De 
Profundis1’ turėtų būti vienas 
iš mano ryškesnių veikalų. Pa
rašiau jį greit ir, palyginti, leng 
vai, lyg man kažkas iš anksto 
būtų padiktavęs jo mintis.

Prllma ligonius pagal susitarimu 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3223

Ofisas 3148 Wcst 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 West Ofltli Ptace 
Tel.: REpnbllc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest «3rd Street 
Kampas 68-člos ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
ŠeStad. 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku Dairai sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbroolt 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street

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

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 6 A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ EIGOS

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvlrt.. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
Seštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
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 IX vai.; arba susi 
tarus
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. Western Ave.
Chicago, ūl. 60620 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
rasitarimu. išskyrus trečlad'enlus už-

Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad 
ir Seštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOK

5540 So. Puloskl Road
Pirm., antr., ketv. Ir penkt nuo 
2—4 *r 6—9 Ir pagal susitarimą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. Seštad 12—4 vai., trečlad.
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniai^ 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KfJDrKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestem Avenue 
Pirmad., antrad., ketvtrt Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., Seštad. 
11 vai. ryto iki s vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7.1168 
Rez. tel. 239-2010

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925.7691 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1—9 vai p. p

______ Išskyrus trečiadieni

Tei. 423-2600

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Ave.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad Ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v Treč 
_ šešt 8 v. r. ik| 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
viTPrleS šv' Kryžiaus ligonine 
VAL.: pirmad., antr.. ketvnuo 9 iki h v. ryt,, ,/
kituotam?,“0 Trečiadieniais Ir
Kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubllc 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrlnke.?iaiS

4455 S. California Ave., YA 7-7381,

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų pūsles ir prostatos 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VVest 71st St 

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

—GJMh.DONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

pritaiko akinius 
15542 S. Cicero, Oak Forest, Ik

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 838-1O7I

Vizitai pągai susitarimą.

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

Ofiso tel. REllanee 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6.0617 

Valandos pirm. ir ketv. nuo 12 iki 
2 V. p. p. ir nuo 7 iki 8 v v -antr 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v n"' o iii 
Vakarais pagal susitarimu' P' P' U

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas. 2750 West 71 Street 

Telefonas 825 - 8286
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—IX
d' 1r" x—8 vaI- vak' šešt. 1__ 4 v v
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta ' 
_______tel. WA 5.3088

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

bendra praktika m iSį 
c*- I eigos Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223 
Ofiso vaL. Pirm., antr.. treč ir 
penk2 iki 4 vai. ir nuo 6 liti g 
X;..V- ®sštad. X—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimu.

Prof. Vladas Jakubėnas

— Koks šio veikalo pobūdis? Y?*” k®4*- vakar. 7-9.
T. J J J X -, I V®nktad- 1-6. treč. Ir »«5t. tik— Jis prasideda dramatiška į <tu ai tarus, 

trumpa instrumentaline įžanga. į Teu ofiso he 4-5758; rez Hi 5.3325

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirmad., antr., ketvjrt. Ir 
penktad. 2—9 vai. v.

ŠeStad. 19 v. r. Iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą.

Toliau pagal žodžių turinį kai
taliojasi tragiškos, ilgesingos 
ar iškilmingos nuotaikos. Bai
giasi jis skaidria rezignacija, o 
gal prašvitimu. Apie tai tegu 
sprendžia klausytojai. Stilius 
— grynai tonalus, nors harmo
nija ne konvencionališka, varto
jant choro partijoje senoviškas 
tonacijas, o akompanimente ir 
kitokias kietesnes diatonikos 
rūšis.

— Kaip teko girdėti, Stasio 
Šalkauskio minėjime Jūsų vei
kalas nebus atliktas, bet tik ta 
proga išleistas. Kodėl taip įvy
ko?

(Nukelta į 4 psl.)

Ofa. 735-4477: REZ. PR 8-6860

DR. E. DECKYS
gydytoja ir chirurge
SPECIALYBE — NERVU IK 

HMOCINER LIGOS 
CRAWEORD MEDICAL BLDG. 

6448 So. Pidaskt llniul 
Valandos pagal susitarimu.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir motery ligos 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3 - 0001

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimu 

Ofiso PR 8-7778 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 6 — 8 vai., 
antrad. ir penktad. 1 — 4 

Prilmlnčja tik susitarus.
Ofiso HE 4.1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpedalybS — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Ave. kampas)
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. vak 

šešt 8 v .r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S- Michigan, Chicago 28, III.

Telef. ofiso: PUllnian 5-6766 
Namu BEverlj 8.3846

Priėmimo vai.: Kasdien 1—8 p. p.
1—B so s. Treti, -išdaryta

Of. tel. He 4-2128. Namč GI 8-6199

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priimlnčja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—4 p. p. jp g—g . .

Treč. Ir šeštad. uždaryta. 
Telefonas — GRovebUj «-282B

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ LIGOS 

2524 VVest 69th Street 
Valandos: 1 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. vak 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Pirmad., antrad. ir. trečlad. uždaryta. 

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S, Albany Ave.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 y. 
vak.; penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6440, rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSK9NAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Vai. 2 Iki 4 v. p. p. ir 7 (ki 8 v. y. 
Treč. ir Sežtad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namy 636.4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Polasid Road
Vai.: pirm., antrad., penktad. 1__4
^8 xv _v.; ^ketvirtad. 5-8 y. y.,



KUNIGAIKŠČIO 
KĘSTUČIO 
GODOS
Leonardas Andriekvs

KARALIUI MIRUS

Nebėra, nebėra mūsų tėvo —
Rauda motina žemė, našlė.
Rauda jo palikta karalienė,
Pasidėjus garbės diademą,
Ant žalių vandenų.

Pažiūrėkime nūn į tą bangą,
Kaip siaubingai ji skyla pusiau.
Paklausykime, kaip ten kvatojas 
Atsižiojusi gėdos bedugnė 
Iš karaliaus šventų palaikų.

D. L. K. Kęstutis

KARALIAUS SŪNŪS

APIE AKTORIŲ IR TEATRĄ IŠ NIEKO
luozo Akstino antkapinį paminklą lapkričio 13 d. Montrealyje pašventinus

Lyg paufcSėiai, įbauginti
Po atkaklios audros,
Karaliaus sūnūs j visas puses baimingai dairosi, 
Ar nesugrįžta vėl beprotis vėjas 
Draskyti jų lizdų.

šiandieną jau kiekvienas stagaras brangus,
Ir paukštis stojasi piestu prieš vėjo galią. 
Drebu, kad mano tėvo suktas lizdas, 
Baikštuolio paukščio saugomas,
Ore siūbuoja.

Nenoriu būt audros sūnum —
Širdis iš gailesio, lyg žvakė, tirpsta.
Bet Vilnius šaukiasi manęs:
Skubėk, tvirtai iškėlęs kardą! —

Joks lizdas taip nesišaukia
Nelaimėj paukščio.

ALGIRDUI

Tau saulėtekio šalis
Su stepėmis, Dunojum,
Man saulėlydžio kraštai
Su Baltija —
Ar galėjo Visagalis
Kam brangesnę dovaną suteikti 
Lž Žemaičių lygumas, kalvas ir jūrą?

Tiiu aušrą
Su mirštančiom žvaigždėm,
Man žara su gimstančiu sietynu. 
Nemainyčiau su tavim 
Į Aukso Ordos brangenybes 
Prie Dubysos mėnesienon 
Jsiliejusios lakštingalų giesmės.

Tau ankstyvas ryto spindulys,
Man vėlyvas vakaro šešėlis —
Reikia, reikia priedangos Žemaičių žemei 
Nuo grobuonies priešo 
Pavydžios akies.

Kokios nuostabios tos mūsų karalystės, 
Kaip toli viena jų nuo antros 
Ir kaip arti!
Tu esi saulėtekio šalies karalius,
Aš — saulėlydžio,
Ir be mūsų negalėtų būt 
Pilnos dienos.

PRIE KAUNO PILIES

Man širdis iš skausmo skilo,
Kai kryžiuočiai,
Nukankinę Kauno pilį, užgiedojo:
Kristus prisikėlė,
Kyrie eleison!

Jie namie linksmiau negieda per Velykas,
Kaip tada prie Nemuno giedojo tarp lavonų. 
Mirštančių skausmai jų džiaugsmo liepsną kurstė. 
Raudančių balsai jų laimės vilnį kėlė.

Jie tada atrodė, lyg po krikšto,
Mūsų kraujuje niekšingas nuodėmes nuplovę — 
Rojaus prieangis jiem buvo Nemuno pakrantė, 
Mūsų kraujo upė — krikštykla.

Kai kryžiuočiai,
Prisikrovę mano karalystės lobio, 
Neminiu, giedodami, namo irklavo — 
Aš tarp dūmų ir lavonų surikau: 
Neimsiu jų dangaus!

VERGOVĖJ

Aš pirmas karalius
Su gėdos dėme,
Aš pirmas valdovas,
Kryžiuočių vergovėj užkaltas.
Atleiskit, atleiskit, šventi ąžuolai,
Kati jūsų tvirtybės pasekt negalėjau!

Sugautas buvau
Svetimos žemės kilpom
Tarp klaidžių ežerų,
Nepažįstamų upių...
šventos tėviškės girios neglobė kovoj, 
Ąžuolai mūsų pergalei himno negaudė.

Vienuma ten,
Prie Vobeno liūnų,
Vienuma čia,
Vergovės pily —
Mano akys kiaurai pervarstė mūrus, 
Kad įskridęs iš laisvės vėjelis 
Pasiimtų karalių namo,.,

ALPIUI

Sūnau,
Tavęs aš niekad negimdžiau,
Nesodinau ant kelių —
Kokia ugnis tau širdį uždegė 
Mylėt įmanė labiau, kaip tėvą.

Vienatvė buvo tavo motina,
Paklydęs vėjas — brolis.
Budėdamas vergovėje, liūdnai klausiausi.
Kai pro sapnus minėjai pamirštą gimtinės t ardą.

Bet kaipgi tu nugirst galėjai 
Po šiais storais šarvais 
Lietuvių tėvo širdį plakant? —
Matyt, vaikystėje ausis įgudus buvo 
Klausyt liambyno patyliu atodūsių. 

Sūnau,
Be tavo meilės šiandien būčiau vergas, 
Prakeiksmo pilyje užkaltas amžiams - 
Tu išvedei mane į laisvę
Naktiniais rytvėjo keliais —
Tu išvedei mane,
Tu išvedei mane...

PRIE BALTIJOS

Kai tik girdėjau bangą skambančią, 
Sakiau: Nutilkime —
Ji mano įmylimos dainas kartoja.

Dainas,
Kuriom ji šaukė savo išsvajotąjį, 
Pavasario naktim sapne regėtą - 
Su deimanto pentinais,
Aukso pasagom
Ant balto žirgo raitelį —
Dainas,
Kuriom ji šaukėsi manęs...

Tie patys žodžiai, ta pati gaida, 
Tas pats gailus balse graudumas-

---- »i» r't— mAiris-atigrių ’.isą. naktį.
Kol bangos mano mylimos dainas kartoja.

Andriolli Kęstutis savo pilyje, grįžęs iš
kryžiuočių nelaisvės su jam pabėgti padėjusiu 
Alpiu.

RITERIAMS

Jus prie altorių šventina —
Našles, našlaičius gint prisiekiate,
Bet kiek išlieję esate jų ašarų, 
Nesutalpintų ežeras.

Mes tokio ežero neturime —
Čia niekas iki šiol taip neverkė... 
Pažvelkite: našlių, našlaičių ašaros 
Į jūras plaukia upėmis!

Jūs stebuklingą duoną valgote —
Prieš kovą Kristaus kūnu pasistiprinat, 
Bet kiek badu jau esat išmarinę vargetų, 
Pailstų žvaigždės beskaitydamos.

Mes čia mažiau žvaigždžių beturime — 
Tiek daug supuolė jų į ežerus! 
Nebegalėjo gailios Dievo dukterys 
Žiūrėt į mūsų badmečius.

IŠDAVIMAS

O nedalia,
Jau ir sūnus mane apleido, 
Nueidamas pas svetimus —
Kas man dabar užgydys tokią žaizdą, 
Kas belydės per sutemas?

Kiekvienas savaip pergyve- 
nom J. Akstino netekimą. Bet 
“grįžę rūstūs iš kapų” žinojom, 
jog ten esam palaidoję ir dalį 
savęs. Bendros praeities dalį, 
kuri staiga nušvito ypatingom 
varsom.

Buvo juk laikotarpis, kada 
mokėjom glaustis draugėn. 
Nors gyvenimas buvo varganas, 
jei ne beviltiškas. Rinkdavomės 
tada į YMCA, Kardelio piknikus, 
parapijos suėjimas.

Matydavom tad Akstiną vi
sur. Tautinių šokių būrely, teat
ro repeticijose, Kalėdų eglutėse, 
Dainavos talkose ir prie laužų. 
Buvo jis prie judriųjų, entu
ziastų. Nors nebūtinai organi
zatorių, judintojų. Nebūtinai so
listų.

Atsimenu, kiek kartų vaišėse, 
kai nesiregzdavo daina, kas 
nors sušukdavo “Duokit mums 
Akstiną! Akstiną!.. Juozas im
davo turavot savo bosu, ir dai
na pakildavo, atsiplėšdavo, su
plasnodavo.

Turėjo jis įgimtą dovaną įsi
jungti į kitų būrį, į kolektyvą 
ir dirbti sutartinai. Ar ne to
dėl dar geltonsnapis žvirblelis 
pateko jis scenos meno, tos Ap
gaulių Apgaulės, narvelin.

Sako, jis pasistiepęs visu ūgiu 
jau Ukmergėj, rež. St. Pilkos 
statytose “Skapeno išdaigose”. 
Sako, didysis Lietuvos impres- 
sario, R. Juknevičius, jį verba
vęs neužverbavęs Vilniaus dra
mos teatran.

Mums svarbesnis Montrealio 
laikotarpis, kada nebuvo nei te
atro rūmų, nei durininkų, nei 
scenos darbininkų, dekoratorių, 
nei sezoninių bilietų ir publikos, 
o viską reikėjo sukurti iš nieko.

Šiam teatrui nereikėjo šaltų i 
žvaigždžių, bet šiltų aktorių. Ir 
tokiu buvo Akstinas. Šiam teat
rui reikėjo žmonių, tikinčių te
atro esme, ir tokiu ,buvo Aksti
nas.'*' ~

Kas pasakys, ko žmonės eina 
į spektaklį, kas žino, ką jie ran
da teatre?

Bet yra žinomi atvejai, kada 
dialogas su savimi, kurį žiūro
vas užmezga salės tamsoje, yra 
kažkaip reikšmingesnis, pras
mingesnis. Kada spektaklis 
įgauna pusiau sakralinį pobūdį. 
Ir tai atsitinka tada, kada apei
gų metu aktoriai ir žiūrovai su
siranda kažką, kas jiems buvo 
atimta, sutrypta. Kada naujai 
įtiki gyvenimo tęstinumu. Ne be 
reikalo dažnai minimas “Wai- 
ting for Godot” pavyzdys. Toji, 
tariamai “absurdo teatro” pje
sė buvo suvaidinta kalėjime, ir 
nusikaltėliai pasitiko ją su pa-

Apie Montrealio teatrą esame 
tiek prisiskaitę (ak, atvirai kal
bant, ir patys prirašę), kad, pa
žvelgus atgal, ir naivu ir ne
jauku.

Kiek kartų buvo kartota, kad 
jis kovojąs už lietuvišką žodį, 
už pakilų spektaklį, kad idealis
tai jo aktoriai dirbą su retu pa
sišventimu. Visa tai tiesa, bet 
kaip dažnai gyvenime, tik dalis 
tiesos. Esmėje ir kolektyvo na
riai, ir visi juos palaikiusieji (o 
vienu metu jų būrys buvo tikrai 
nemažas) kovojo tik už save. 
Už mizerną savo dūšią, dūstan- j 
čią svetimybėj. Už savo išlikimą 
žmonėmis.

maldumu, kuris tikriausiai gau
bė senovės graikų teatro vaidi
nimus.

Ne be reikalo teatro esmei su
vokti cituojami karo belaisvių 
stovyklų vaidinimai, nes jie irgi 
grąžiną suniurkytai, bevardei, 
padrikai, desperatiškai masei 
bendrus prisiminimus ir viltis.

Nebuvom mes, tiesa, nei ka
liniais, nei belaisviais, bet ir 
mus, naujakurius, maudė ir nos
talgija ir ilgėjimasis paguodos 
bei draugiškos šilumos. Ir Mont
realio teatras gimė iš to ilgesio, | 
surišdamas žmones saitais, ku-1

N5 šimtas pergalių
Kovos lauke
Nebeatsvertų šito pralaimėjimo, 
Džiugus trimitų gaudesys 
Dabar jau bus man gedulinis maršas, 
Ant vandenų pilis —
Kalėjimas.

Meldžiau dangaus
Sušvelninti senatvėj sielvartus,
Deja, juos dar labiau sutvirtino.
Kaip gali nulenkti pečiai 
Beatlaikyt visų dievų rūstybę 
Ir perdurta širdis
Nešioti ietį mirtiną?

O nedalia,
Sūnaus esu išduotas,
Nubėgusio pas svetimus.
Dabar nebaigs jau šventgirės raudoti 
Ir saulė skęst į sutemas.

NAKČIAI

Aš tavo apsiausto neduočiau 
Lž viso pasaulio brangenybes.
Po juo slapstosi girių sparnuočiai 
Nuo žiaurių vanagų —
Po juo ilsis žmogus.

Po tavo žvaigždėtu apsiaustu 
Daug sykių išvengiau mirties.
Tu manęs nusileidai priglaust' 
Marienburgo klajonėj 
Ir prie Budos tvirtovių —
Ačiū tau,
Motinėle naktie!

Kai uždengi žemę ir jūrą,
Lengviau aš galiu atsidusti —- 
Neatrodo jau baugūs tie mūrai 
Su engėjų būriais —
Nei rytų sūkuriai...

VYTAUTAS A, JONYNAS

rie atsiranda, kada siekiama 
kažko visiems didelio ir būtino. 
Kada vėl grįžta pasitikėjimas 
savimi ir savo žmogiškąja ver
te.

Sutinku, kad visa tai vėliau 
nusišėrė, išsigimė. Bet jei tik
ras teatras yra visada kova už 
kažką šviesaus, jei jis rezisten
cija, tai Montrealio aktoriai ir 
Juozas tikrai stovėjo tokio te
atro gretose.

Prisimindami Akstiną, mes 
pagerbiam (aš esu tikras, jis 
būtų pageidavęs, nes niekad 
laurų nesisavino) visus teatro 
žmones ir dramaturgus, kurie, 
gelbėdami save kaip individus,

Juozas Akstinas kunigaikščio Švitrigailos vaidmenyje Montrealio lie
tuvių teatro Balio Sruogos “Milžio paunksmės” pastatyme.

Nuotr. studijos Luna

gelbėjo ir mus, lengvindami vi
siems pakelti benamio naštą.

Kas yra aktorius? Kuo klas
tinga, apgaulinga jo profesija? 
Ar jis ne klastotojas, padirbė
jas? Tuštuma, kalbanti sveti
mais žodžiais, tekstu, kuris kar
iais “geras”, kartais “prastas”. 
Substancija — ištirpstanti vaid
menyje. Grimas pakeičia juk jo 
veidą, rūbas — jo išvaizdą.

Ar jis ne magikas, išdirbta 
technika (balsu, judesiu, mimi
ka), burtaujantis raganius.

Žinoma, ir tam reikia gabu

JOGAILAI

Esi nevertas savo tėvo vardo, 
Tiesumo ir šlovės!

Saulėleidis Trakų ežere.

mų, talento. Bet ar nėra nore 
vaidint bejėgiškumo gyvent 
"kaip kiti žmonės”. Svaiginimo- 
si. Ar nėra tuštybės.

Ar ne be reikalo gyvenime į 
aktorių žiūri su nepasitikėjimu? 
Nutuokiam jo laikysenoj kažką 
netikro, savanaudiško, savimyliš 
ko. Įtariam juos “įsivaizdinant”.

Gal kiek ir su pagrindu. Gal, 
kaip nusivalant grimą, kažkur 
lieka kruopelytė dažų, taip ir 
prie aktoriaus odos lieka pri
lipusi vaidmens išnaros da
lelė. Gal scenos darbas kaž
kaip greičiau perdegina žmo
gų, ir aktoriui tinka Čecho
vo žodžiai, pasakyti apie rusą: 
“Jame, kaip rėtyje, nieko nesu
laikysi. Jaunas būdamas, jis 
godžiai pripildo sielą visko, kas 
jam po ranka pasitaiko, o po 
trisdešimt metų jame belieka 
kažkoks pilkas šlamštas”.

Yra, deja, ir *tokių aktorių. 
Reikalingų gerbėjų, užtarėjų. 
Kaip kad pelkių augalams rei
kalinga drėgmė. Akstinas tokiu 
nebuvo. Jis parodė, kad nebū
tina tapti vaikščiojančiu pilko 
šlamšto čiužiniu.

Jo meilė teatrui buvo naivi, 
nerafinuota. Užtat gal tikresnė, 
nei daugelio mano sutiktų teat
ro žmonių. Jo darbą dengė ne
tikrumo išeivijos teatro ateiti
mi šešėlis, nes gal svajojo apie 
daug lakesnį teatrą. Užtat kar
tais blaškėsi, neapsispręsdamas 
dirbti ar nedirbti. Ožiuodamasis. 
Bent mums taip tada atrodyda
vo. Dejuodavo, kad niekad, o 
niekad neišmoksiąs teksto. Ta
čiau, kai jį įsimindavo, viskas 
sulapodavo, pasipildavo žiedais.

Visi žinojome jo impulsyvu
mą ir nemokėjimą, teatriniu 
žargonu kalbant, “užfiksuoti”. 
Taip sakant, atrajoti. Atrajoti 
tekstą tom pačiom intonacijom, 
“pauzėm ir kabutėm”, kas sykį 
pasisekė.

Gal tai buvo mokyklos stokai 
Jei neklystu, Juozas nebuvo išė
jęs jokios dramos studijos. Tik 
Piika jį kiek pamuštrino. Iš jo 
jis ir “triukelių”, kaip kad sa
kydavosi kuklindamasis, pasi
mokė. Akstino vaidybai, iš tik
rųjų, buvo būdingas improviza
cinis stilius, kyląs iš įgimtų ga
bumų, talento.

Bet ar aktorinis talentas nė
ra kuo nors daugiau — instink
tu pajusti artimo širdies plaki
mą, atspėti kančią praeivio fi
gūroj, matyti nuoskaudų ran
dus, suvokti, kaip trumpalaikė 
žmogaus buitis.

Aktorius, kuria tursinasi re
peticijų salės bobinčiuje, ir į

(Nukelta į 4 psl.)

Kiekvieną kartą, kai tave atsimenu,
Man akys ašarose temsta.

Kaip tu drįsai
Mane išduoti priešui
Sykiu su Žemaitijos šventžeme,
Kuri net mano mylimąją savo įsčiose nešiojo? — 
Drebėjo senos rankos,
Keldamos iš skrynios išdavystės raštą,
Sustingo Iman liežuvis,
Bekeikdamas tave.

Ar tu tiktai nebūsi
Visų piktų daigų šaknis?
Ar tik per tavo klastą
Ir man dvasia iš kūno neišskris?

IŠ ANAPUS

Palikau aš ten jus
Nelaimingoje kryžkelėj,
Kur tiesa su melu susikibo kariaut.
Jau rytai, vakarai nuo kardų kruvini,
Ir ant vieškelių pūva lavonai.

Palikau aš ten jus
Prie degėsių juodų.
Kur išalkę vilkai vestuves kelti renkas.
Čia tuojau prasidės šiurpulinga puota,
Kils piautynės, kauksmai,
Kaulo sveiko neliks.

Palikau aš ten jus
Po apniauktu dangum
Prie galiūnų šalies griūvančių aukurų.
Palikau be vilties,
Jog bent mano vaikai,
Kada nors šventą akmenį radę, bučiuos.
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JUOZĄ AKSTINĄ PRISIMENANT
Naujas muzikos kūrinys

(Atkelta iš 3 psi.i
sceną išeis plikas kaip staga
ras, išsineš tą patį pilką šlamš
tą. Improvizacija neįmanoma, 
neįmanoma, nebūnant pilnu vi
duje, neprisipildžius. Reikia pa
žint žmones, mylėti žmones.

Jei Akstinas išliko mūsų a - 
mintyje, jei nusikaldino tokį 
platų draugų ratą, tai kaip tik 
todėl, kad ėjo į žmones, išpaži
no tikėjimą žmogumi ir buvo 
jautrus jų rūpesčiams.

Visi žinojom jo garsųjį “liū
lį”. Tą pavojingą slenkstį, kada, 
rodos, štai susigraudins ir pra
virks.

Klausi savęs, iš ko jis kilda
vo. Iš nervinės įtampos, to šal
to prakaito, prieš išeinant į sce
ną. Iš apsinuodijimo tekstu. Ar 
emocinio nesubrendimo, perdėto 
jautrumo. Bet ‘“liulis” kai ką 
atskleidžia...

Tikras scenos menininkas vi
sad lieka pusiau vaikiškas. Be 
vaikiškos nuostabos jis nepati
kės dekoracijų realumu. Be nuo
stabos žodžiui, garso spalvai, 
bangos ilgiui, be nuostabos žmo
gaus keistumui jis nepasisavins 
vaidmeųs. Aktorius visada liks 
mokinuku, nes ar jo darbas ne
primena mokyklos. Reikia eit 
į pamokas, nesti namų darbus, 
drebėt už kiekvieną neatliktą 
dalyką, sėdėt po pamokų. Ar
gi gali aktorius išlikt santūrus 
ir drungnas? Ar gali atlikt sa
vo rolę šaltai ir dalykiškai, kaip, 
sakysim, advokatas.

Talentas dar ne viskas. Ak
torius, kaip smuikininkas, atlie
kantis koncs^tą. Tik grojąs vi'
sa savo esybe, visu kūnu. Kaž
kas grojo prieš jį tą kūrinį ge
riau. Kažkas jį atliko kada nors 
geriau. Jo pareiga atlikt tą kon
certą pagal savo išgales. Bet 
labiau už viską jis privalo my- 
jėt kūrinį, mylėt auditoriją ir 
mylėt save, kaip žmonijos narį. 
Tada jo gy venimas pasieks vi
dinę pilnatvę, nes jis bus atli
kęs savo pareigą amžininkams, 
savo profesijai ir savo šeimai.

Ir, man atrodo, Akstinas tą 
pilnatvę pasiekė.

Jei Juozas mylėjo gyvenimą, 
tai ne bonvivano, ne bohemos 
prasme. Tiesa, įsisiūbuodavo jis, 
kaip ir mes visi. Bet gražiausi 
atsiminimai man išliko ne iš vai- Į 
šių, bet iš akimirkų, kai užšok
davo trumpam, parveždamas [ 
vaikus iš mokyklos, kai susi- i 
durdavom darbovietėse.

Kaip kiekvienas kūrybingas 
žmogus, jis turėjo taipgi savo 
svajonių ir iliuzijų. Bet užvis į 
labiau jis sugebėjo užkrėsti sa- j 
vo entuziazmu kitus. Negalima 
buvo nesusidomėt jo skaitytom 
kjiygom, ar girdėtais kompozi
toriais; taip jis užsidegusiai pa
sakodavo.

Kaip kiekvienas žmogus, jis 
troško nemarumo. Pratęsti save 
vaikuose. Išlikti mene.

Akstino tapytų paveikslų už- 
tinkam tai pas vieną, tai pas ki
tą. Ir ne visada, pastebėjau, 
moka buto šeimininkas juos pri
statyti. “O čia Akstinėlis”, ta
ria jis su perdėtu šeimynišku
mu. “O čia — Akstinas”, pasa
ko jis kartais su nemeluotu iš
didumu.

Laikas bėga ir daro savo. Jis 
tars ir' galutinį sprendimą. Sa
vaime aišku, mums sunku iš
vengti tam tikro sentimento, 
nes dažnai matėme tas drobes, 
kai dar dažai nebūdavo išdžiū
vę. Ne kartą girdėdavom, kaip 
pats Juozas neceremoningai pa
aiškindavo, kad tą ar aną dar
bą užtepęs, panaikinęs. Kaip 
dažnas aukštaitis, Juozas buvo 
dažnai linkęs kai ką pagražinti, 
padidinti, pafantazuoti. Bet, kal
bėdamas apie savo tapybą, keis
ta, jis nemistifikuodavo. Jis ieš
kojo, mokėsi.

Niekad neužmiršiu, kaip pa
rodos rpetu vienas pilietis ma
nęs paklausė. Angliškai, gal 
kad skambėtų įmantriau: “Whe- 
re is the message?” Gyvatiškas, j

žinoma, tai klausimas debiutuo
jančio dailininko atveju, ir ne- 

. sumojau jam kitaip atsakyti.
Bet, kai pažiūriu šiandien į 

: Juozo drobes, jaučiu, jos neuž- 
simiršo. Gal tai ne kriterijus 
spręsti, bet esama jose kažko, 
kas liudija polėkį, aistrą ieš
koti, ko pasigendama, pažvelgę 

| po kiek laiko, į kitų jaunųjų dai
lininkų paveikslus.

Žinau, kaip jis dirbo. Vaka- 
| rais, sekmadienio parytėliais. 
Pasigaudamas laisvalaikio mi
nutę. Kaip trokšdavo, kad jo 

į paveikslai kalbėtų. Nežinau, ar 
mūsų “ekspertų” kabutėse pa
stabos jį paveikdavo, bet viena 
pastebėjau, Juozas niekad ka
tegoriškai neatmesdavo kitų ko
legų darbų.

“Aš būčiau sprendęs kitaip”, 
sakydavo jis, kai piktindavausi 
kitų dailininkų “bezliepyčiomis”.

Pagaliau, koks “message” yra 
Matisso, Duffy, Cezanno dar
buose. Nebent tai, kad dailinin
kui, kaip kad aktoriui, pamokų 
ruošimas bei namų darbai nie
kad nesibaigia. Kad visi daili- 

'ninkai išlieka savamoksliais, jei 
tikrai ieško savęs, savosios eks
presijos.

Grįžkim prie Juozo aktoriaus. 
Šiuo tarpu prie “Baltaragio ma
lūno” plokštelės. Reikėtų čia iš
klausyti visą plokštelę ištisai, 

I vertinant Akstino aktorinį dar
bą. Jam teko čia iš pirmo žvilgs
nio lengva (pirmą kartą nerei- 

'kėjo išmokt atmintinai teksto), 
o tikrumoj daugialytė pasako

mojo rolė. Visas spektaklis rė
mėsi jo įtarpų niuansuotumu, 
tikrojo santykio su partneriais

Aktoriaus Juozo Akstino kapas 
Montrealyje. Paminklo projektas 
dail, Telesforo Valiaus.

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN SVE. CHICAGO. ILL 60636
CHICAGO SAVINGS ANI) LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniąją krašto finansiniu įstaigą, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 42 me
tus. visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukštoj dividendą. Per paskutinius 10 metu Chicago 
Savings išmokėjo savo taupytojoms virš 12 milijonu doleriu di
videndais. šiais metais išmokami dividendai sieks beveik du 
milijonus doleriu. Mes nesiveržiame tapti pačia didžiausia ben
drove. bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir teikti pačius 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame sii vietinėmis lietuviu organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais Ir finansais, kad galėtu pa
siekti geresniu gyvenimo sąlygą. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolą reikalais kreiptis j Cbicagos Taupymo ir Skolinimo 
Benrovę, išaugusią j virš $80.000.000 turto įstaigą.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, ypatingai 
tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 80 milijonų dolerių finansinės 
įstaigos, vienos įdomiausios visoje Chicagoje. Pradedant liepos (.lU' 
ly) 5 diena visi atsilankiusieji bus vaišinami šaltu lemonadu, skania 
kava su lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Nėra reikalo būti mū
sų taupymo ir skolinimo nariu, kad galėtumėte pasisvečiuoti pas mus. 
Atvykusiems bus parodyti visi bendroves įrengimai, pagerinimai ir

1. Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3. Christmas Club Savings
4. Vacation Club Savings
5. Home Mortgage Loans
6 Home Improvement Loans 
7. Ali Types of Insurance

Vakiur Motus Tapyba
Šio estų dailininko paroda šį savaitgalį dar tebevyksta Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje. Lankymo valandos nuo 11 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

suradimu. Visur jam teko įsi
jungti aktyviai ar nežymiai, lė
tinant ar spartinant veiksmo 

! tempą. Sukuriant scenos nuo- 
į taiką.

Daug kas toj plokštelėj skam
ba šiandien naiviai. Net primi
tyviai. Sunku nepastebėti reto- 

| rikos, išpūstumo ir paties Aks- 
į tino interpretavime. Bet niekur 
Akstinas neišduoda Borutos pi
gaus efektėlio dėlei: Anupro ir 
Girdvainio scena.

“Baltaragio malūną” priėmėm 
tada kaip pavergtos tėvynės tik
rovę, alegoriją. Gal ir su pa
grindu. Bet ši legenda, atausta 
tautosakos motyvais, turi pa
grindinius tragedijos elementus, 
jos veikėjai žmonės, valdomi 
vienos aistros, ne'švengiamai 
vedančios juos pražūtin.

Tragedija, kaip aiškina Jean 
Louis Barrault, esmėje visada 
yra himnas žmogui ir gyveni
mui. Kiekvienu atveju Akstinas, 
kuriam buvo prikaišiojama, kad 
jis “nuleidęs” plokštelėje veika
lo pabaigą, intuityviai jautė rei
kalą mažinti patetišką forsavi
mą, ir tai padėjo jam sukurti 
neužmirštamas scenas, kaip IV 
dalies pradžią — “Arklių” mo
nologas.

Scenos mene yra viena para

8. Sėli and redeem U. S. Bonds
9. Safety Deposit Boxes

10. Free Community Rooms for 
your organization meetings. 
(Free Coffee)

11. Cash checks and pay all family 
bills with our special money

doksali situacija. Tol, kol akto
rius nesukuria rolės nepakarto
jamai, jis nelaikomas tikru ak
torium. O kai jis ją sukuria, 
jis sutapatinamas su vaidmeniu.

Juozui pavyko nepasidaryti 
Švitrigailos “alter ego”. Bet ma
žai tetrūko. Kaltas, be abejo, 
Sruoga, kuris sukūrė tokį ku
piną įtampos ir meniškos tikro
vės veiksmą pilyje.

Plokštelė neatkurs Akstino 
pantomimos, jo sugalvotų ir 
puikiai atliktų mizanscenų. Bet 
net balsinis atlikimas leidžia pa
justi, kaip Akstinas sugebėjo, 
lyg prityręs sklandytojas, iš
naudoti Sruogos teksto keliamą
ją erdvėsna galią. Geras pavyz
dys čia “Milžino paunksmės” 
IV dalis. -•«*<-

Sakėme, kad Akstinas dažnai 
svyruodavęs tarp teatro ir ta
pybos. Teatro trauka nesiliovė 
jo kankinus, ir pakakdavo jam 
pamatyt kokį naują spektaklį, 
kaip Samuelio, Becketto “Pasku
tinį Krappo įrašymą”, kad jis 
imtų vėl svajoti apie savo pas
kutinį rečitalį. Atsisveikinimo 
su scena rečitalį.

Numatytoji jam programa 
šieš tiek keitėsi laikui bėgant. 
Bet ambicija perskaityt visas Į 
Mačernio “Vizijas” nesikeitė, j

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS 

NUO Š. M. SPALIO 
1 DIENOS

pagražinimai Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstai
gos aukštą, Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir 
išdalinama kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. 
Pamatysite plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kam
barį, kuriame yra vietos 260 asmenų ir kuris veltui duodamas orga
nizacijų susirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis 
kambarys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių pre

order checks. No Service charge 16. Two large Free Parking Lots 
to members. r 17. Free Theatre tickets two

12. U. S. Postai Stamps Machine Saturdays monthly for your
i’ children and mothers 
*$ 18. Christmas party with gifts to 

College Bonus Members

Service
13. We sėli Travelers Checks
14. Save-by-mail Kits
15. Notary Public Service

(Atkelta iš 2 psl.)
— Man nebuvo specifikuota,

kokio ilgio giesmė reikalinga. 
Dirigentas P. Armonas, ją iš
girdęs, nusiminė; pasirodo, gies
mė turėjusi būti atlikta per ofer 
toriumą laike mišių, ir jis lau
kęs kokių 2 minučių veikalo. 
Devynių minučių trumpos kan
tatos mišių metu nebūtų įma
noma įterpti. Be to, nors “De 
Profundis’’ choro partija nėra 
sunki ir “Dainavos” ansambliui 
be jokių sunkumų įkandama, 
tačiau laikas buvo per trum
pas: buvo numatyti du “Daina
vos” išvažiavimai su “Nemu
nas žydi” pastatymu; išmoki
mas stambesnio veikalo per ne
pilnus pora mėnesių būtų bu
vęs galimas tik sukoncentravus 
visas pastangas vien į jį. Šiaip 
“Dainava”, P. Armono žodžiais, 
mielu noru įtrauks “De Profun
dis” į savo ruošiamo religinio 
koncerto programą.

Ar esate parašęs ir dau
giau religinės muzikos kūrinių?

— Esu išplėstine forma su
harmonizavęs visą eilę liaudies 
giesmių “Tėviškės” parapijos 
chorui, kurį veda Lampsatis. 
Originalios kūrybos religinio tu
rinio veikalas bus pirmas, para
šytas dabar Ateitininkų federa
cijos užsakymu.

— Ar “De Profundis” skiria
ma atlikti bažnyčioje, ar tiktų

Tik to jubiliejinio koncerto ne
sulaukėm. Ir visų “Vizijų’’ Aks
tinas taip ir neparuošė. Paliko 
tik juostoj įrašyta Vytauto Ma
černio šeštoji vizija.

“Užaugs sūnelis didelis ir tė
viškę valdys”, — kokiu nepa
kartojamu tikrumu skamba šis 
tikėjimas genties tęstinumu Juo 
zo lūpose.

Ne vieta, žinau, man čia pa
sakoti asmeninius pokalbius, bet 
turėjau progos įsitikinti, kad 
“genčių šalis” nebuvo Juozui 
paranki abstrakcija.

Gal todėl ši cituota eilutė su
sumuoja man, ir gal ne man vie
nam, visą Akstiną. Vieną iš tri
jų milijonų paprastą tremtinįi į 
savo kūryba ir gyvenimu išreiš-; Į 
kusį amžinąjį troškimą grožio, 
vidinės pilnatvės ir ištikimybės 
tam, kas tikrai sava.

iiiliinmiiiiiii  iiiiiiii

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

ir koncertų salėje?
— Ši giesmė gali būti atlikta

tiek R. katalikų, tiek ir kitų ti
kybų bažnyčiose; ji pilnai tinka 
ir koncertinei salei, ypač iškil
mingų minėjimų progomis.

— Kokia Jūsų bendra nuotai
ka, šią giesmę parašius?

M O V I N G 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

{vairių atstumų 
3415 So, Lituanica Avenoe 

Tel. FRontier 6-1882

— Esu iki išsisėmimo užvers
tas pamokomis, koncertų akom-1 
panavimais ir kitokiais darbais. .j 

j Ateitininkų federacijai paskati
nus, suradau ir laiko, ir ener- j 
gijos, ir įkvėpimo parašyti vei
kalą, kuris man pačiam davė.l 
pasitenkinimo ir kuris gali būti 
reikalingas mūsų visuomenei, — 
užbaigė savo pasikalbėjimą kom 
pozitorius VI. Jakubėnas.

krp.

GARBAGE DRUMS
W1TH COVERS & HANDLES 

SO and 50 gal. — Free Delivery

5622 S. Racine 434*1113

J & S CONSTRUCTION CO 
JULIAN SEDDAUSKAS 

100 Boylston St., Boston, Mass. 
Atliekame (vairius namu darbus 14 i 

vidaus Ir iš lauko.
Nemokamiems apskaičiavimams, 

skambinkit
Telef. — 388-7700

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

H**i»t**^«'»t^i4’i«»:i«=6i6ii6*<4;^*»:**«»i:«»i**;«*W************^i4:* I

current dlvldend on investment bonus
4 %% DIVIDENDU MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. į 
Už 1 metų investavimo bonus mokama 4 % dividendų kas pusmeti ir t

dar išmokame įxj 14 % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

b
 4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
andos: Pirmad., Antiad.. Penktad. ir šeštad. 9 v. r. Iki 4:30 v. p. p. į

Trečiad. uždaryta; Ketvtrtad. 9 v. r. iki S v. v. sa

| |“|* "J“ V & (LIETUVIAI)
Sav. DAN LIUTIKAS 

NAUJU PARDAVIMAS - VARTOJAMU TAISVMA8
____(GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.

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

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK„ 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

Federalinės vyriausybės i 
apdraudos įstaigoje visos

taupymo sąskaitos
apdraustos iki 

$15,000.00mm

zidentų paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite ( 
įvairių rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patagumų, kuriais ' 
per metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.
JOHN PAK.EL, Sr., Prezidentas

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY .................. .. 12:00 P.M. —8:00 P.M
TUESDAY .................. -4:00 P.M.
WEDNESDAY .......... Closed All Dav
THURSDAY .............. .. 9:00 A.M. --8:00 P.M.
FRIDAY .................... . 9:00 A.M. --8:00 P.M.
SATURDAY .............. . 9:00 A.M.— 12:30 P.M.



RIJSV RAŠYTOJUS NITEISUS
Rusų inteligentija smerkia rašytojų prievartavimą

Jau praėjo aštuoneri mėnesiai 
nuo rusų rašytojų, Andriejaus Si- 
niavskio ir Juliaus Danielio, nutei
simo sunkiųjų darbų kalėjimu. Da
bar jie bausmę atl.eka dideliame 
kacete, Mordvos autonom, respub
likoje. Siniavskis kenčia nuo blo
go maisto. Neseniai jis buvo 2 sa
vaitėm uždarytas vienutėje ir mai
tinamas vien duona ir vandeniu už 
pasipriešinimą dirbti odininko dar
bą baldų dirbtuvėje.

Abiem rašytojam vargstant ka
cete ir stengiantis išsilaikyti, besi
maitinant duona bei bulvių sriuba, 
inteligentija, iš kurios eilių jie bu
vo išrauti, jų neužmiršo. Tarptau
tinis triukšmas, lydėjęs jų suėmi
mą, ilgas kalinimas, o paskui teis
mas ir pasmerkimas, dabar jau 
kiek aprimo. To nepaisant, Siniavs
kis su Danielium tebėra gyvi rusų 
inteligentijoje, kaip ir jų pasmer
kimo dieną. Kaip žinome, jie buvo 
nuteisti po 4 dienų teismo už ta
riamą šmeiž mą sovietinės santvar
kos, norint ją nuversti savo veika
lais, kuriuos jie slaptai išleisdino 
užsienyje, pasirašę Abramo Tertzo 
ir Nikalojaus Arzhako slapyvar- 
dėm.

Labiausiai stebinantis jų teismo 
dalykas paaiškėjęs iš kažkaip Va
karus pasiekusio dalinio protokolo, 
buvo teisėjų pastangos literatūri
nius veikalus suvesti į politinius 
pamfletus, o taip pat rašytojų drą
sa bei sumanumas, kuriais jie gy
nėsi (iki šiol Rusijoje negirdėtas 
dalykas) parodomam teisme. Pas
kutiniam teismo posėdyje Danie
lius apgailestavo, kad jų veikalus 
“užsienis panaudojo, norėdamas pa
kenkti mūsų kraštui”. Atsidūręs ka
cete, jis parašė “Izvestijom” laiš
ką, kuriame protestavo, kad per 
6 mėnesius, jiems besėdint kalėji
me policija visom priemonėm juos 
klaidino melagingom žiniom apie 
užsienio leidėjų jų veikalų tariamą 
piktnaudojimą. Dantelis rašo kad 
tik po teismo jam buvo leista per
skaityti rusų laikraščius ir patirti 
apie užsienio spaudos informaci
jas. Ir dabar jomis pasiremdamas, 
“aš priėjau išvadą, kad mūsų raš
tai jokiu atveju negali būti laikomi 
nusikalstamais. Tas gprendimas yra 
neteisingas ir neteisėtas. Aš atsi
imu savo apgailestavimą C kurį bu-į 
vau pareiškęs dėl mūsų kaštui ta-I 
Damai padarytos žalos-U "Izvesti- 

•--js?-’"je-laišku nejifcjo,- 'tačiau irji?r 
plačiai pasklido rusų inteligenti
joje.

Kai praėjusiais metais Siniavs
kis su Danielium buvo suimti, ma
žai kas iš rusų buvo girdėję apie j 
“Tertzą” ir Arzhaką”. Ir tik sau
jelė tebuvo skaičiusi jų veikalus. 
Tačiau juos suėmus, nepaisant ofi
cialaus jų dergimo, žinia apie jų 
sunkią būklę greitai pasklido nišų' 
inteligentijoje. Jai prasiveržus į už-! 
sienj, Sovietijos piliečiai klausėsi

kompartijos kongrese pasmerkė 
abu rašytojus už “viso kas sovietiš
ka” neapykantą ir pasakė, jog jie 
gali būti laimingi, kad tokių ‘revo
liucinis teisingumas” dar nesušau- 
de. Sakoma, kad dėl tokios jo kal
bos dabar Šolochovas yra tapęs vie
nu labiausiai nekenčiamu sovietų 
rašytoju.

Apie kovo mėn. vidurį reakcija 
prieš teismo sprendimą buvo tokia 
stipri, kad dvi atskiros grupės žy
mių rašytojų ir intelektualų pasiun
tė Kremliui peticijas. Pirmoji su 40 
parašų, reikalavo tučtuojau juos 
amnestuoti. Antroji, su 63 para
šais, prašė juos išleisti ir pavesti 
rašytojų globai ir atsakomybei. 
Abi peticijos Kremliuje buvo at
mestos.

Lygiagrečiai visoks susirūpini
mas ir prašymai plaukia ir iš už
sienio. Užsienio komunistų spaudo
je pasirodė taipgi straipsniai tuo 
reikalu. Sovietijos valdžia labai 
jautri tokiam nepritarimui ir papei
kimui. Tačiau tokią spaudą ji su
laiko ir “Pravdoje” su jk polemi-

LITUANISTINE ENCIKLOPEDIJA 
ANGLU KALBA

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. gruodžio mėn. 10 d.

rusų tautos (tai buvo vienintelis 
kolektyvinis laiškas prieš kaltina
mus rašytojus). Kitą dieną univer
siteto auditorijoje, kai vienas la.š- 
ką pasirašęs profesorius pasigyrė, 
jog tą laišką jis pats redagavęs, 
studentai sustojo ir demonstraty
viai išėjo iš auditorijos.

Vasario 19 d. “Liter. Gazeta” 
pasirodė atviras laiškas, smerkiąs 
Siniavskį ir Danielių ir pilnai prita
riąs jiems paskirtai bausmei, ta
čiau po juo nepanoro pasirašyti di
desnis būrys žymesnių rašytojų.
Todėl po juo liko padėtas tik Ra
šytojų sąjungos sekretoriato ne- 
vardinis parašas.

Tik vienas žymus Sovietijos ra
šytojas sutiko pritarti tam teis
mo sprendimui. Tai buvo Nobelio 
laureatas Michailas Šolochovas, ku-! zuoja. Rusų rašytojų ir intelektua- 
ris praėjusių metų balandžio mėn. , lų nepasitenkinimui paaštrėjus, Ra- 
_ ____________________________ šytojų sąjunga buvo priversta su-

~ ---- ---------11 šaukti susirinkimą ir leisti rašyto-
| jus nuteisusiam teisėjui mėginti 
tą sprendimą pateisintiEVGENIJ JEVTUŠENKO

ĮSIUTIMAS
Galvas kraipydami jie sako man: 
“Turi švelnesnis būt... esi kaž 

kaip įsiutęs”.
Švelnesnis būdavau. Bet ne ilgam. 
Duodamas dantysna, mane

gyvenimas palaužė.
Ir gyvenau kaip kvailas šunelis. 
Mane jie mušdavo.
Aš vėl atkreipdavau jiems kitą

žandą.
Vizgindavau geraširdiškumo

uodegą, ir ją
Kas nors vienu kirčiu nukirto.
Ir įsiutimas užvirė mny.
Dabar papasakosiu apie įsiutimą, 
Apie tą, kuriuo tu svečiuose

saldžiai kalbi, 
Maišydamas arbatoj cukrų 
Ir man daugiau arbatos pildamas. 
Nenuobodu man — tave aš

studijuoju.

Prof. Deming Browno, Maskvo
je tyrinėjusio šią bylą, teigimu, 
dauguma rusų visuomenės laiko 
abu rašytojus nekaltais, tik savo 
kritika bei satyra sudariusiu nema
lonumų valdžiai. Ji laiko Siniavskį 
su Danielium persekiojimo aukom 
ir didvyriais kovoje už išsisakymo 
laisvę. Taip pat pabrėžiama ir tai, 
kad pagal Sovietijos konstitucija 
nėra draudimo naudotis slapyvar
džiais. Daugelis rusų, esą, pagipik- 
tinę teismo panaudotom priemonėm, 
jo sprendimu ir bausmėm, pritai
kintam abiem rašytojam. Policijos 
ir teismo pastangos abu rašytojus 
pakaltinti šalutiniais dalykais, ieš
kojimas draugų išdavikų ir noras 
pakreipti visuomenės nuomonę, tik 
sukėlė dar didesnę inteligentijos 
simpatiją kaltinamiesiems. Patį teis 
mą daugelis laiko gėdingu. Jis nu 
teituosius pavertė literatūros kan 
kiniais.

(Atkelta iš 1 psl.)
Kiekvienas susipratęs lietuvis 

turėtų atminti, kad tokie daly
kai nei kasmet, nei kas dešimt
metis negalės būti kartojami, 
tai yra, kad tai bus ne tiktai 
šios, bet ir ateinančios kartos 
kraitis.

Dėl to, mano galva, Lituanis
tinė enciklopedija turėtų būti 
devynis kartus matuojama, o 
tiktai dešimtąjį kerpama. Man 
atrodo, kad dvidešimt keturių 
planuotų tomų enciklopedija 
galėjo būti lygiai gera ir pilna, 
kaip ir trisdešimt penkerių.

Leidėjo argumentai yra tokie. 
Lietuvių enciklopedijos 35 to
muose telpa 2,170,000 eilučių. 
Lituanistinei medžiagai tenka 
828,608 eilutės arba 38.5% vi
sos medžiagos. Lituanistinės en
ciklopedijos anglų kalba 6 to
mai turės apie 360,000 eilučių, 
tai yra, tik 42% lituanistinės 
medžiagos, tilpusjos Lietuvių 
enciklopedijoje.

Sutikdami, kad lituanistinės 
medžiagos nėra per daug Lietu
vių enciklopedijoje, lygia dalia

jos nebus per daug nei 6 to
muose manomos išleisti, bet vis 
dėlto leidėjas turėtų atminti, 
kad anglų kalba leidžiamos en
ciklopedijos reikalavimai turėtų 
būti daug griežtesni, tikslesni ir 
nuoseklesni. Joje reikėtų veng
ti tokių budinamųjų nuopelnų 
ir pasižymėjimų, kaip kokio 
nors nežymaus veikėjo į kokio 
nors suvažiavimo pakvietimo į 
prezidiumą faktas arba be pras
mės ir ryšio gausūs tuščiažo
džiavimai apie ketvirtos ar 
penktos eilės grafomanėlį.

Nors anglų kalba ir didele 
precizija nepasižymi, bet vis dėl 
to redaktoriai turėtų atminti, 
kad anglų kalbos žodžiai turi 
griežtesnę prasmę, ir jais leng
va širdimi neapsimokėtų žong- 
liuoti. Viename pasitarime bu
vo keliamas toks klausimas, 
kaip rašyti pirmuosius vardus 
angliška ar lietuviška lytimi. 
Mano galva, Peter Cvirka būtų 
lygi nesąmonė, kaip John Paul 
Sartre. Kiekviena lytis, kiek
viena santrumpa, net pats pla
nas turėtų būti iš anksto sutar-

tas ir nutartas. Ribotis faktine , toriai priimtų reikalą labai rim- 
medžiaga, nesileidžiant į mums tai ir platesniu mastu išreikštų 
įprastus smilkalus ir į dirvonus savo nuomones bei pageidavi- 
išklystančius išvedžiojimus. mus.

Pati Lituanistinė enciklopedi
ja anglų kalba yra reikalinga, 
ji visomis išgalėmis remtina.
Kadangi tokios enciklopedijos 
leidimas negali remtis vienu ko
merciniu pagrindu, o reikalau
ja, sakyčiau, lietuvių prenume
ratorių aukos, tai leidėjas gali
mybių ribose turėtų paisyti ir 
prenumeratorių pageidavimų.
Tiktai reikėtų, kad prenumera-

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Western Avenue

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 - 9583

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS 4065 Archer A» 
Chicago, Iii. 60632, Tel. YA 7-5980

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois
į. . » - ~ ; ii. -aj,

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . MIGLINAS
2546 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Neliko manyje nė ženklo to
bailumo ankstyvesnio.

Iš viso — įdomiau įsiutusiam
gyventi. 

Vertė A. Ndž.

Evgenįj Jevtušenko yra vienas 
Vakarų radijo ir savo pačių gan- Įiš Jauniausios rusų rašytojų kartos 
donešių. Iš jų rusai patyrė, kad Į Poetū- šiuo metu su savo poezijos1 
užsienis smerkia tokį elgesį, kad' Skaliais važinėjąs po Ameriką, 
jų valdžia susilaukė protestų iš žy- i Nors šio krašto literatūrinė publi- 
mių užsieniečių, 0 taip pat labai |ka Sausiai plūsta į jo poezijos va- 
nemalonių užsienio komportijų pa- karus' tačiau įdomu, kad net toks 
siteiravimų. Viso to išdava: rusų i Sana liberalus žurnalas “Time” 
visuomenėje pradėjo susidaryti Jevtušenko čionykštį vizitą sutiko 
užuojauta suimtiems rašytojams 'gana kritifikai Tačiau nepaisant, 
lygiai kaip ir reikalavimai viešo jų kad P°etas tokiais atvejais atlieka 
teismo. Tai matydama, valdžia ieš
kojo liudininkų, “viešų kaltintojų” 
ir rašytojų, kurie spaudoje juos 
šmeižtų. Tačiau pasirodė, kad tai 
ne taip lengva. Užkalbinti, dauge
lis žymių rašytojų atsisakė, kiti at
sikalbinėjo ir valdžiai teko šauktis 
partijos talkos. Pradėtoji šmeižtų 
kampanija spaudoje mažai tepavei- 
kė inteligentijos daugumą.

Taip vadinamame “viešajame 
teisme” tebuvo leista dalyvauti tik kai kam sudaryt* toki įspūdį, o to-

Sovietijos valdžia puikiai žino 
Klusniai srebiu arbatą iš lėkštės,! šiuos savos inteligentijos jausmus ! 
Ir, slėpdamas nagus, tiesiu aš Po Stalino mirties, sumažėjus te- 

ranką, rorui, valdžiai dabar jau sunku pa- 
Ir dar daugiau tau pasakysiu lenkti rusų inteligentiją vien tik 

apie įsiutimą, savo valiai. Šiuo kartu jos pasi- 
Kai jie prieš susirinkimą šnabžda: j priešinimas buvo itin stiprus ir ryž- 
“Tu jaunas... pasiduok, verčiau [ tingas. Rusų rašytojai ir intelektu- 

rašyk,Į alai, žinodami, kad pasaulio opini- 
Bet dar nešok į kovą...” I ja, neišskiriant nė užsienio komu-
Po velniais, nepasiduosiu! i nistų, yra jų pusėje, neišsigando, o
Siusti prieš melą — tikrasis j kiek galėdami priešinosi. Jų išdi-
—■---------------------------- pfgrirmįjs. dus* pasipriešinimas - tam naujam
Aš perspėju tave — tas įsiutimas, pasikėsinimui susiaurinti kūrybinę 

manęs dar nepaliko.; laisvę pranašauja toli siekiančias 
Ir tu norėtum žinoti — įsiutęs1 problemas, kurios iškils Sovietijos 

pasiliksiu dar ilgam, vadams, besistengiant be staliniškų
■metodų panaudojimo, išlaikyti savo 
kontrolėje Ir kitas kultūrinio, net 
ir visuomeninio gyvenimo sritis.

P. Gaučys

Kremliaus darbdavių ambasado
riaus rolę, jis vis dėlto neiškenčia: 
nepasisakęs prieš prievartą, kas j 
matyti ir iš šio antidiktatūrinio ei
lėraščio. Gruodžio 6 d. ,E. Jevtu
šenko rečitalio Chicagos universi
tete metu viena rusiškai kalbanti 
klausytoja iš balkono paklausė, ku
riuos poetus jis pats be savęs dar 
labiausiai mėgstąs. Dėl “be savęs” 
frazės poetas nustebo, jog galėjęs

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą nuo ugnies ir automo
bilio pad

FRANK ZAPOLIS
3208 h West 05Mi Street 

Chicago, Illinois 60642 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330

IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 

IR VARTOTŲ
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Westem Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Telef. — 925 - 5121

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm., Penktad. — 
9 iki 9 v. vak. šeštad. nuo 9 iki 
6 vai. v. Sekmad. 11 iki 6 v. vak.

Parūpinami automobiliai pagal 
klientu reikalavimu.

Svarbus Pranešimas
siunčiantiems švenčių dovanų siuntinius giminėms 

Sovietų Sąjungoje.
1 O % NUOLAIDA

visiems populiaraus standarto ir speciailiai šventėms 
maisto siuntiniams. TA NUOLAIDA JAU VEIKIA.

Reikalaukite asmeniškai arba raštu mūsų Specialų Maisto 
Katalogų, kuriuose rasite 22 Populiaraus Standarto siuntinius.

SPECIALŪS ŠVENČIŲ MAISTO SIUNTINIAI

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIPT PARCEL SERV. 
3 skyriai Chicagoje:

2608 W. eotli St. Tel. WA 5.2787 
2501 W. OOtii St. Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Tel. CA 5-1864

Lietuvių bendrovė, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausios rū- 
šie$ medžiagų ir kitu prekių žemo
mis kainomis.

E. Ir V. Žukauskai

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168

No. 1 ŠVENTINIS $34.00 dabar
1. SOVIETIŠKAS ŠAMPANAS 0.8 litro
2. VYNAI "PORTVINE" arba “MADERA" 0,75 litro
3. DEGTINE "STOLICNAYA” 0,5 litro
4. VYNAS SAUKAS "CINANDALI" 0,75 litro

5-mis ŽVAIGŽDĖMIS, 0,5 litro
6. SALAMI — RŪKYTA
7. VĖŽIAI 220-2 45 gr. 1 dėžut.
8. JUODA (erškėto žuvies) IKRĄ 56 gr. 1 dėžut
9. MARINUOTI AGURKAI DEŽESE 500 gr. dėžut.

10. SAUSAINIAI 500 gr.
11. ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI “TRUFELI”

No. 2 MAŽA DOVANA $25.00 dabar
1. ARMĖNIŠKAS KONJAKAS 5-mis ŽVAIGŽDĖMIS
2. JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 1 dėžut. 56 gr.
3. VftŽIAI 1 dėžut. 220-240 gr
4. KAVOS MILTELIAI 1 dėžut. 50 gi-.
5. ŠOKOLADINIŲ SALDAINIŲ MIŠINYS 

dėžut. 400 gr.
6. SOVIETIŠKAS ŠAMPANAS 0,8 litro 1 bonka

No. S GASTRONOMINIS $31.00dabar
L DEGTINE STOLIČNAJA 0,50 litro 1 bonk.
2. VYNAI "PORTVINE” arba "MADERA" 0,75 litro
3. ŠPROTAI ALYVOS MEDŽIŲ ALYVOJE 350 gr
4. KIMŠTA SALAMI (FARSH) 250 gr. 1 dėžut.
5. MARINUOTI AGURKAI DEŽUTfiJE 500 gr.

1 dėžut.
6. RŪKYTA KALAMI
7. CIGARETĖS ŠIT FILTRAIS “NOVOST” 

po 20 pakel.
8. ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI “MIŠKA- 

KOSOLAPI”
9. RAUDONA ŽUVIS PAMIDORŲ SUNKOJE 

350 gr. dėžut.
10. VĖŽIAI 220-240 gr. dėžut.
11. JUODA (erškėto žuvies) IKRĄ 56 gr. dėžut.
12. RŪKYTA KIAULIENOS NUGARINE arba 

BEKONAS
13. OLANDŲ SŪRIS

$30.60
1 bonka 
1 
1
2

bonka
bonka
bonk.

bonka 
kg.

1 
1
3 dėž.

dėž.
dėž
dėž.
kg.

$22.50
2 bonk. 
2 dėž
2 dėž
3 dėž.

2 dėž.
2 bonk.

$27.90
2 bonk.
2 bonk.
1 dėž.
2 dėž.

2 dėž.
1 kg.

10 pakel.

1 kg.

2 dėž
1 dėž.
2 dėž.

1 kg.
2.3 kg.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namė, automobilių, 
gyvybės, sveikatos 

ir biznio
Patogios išsimokėjl- 

mo sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

TV - Radio - Stereo
BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 W. 63 rd Street
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas K. Šimulis

CHICAGOS PONIOS IR PANELĖS,
Nereikalingi plaukai sunaikinami atsargiai, efektingai, ekonomiš

kai! Pasauly garsus metodas vartojamas, pripažintas visų daktarų.
Lūpos, žandai, skruostai, antakiai, kakta, ran

kos, kojoH. .

Kankintis visg gyvenimą su nerelkalingalti plaukais, 
tai jau perdaug. Laikas tik pasunkina padėt), kiekvienas 
odos ligų gydytojas tai žino.

Kodėl laukti? Tuoj dkambinkit DE 2-6631 ir pa
sikalbėkite.

Elektrologistė — JANINA POCS, Marshall Field
Annex Bldg., 25 E. Washington St., Suite 120

Lietuviškas Restoranas - METROPOLIS
6538 So. Westem Avė., Chicago. — Tel. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas siu gerais patiekalais, kaip Šašlykas, 
šnicelis ir kt.. didelis paairiinkimas vietinių ir importuotų gSrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką,, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdaras kasdien nuo 11 vai. ryto iki vėlumos. Pirmadienį uždaryta. 
Visi prašomi atsilankyti

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

70 labai atidžiai atrinktų asmenų 
kuriems, išskyrus valdžios žurnalis
tams ir abiejų rašytojų žmonas, te
buvo leista būti teisme tik pusę 
dienos. Nedaugelis pakviestųjų ra
šytojų atsiliepė, reikšdami solida
rumą kaltinamiesiems. Užsienio 
žurnalistai iš viso nebuvo įsileisti. 
Nepaisant to kad teismo laikas ir 
vieta buvo slepiami, minios simpa
tizuojančių susirinko rūmų kieme.

Paskelbus teismo sprendimą, val
džia atsiskaitė su nepaklusniais pi
liečiais. Vienas Siniavskio draugas, 
nepanorėjęs liudyti, buvo nubaus
tas 6 mėn. Kitas, Maskvos univer
siteto profesorius, buvęs Siniavskio 
mokytojas, Kalbotyros fakulteto 
nutarimu turėjo būti pašalintas. 
Pasklidus žiniai, buvo surinkta 300 
parašų, jų tarpe ir garsių moksli
ninkų, reikalaujančių tą profesorių 
palikti pareigose. Po trijų mėnesių 
delsimo, universiteto administraci
ja tyliai jį iškėlė, duodama kitą 
darbą.

Kiti epizodai rodo, kad valdžiai 
nepavyko tos bylos išnaudoti libe
ralinės intel'gentijos įbauginimui. 
Taip pvz. vasario 15 d. 18 Maskvos 
univ, profesorių, jų tarpe dalis tų 
kurie stengėsi pašalinti aną profe
sorių, paskelbė “Literatur. Gazeta” 
laišką, smerkiantį Siniavskį už ap
šmeižimą sovietinės ideologijos ir

liau atsakydamas, pridūrė: “La 
blausiai poetiška knyga, kada nors 
istorijoje parašyta, yra Šventasis 
Raštas”.

No. 4 DOVANOS PRIE ARBATOS $26.00 dabar
L ARBATA "CEYLON" arba “INDIA” 50 gr. pakel, —
2. VYNAS "KAGOR" 0,75 litro —
3. VYŠNINIS LIK1ERIS 0,5 litro —
4. ŠOKOLADAS “LUX” 100 gr. plyt. —
5. ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI

"STRATOSPHERE" —
6. ŠOKOLADELIŲ RINKINYS 400 gr. dėžut —
7. KARAMEL SALDAINIAI "VĖŽIU KAKLELIAI” —
8. SAUSAINIAI "MOE LIUBIMOIE” 500 gr. dėžut.—
9. GABALINIS CUKRUS

10. KONDENSUOTA SALDINTA GRIETINE 
400 gr. dėžut.

11. MARMA.LADAS — PARINKTAS 650 gr. dėžut.
12. KAVOS MILTELIAI 50 gr. dėžut.

— 1

$23.40
2 pakel.
1 bonka
1 bonka
2 plyt.

1 kg.
1 dėž.
0,5 kg.
2 dėž. 

kg.

dėž.
dėž.
dėž.

No. 5 GROSERINIS PASIRINKIMAS $26.50 dabar $23.85

SKIP’S Self Service 
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
DECEMBER »— GRUODŽIO 8, 9, 10 D. D.

DUFF GORDON 10 Year Old IMPORTED 
SPANISM BRANDY Fiftli $4.98

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5-29

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena
sąskaita
ligi
$15.000
apdrausta
Federalės
valdžios
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

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

1. KVIETINIAI MILTAI
2. GRIKIŲ KRUOPOS
3. RYŽIAI
4. LYDYTAS SVIESTAS 450 gr. dėžut.
5. SAULĖGRĄŽŲ ALIEJUS 500 gr. bonkoje
6. TAUKAI
7. KONDENSUOTAS SALDINTAS PIENAS 

410 gr. dėžut.
8. CUKRUS SMULKUS
9. NATŪRALŪS MEDUS 600 gr. dėžut.

10. MAKARONŲ PRODUKTAI 600 gr. dėžut.
11. TROŠKINTA KIAULIENA 338 gr. dėžut.
12. SALDAINIAI “MIŠKĄ KOSOLAPIY"

kg.
kg.
kg.
dėž.
bonk.
kg.

dėž.
kg.
dėž.
dėž.
dėž.
kg.

GULI) BLUE RIBBON CAJLIFORNIA 
BRANDY . Fifth $2-98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4-99

IR
NERIBOTAS PASIRINKIMAS PAGEIDAUJAMOS KOKYBES PRO. 
DŪKTŲ IR NERIBOTAS KIEKIS SVORIO PAGAL MŪSŲ MAISTO 
produktų sąrašą, iš kurio Jūs patys sudarote savo užsakymą. 

Ikšioliniai »5.00 kaštai NESKAIČIUOJAMI.

TUOJAU PASINAUDOKITE viršuje minėtai SPECIALIAIS 
pasirinkimais ir SKUBĖKITE užsakyti ŠVENTĖMS 

DOVANAS SAVO GIMINĖMS.
Kreipkitės asmeniškai, skambinkite arba rašykite į:

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (Corner 18th Street)

NEW YORK, N. Y. 10003, PIIONE: 212 — 228 9547 
arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar skyrių.

STOCK IMPORTED
Dry ot Sweet VERMOUTH 30 Oz. Bottle $ -| ,69

MAMPE IMPORTED GERMAN LIQUEUR 
HALB UND IIALB Fifth $4.98

MERCIER IMPORTED EXTRA DRY 
Champagnc or Pink Champagne Fifth

CORDIAL MEDOC L1UUEUR Fifth
J3r98
$5-98

POLISH Cherry, Gooseberry, Red Currant,
Blackberry or Stravvberry Wine Fifth $ .29

HEINEKEN IMPORTED HOLLAND BEER 
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case $7.95



S. KAIRIO "DIAGNOZE" LAIVIŲ 
SCENOJE.

Pokalbis su komedijos režisierium Artūru Gaikiu

na visuomenei apie mūsų čio- 
nykščią situaciją. DIAGNOZE 
yra iššūkis kiekvienam režisie
riui, nes joje dėstomos proble
mos yra universalios ir pateik
tos tokiu būdu, kad verčia pa
galvoti. Visiems, kurie gyvena 
tremtyje, iškeltos idėjos yra gy
vos ir aiškios. Jos liečia ne vien 
mano šeimą ar mažą grupę bet 
kokios tautybės žmonių, bet 
mus visus plačiausia prasme. 
Tautinio palikimo išsaugojimas 
čia pristatomas pačiu aštriau
siu būdu. Tai ir patraukė mūsų 
dėmesį.

— Ar DIAGNOZE turi kokį 
specifinį interesą, kuris, Jūsų 
nuomone, privers latvių žiūro
vą reaguoti?

— Taip. Mano nuomone, ši 
komedija turi ypatingą vaidme
nį, būtent, ji iškelia visiems 
tremtiniams bendrą faktą: nu
tautėjimo dilemą. Tai visų prob
lema. Aišku, mano nuomone, ji 
turės patikti ir latvių žiūrovams.

— Kaip sekėsi šios komedijos 
surežisavimas? Kokios proble
mos buvo sunkiausiai sprendžia
mos?

— Režisieriaus darbas yra 
sunkus iš viso, ypač teatro mė
gėjų grupėse. Sunkiausias mūsų 
uždavinys buvo patiems atsisa
kyti to, ką mes scenoje prista
tome kitiems, kitais žodžiais, tai 
neliečia mūsų, bet labai svarbu 
kitiems. Visi esame paveikti šios 
baisios nutautėjimo ligos, todėl 
šį dalyką visapusiškai suprasti

Kaip žinome, šiais metais 
Chicagos latvių bendruomenė, 
kurios pirmininkas yra Viktore 
Viksnins, ir naujasis latvių Chi
cagos teatras pagrindiniu šio 
sezono veikalu pasirinko žino
mą Anatolijaus Kairio komedi
ją DIAGNOZĘ. Veikalą sureži
savo minėto teatro režisierius 
Artūre Gaikis. Vertė iš origina
lo Janis Zurins.

Reįiaįerius A. Gaikis yra jau
nosios kartos latvių teatralas.
Amerikoje jis studijavo dramą 
ir jai artimas sritis Western 
Michigan universitete, kur aps
čiai vaidino universiteto stato
muose veikaluose ir “communi- 
ty” teatruose. Nuo 1963 metų 
jis aktyviai yra įsijungęs į nau
jai sukurtąjį Latvių teatrą Chi- 
cagoje, kur jis yra kartu akto
rius ir režisierius.

Kadangi “Diagnozė” yra pir
mas lietuvio veikalas, suvaidin
tas Latvių teatro tremtyje, tai 
DRAUGO korespondentas krei
pėsi į režisierių A. Gaikį su ke
liais klausimais, kuriuos jis čia 
ir atsako mūsų laikraščio skai
tytojams.

— Mes žinome, kad Jūs reži
suojate lietuvio autoriaus kome
diją DIAGNOZĘ. Kokia Jūsų 
reakcija buto, pirmą kartą vei
kalą perskaičius, ten keliamų 
idėjų prasme?

— Veikalas iškelia ir svarsto 
ne vieną idėją, bet keletą jų, 
kurios visos yra svarbios, ryš
kinant pagrindinę — mūsų tau
tinio identiteto išlaikymą. Daug 
faktorių, kurių vieni svarbesni 
už kitus, sudaro mums pavojų 
pasimesti didžiajame “melting 
pot”. Problema esmėje nėra 
nauja, bet tinkamas jos prista
tymas buvo mūsų didžiausias 
CŪpeętjs. Veikalas nesiskaito 
lengvai. Reikia skaityti kelis 
kartus, kad pilnai suprastum 
jo vertę.

— Ar latvių autoriai lietė šią 
ar panašią temą ? Ir kaip Jūs 
lygintumėt DIAGNOZĘ su ki
tais Jūsų režisuotais veikalais?

— Rizikuočiau pastebėti, kad
šis klausimas yra plačiai disku- Vlktoras Viksnins, Chicagos latvių 
. , . . , . . , . ... bendruomenes pirmininkas kuriotuotas ir latvių spaudoje. Musų globoje veikia cPWcagOs , 
autoriai skirtingu budu prime-1 atras.

DĖL KO PUOLAMA ŽALGIRIO TEMOS OPERA

Režisierius Artūras E. Gaikis, lat
vių scenoje pastatęs A. Kairio 
‘‘Diagnozę”.

ir iškelti jį į meninę bei idėjinę 
plotmę nebuvo lengva nei akto
riams, nei režisieriui.

— Koks yra šio Jūsų ir lat
vių bendruomenės įsipareigo- 
mo tikslas? Ką numatote daryti 
su šiuo pastatymu ateityje, ka
da bus jo premjera Chicagoje?

— Veikalas, kaip žinote, jau 
buvo parodytas Pirmame latvių 
teatro festivalyje, Toronte, Ka
nadoje šių metų lapkričio 25 d. 
Veikalą stebėjo apie 300 žmo
nių, kurie nuolatiniais plojimais 
pertraukdavo vaidinimą. Gruo
džio 3d. gastroliavome Milwau- 
kee, vietos latvių kviečiami, kur 
taip pat buvome šiltai priimti ir 
įvertinti. Premjera Chicagoje 
įvyks tuoj po Naujų metų, sau
sio 15 d. šv. Alfonso parapijos 
salėje. Mūsų planuose numaty
ta plačios gastrolės po Vidur- 
vakario latvių kolonijas. Nori
me DIAGNOZĘ parodyti pla- 
tesniems mūsų visuomenės 
sluoksniams, todėl manome ap
lankyti net kelioliką vietovių.

— Būtų įdomu žinoti Jūsų 
grupės sąstatą.

— Vaidina: Petrą Naujo
kaitį — Arturs Gaikis, jo žmo
ną Kostę — Rūta Jostsone, jų 
dukterį Birutę — Agita Huns - 
Strautnieks, Joną Budrį — Lai- 
monis Lapins, dr. Kaunaitę — 
Mara Antena, Matą Jankų —Di
dis Ievans. Dailininkas — Ojars 
Jegens ir režisierius — Arturs 
Gaikis. .S.

Apie “Žalgirio” — “Dviejų ka
lavijų” operą, iš anksto sužadi
nusią daug dėmesio, kompozi
torius V. Baumilas štai kaip ra
šo (Lit. ir Menas, 1966 / 47):

“Autoriai kiek netikėtai pasi
rinko kamerinį temos sprendimą 
— jie siekė atskleisti asmeninę 
Vytauto dramą Žalgirio įvykių 
rone... tai buvo neteisingas pa
sirinkimas. Tai... suprastintas 
pagrindinio sumanymo rezulta
tas”.

“Žalgirio mūšis!., epas, at
skleidžiantis galingą lietuvių ir 
slavų tautų draugystę, šlovinan
tis mūsų liaudies indėlį, triuški
nant teutonų gaujas... Jaudina 
ir asmeninė Vytauto drama, jo 
auka Tėvynei, paties mūšio 
sprendimas, pagaliau pergalės 
triumfas. Atrodo, pastarieji fak
toriai labiausiai bus paskatinę 
autorius imtis šios dėkingos te
mos. Deja, rezultatas daug men
kesnis, negu buvo sumanyta ir 
tikėtasi. Atrodo, kūrybinio pro
ceso metu ne visos problemos 
buvo išspręstos, kai ko gal ne
sugebėta padaryti, ir autoriams 
teko gana paviršutiniškai atsa
kyti į temos keliamus uždavi
nius, net pakeisti pirminį ope

ROOSEVELT PIGTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

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

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

SIUVIMO 1 MASINOS

MOVING
perkrausto baldus iš arti Lr toli

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083

BERNINA * NECCHI ♦ ELNA • 
PFAFF • KENMORE

(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, Ja
poniškos, Singor ir kitos). Taisotiie, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas) ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skonį kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SEWING MACHINE CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, III. 
(10032. Tel. 027.0044 : 027-0045.

VedSjas Arvydas M. Dikinls

JEI JOS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS 
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS 8 TRAVEL AGENCY. INC.
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

pristatymas^garantuotM "vS* vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių
g u tas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

riausTu^audiniu8 Y™ kr®utuvgs’ i086 rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai-
musių audimų, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

irma skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 

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

MŪSŲ SKYRIAI:
BROOKEYN, n. t.
NEW YORK S, N. Y. 
NEWARK, N. J.
SOETH RTVER, N. J.
ETICA, N. Y. 
FARMINGDALE, N. J. 
piuleadedpiha as, pa. 
AEEENTONVN, PA. 
ROOHESTER S, N. Y.
1,08 ANGELES 4, OAL. 
CHIOAGO 22, ILL. 
BA1/TTMORE 81, MD. 
BEFFADO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MIOH. 
HARTFORD «, OONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
8YKAGESE 7, N. Y., 
CLEVELAND 18, OHIO 
HAMTRAMOK, MIOH.
80. BOSTON, MA88 
TRENTON 10, NEW JERSEY 
RAHWAY, JT. J.

1580 BEDFORD AVĖ.
78 SEOOND AYENVE - IN

OR
7-6465
4-1540814 MARK ET STREET MI

OE
RE

2-2452
7-6320
2-7476

46 WUITEHEAI> A VENDE
968 BLEECKER STREET —

FREEVVOOD AORES 868-0494 
PO 9-4507 
HE 5-1654

•232.2042

631 W. GIRARI) AVENEE
126 TTLGHMAN STREET
558 HUDSON AVENEE

—

107 SO. VERMONT AVENEE DE 5-65501241 NO. ASHLAND AVENEE HE 6-2818
1600 FLEET STREET DI 2-4240
701 FILIJMORE AVENEE MM. TX 5-0700
11001 JOS CAMPAU AVENEE ■M TO 8-0298
643-47 ALBANY AVENEE MM OH 7-5164
303 GROVE STREET HE 5-6368
1200 SOUTH AVENEE MM GR 5-9746
1028 KIM1AYORTH AVENEE MM PR 1-0696
1133# JOS OAMPAE AVENEE MM TO 9-8980
390 W. BROADYVAY AN 8-1120
1152 DEETZ AVENEE MM EX 2-0306
717 W. GRAND AVĖ. —4 381-8997

ros pavadinimą”.
Autoriai kaip tik labai uoliai 

įtikinėjo, kad šioj operoj esą 
itin stipriai ryškinama “tautų 
draugystė” (t. y., rusų reikšmė 
Žalgirio pergalėje), arba, kaip 
V. Baumilas sako, “lietuvių ir 
slavų kovinės draugystės kovi
nis simbolis”. Bet, esą, “Taip 
turėjo būti, tačiau būtent to 
operoje mes ir pasigendame... 
matome... epizodinius rusų, če
kų bei totorių pulkų vadus, ku
rie spektaklyje, švelniai tariant, 
atrodo, sukarikatūrinti... Tuo 
tarpu kryžiuočiai operoje kur 
kas įspūdingesni”...

Mūšis vaizduojamas tik de
besų sąmyšiu ant tiulinės užuo
laidos, ant kurios paskui pasi-

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, Dlinois 60629 

Tel. PR 6-8998

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
RaštinS atdara kaad en nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ii šeštadie

niais iki S vai. p. p

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. lr ketvlr. 9—9 vai., antr., treč. ir šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 v. po pietų

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOGIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

43%
4

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas

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

VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKT....................... 9 V. r. Iki B v. v.
PIRMAD ir KETV........................ 9 v. r. iki 9 v. v.
SEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d.......... Trečlad. uždaryta

rodo milžiniškas Vytis. Atseit, 
nieko neliko iš slavų vaidme- 
nio... Tad “mūšis visiškai sumu-

mos išvystymo menkumas ir 
esąs didžioji nusivylimo (rusų 
nusivylimo?), taip pat ir ope-

ša spektaklio įtampą”. Taigi, ros vardo pakeitimo priežastis, 
anot Baumilo, “draugystės” te-j (E.)

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryt° iki 8:00 

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai
J?
s\S,

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

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

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, r.ylons, 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

!

RUDUO JAU ČIA
NETOLI IR KALĖDOS...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir. paplanuoti, kokį dovanų 

siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinau

dojant leidžiamų siųsti, prekių kainoraščiu, kurį gali gau
ti kiekvienas veltui, pareikalavęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba. nežino, ką reikė
tų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siunti
nius.

RK I. (Moteriškas) į
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas na’- inis lietpaltis, neper

matomo japoniško nailono sukneieF4 jardai, ”2 pTviGnonių arba na“ 
loninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė,
1 šilkinė skarelė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladi
nių saldainių.

$75.00.

RK 2. (Vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3y2 jardo vilnonė kostiumui medžiaga,

2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių 
pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė 
šokoladinių saldainių.

$75.00.
Jungtinis siuntinys RK 1 ir RK 2 kainuoja $135.00.

4 sv. taukų, % sv. arbatos, ’/j sv. geriamo šokolado, 1Ą sv. ka
kavos, 2 sv. ryžių, 5 sv, miltų, 1 dėž. nescafe, 1 sv, saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv. cukraus, % sv. pipirų, y2 sv. šokolado.

$30.00.
Tebesiunčiami mūsų skelbtieji didelio pasisekimo turį siunti

niai: V.-3, 10Yn jardo kostiumams medžiaga, už 055.00, P-3, trims 
paltams angliška vilnonė medžiaga už $60.00 N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES, LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. Etigland
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.
ATSTOVAI: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich., A. Kusinskis, 
167 Colledge Str., Apt. 2. Sudbury, Ontario, Canada, L, Radzevičius, 
R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.
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Artesian Restaurant i
2432 West 63rd Street C63rd & Artesian)
Skanūs valgiai 

• Geras patarnavimas 
• Puiki atmosfera

■
8

PIETŪS
$1.65 & $2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ,

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
a Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 5 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.
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Leidžiamos pomirtinės grafiko Pauliaus Augiaus monografijos viršelio 
įspaudas. .......................

• Įamžinamas Pauliaus Au
riaus atminimas, šią savaitę, 
minint šešerių metų sukaktį 
nuo žymaus mūsų grafiko Pau
liaus Augiaus mirties, sužinota, 
kad išleidimas didžiosios daili
ninko monografijos jau eina 
visai prie pabagios. Ji kruopš
čiai buvo rengiama beveik tre
jetą metų. Leidinys bus didelio 
11*4 x 14% inč. formato, apie 
300 psl. Monografijoje bus su
telkta geriausieji P. Augiaus 
darbai, spausdinami išsamūs 
T. Valiaus ir A. Kurausko 
straipsniai Iteruvių ir angilf 
bomis. Knyga pasirodys 1967 
metų pradžioje. Visą leidinį 
spaudai paruošė Alg. Kuraus- 
kas ir Vyt. Saulius.

• Leono Urbono paroda New 
Yorke šiuo metu vyksta vieno
je iš žinomųjų galerijų “(fan
tas”, 542 Fifth Avė. Parodos 
atidarymas buvo gruodžio 5 d. 
Paroda tęsis iki gruodžio 16 d. 
Leonas Urbonas, kurio paroda 
neseniai su nemažu pasisekimu 
praėjo ir Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje, New Yorke išstatė 
pačius rinktiniausius savo dar
bus, iš viso 25 paveikslus.

• Algirdo Budrio, JAV-se 
gyvenančio lietuvio rašytojo, 
dvi knygos — DIE SANFTE 
INVASIO ir PROJEKT LUNA, 
buvo išleistos Vakarų Vokieti
joje. Jos yra verstos iš anglų 
kalbos, utopinio pobūdžio moks
liniai romanai, vaizduojantys 
nuotykius erdvėse. Įžangoje 
skaitytojams primenama, kad 
autorius 1946 - 49 metais mo
kėsi lietuvių gimnazijoje Spa- 
kenberge Vokietijoje. Nemaža 
lietuvio rašytojo raštų yra at
spausdinęs amerikiečių žurnalas 
The Saturday Evenįng Post.

• Lietuvos istoriją liečiantys 
leidiniai Lenkijoje. Pastaruoju 
metu Lenkijoje vis dažniau pa
sirodo studijų iš Lietuvos pra
eities. Pernai išleista J. Och- 
manskio knyga apie lietuvių 
tautinį - kultūrinį sąjūdį XIX 
amžiuje (Litewski ruch narodo- 
wo - kulturalny w XIX wieku, 
Bialystok, 1965). Šiemet P. Los- 
sowskis išspausdino įdomų dar
bą apie lietuvių - lenkų santy
kius 1918—1920 metais (Sto- 
sunki polsko - litewskie w la- 
tach 1918—1920. Warszawa, 
1966). Tas pats autorius taipgi 
yra parašęs dar dvi mažesnes 
studijėles: apie Aušrą ir lietu
vių tautinio sąjūdžio pradžią 
1883—1886 (Gazeta “Auszra” i 
początek narodowego ruchu li- 
tewskiego 1883—1886. Ispaus- 
dinta rinkinyje Studja z dziejow 
ZSSR i Europy Srodkowej) ir 
apie 1926 m. perversmą Lietu
voje (Geneza, przebieg i następ- 
stwa przewrotu prawicego na 
Litwie w 1926 r. Išspausdinta

Rocznik Bialostocki, VI, 1966). 
Visi darbai gerai dokumentuo
ti ir stengiamasi laikytis moksli
nio objektyvumo.

Lapkričio vidury, ryšium su 
Vilniuje surengta lenkų litera
tūros savaite, P. Lossowskis, 
drauge su rašytoju, istorinių 
romanų autorium S. Strumpf - 
Woitkiewicziu lankėsi Vilniuje. 
P. Lossowskis yra Lenkijos 
Mokslų akademijos istorijos in- 

, stituto docentas. Vilniuje sakėsi 
dabar apsilankąs trečią kartą. 
Pirmą kartą dvi dienas buvęs 

-494-i-metai&... stodamas savano
riu į Raudonąją aimiją. Antrą 
kartą buvęs 1957 metais su len
kų kultūros dekados dalyviais.

(E.)
• Lietuvis, tačiau sovietų var

du, tarptautiniame kongrese. 
Kauno Medicinos instituto rek
torius prof. Z. Jankevičius daly
vavo tarptautiniame kardiologų 
kongrese N. Delhi, Indijoje, ir 
tapo išrinktas į pasaulinės kar
diologų sąjungos valdybą.

Vilniškiai, pranešdami tą nau
jieną, pagrįstai pasididžiavo to
kiu lietuvių kardiologų pripaži
nimu bei pagerbimu. Tik, cituo
dami indų laikraščio The Sun- 
day Standart straipsnio antraš
tę, atskleidė, jog kiti nei nepa
stebėjo, kad ta garbė bus teku
si lietuviams. Indų laikraštis 
(anglų kalba) rašė kad “Sovie
tų kardiologas mažina mirtin
gumą”.

Prof. Z. Jankevičius kongrese 
dalyvavo kaip Sovietų Sąjungos 

: Medicinos akademijos atstovas, 
narys korespondentas. Buvo to
kioj pat padėty, kaip ir lietu
viai sportininkai esti tarptauti
nėse rungtynėse, laimėdami gar
bę ne lietuviams, o rusams, ku
rių imperijos ženklais (“CCCP”) 
esti pažymėtos jų uniformos.

(E.)

• Prūsų kalbos paminklai vie
name leidinyje. Mokslų akade
mijos centrinė biblioteka Vilniu
je, ryšium su didžiojo prūsų su
kilimo 700 metų sukaktim, iš
leido leidinį vardu "Prūsų kal
bos paminklai”. Leidinyje foto
grafiniu būdu perspausdinti vi
si svarbiausieji prūsų kalbos 
paminklai: Elbingo ir S. Gru- 
navo žodynėliai ir visi trys ka
tekizmai.

• Remontuojami katedros 
vargonai Vilniuje. Istoriniai Vil
niaus katedros (ji dabar pa
versta dailės galerija) vargonai 
rengiamasi atstatyti. Tam tiks
lui jau esančios paskirtos lėšos 
ir pasirašyta sutartis su rytinėj 
Vokietijoj esančia vargonų sta
tybos firma. Darbas truks apie 
dvejus metus. Pagal sutartį dar
bas turi būti baigtas iki 1968 
metų gruodžio 31 dienos. (E.)

Broliškų tautų literatūros vakaras
New Yorke lapkričio mėn. 20 

d. įvyko “Metmenų” žurnalo li
teratūros vakaras, skirtas lat
viams ir lietuviams. Beje, mes 
esame brolių tautos, bet vieni 
kitus per mažai pažįstame, ši 
spraga itin pastebima literatū
roje. Mes vieni kitus retai ver
čiame į savo kalbas. Ir tik labai 
retais atvejais vienos tautos ra
šytojas pasirodo kitos tautos 
auditorijoje. Trūksta savo ama
tą gerai pažįstančių vertėjų, 
trūksta tar tų dviejų tautų 
bendros kultūrinės politikos pla
nuotojų. Tačiau per paskutinius 
dvejus metus šis tas jau pada
ryta ir šioje srityje. Prisiminti
na čia “Literary Revievv” baltiš
kasis numeris, “Jauna Gaita” 
numeris su lietuvių poezijos 
vertimais, baltiečių poezijos va
karas rugsėjo mėn. Santaros - 
Šviesos suvažiavime ir pastara
sis literatūros vakaras New 
Yorke.

Vis dėlto abu įvykę vakarai 
pirmučiausia buvo lietuvių lite
ratūros pristatymas, dalyvau
jant baltams svečiams. Reikės 
dar daug palaužyti galvas, kol 
bus surastas būdas, kaip lietu
viams ir latviams rašytojams 
atsistoti prieš mišrią auditori
ją. Dabartinis laipsniškas priėji
mas yra jau užčiuopiamas že
mės pajudinimas.

šiame literatūros vakare pa
sirodė rašytojai Marius Katiliš
kis, Gunars Salinš ir Liūne Su
tema, aktorė Dalia Juknevičiū
tė ir “Metmenų” redaktorius dr.

! Vyt. Kavolis.
, Liūne Sutema skaitė niekur 
: nespausdintą poemą “Niekieno 
1 žemė”. Poemos tema yra išsi
laisvinimo problema, keliama,

; abstrakčioje moralinėje plotmė- 
; je. Poetė nuoširdžiai tiki žmo- 
i gaus sugebėjimu suartėti su ki
tu žmogum šiame konfliktų am- 

Į žiuje.

i Dr. Vytautas Kavolis skaitė 
tiframrtūnii&į jDefMif-tTšįį'š; Dkry-

Marius Katiliškis skaitė iš 
spaudai ruošiamos knygos ga
balą “Rytmečio nuotartys ir su
sitikimai”. Ankstyvesnė Katiliš
kio prozos versmė buvo atsimi
nimuose nuskendęs laikas: Lie- 

Į tuva, kareivio išgyvenimai. Gi 
| skaityta ištrauka liečia jau gy
venimą Chicagoje. Beje, Kati
liškis yra nusprendęs literatū- 
ron įtraukti šiandieninį savo 
aplinkos pasaulį, o tai yra dide
lė naujiena mūsų literatūrinia
me gyvenime.

sunkumų jis užkariavo ir New
Yorko lietuvius. Beje, jis turė
jo pačius puikiausius sąjunginin- 

I kus. Jo eilėraščiai į lietuvių kal- 
į bą buvo išversti poetės Liūnės 
Sutemos, o lietuviškai perskai- 

j tyti Dalios Juknevičiūtės.

Vakaro metu surengta Vidos 
i Krištolaitytės tapybos darbų 
j paroda, kuri visuomenės šiltai 
priimta. Ši paroda nuo gruo
džio 12 d. tęsis Pratt instituto 

I patalpose, kur ji rengiama Vi
dos Krištolaitytės meno magist
rės laipsnio gavimo proga.

J. Nendr.
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tuanica” II ir III tomus ir pri
ėmė jų turinio planus.

Antrajame tome bus studijos,

liečiančios Mažąją Lietuvą, o 
trečiajame — Rytų Lietuvą.

(E.)

Gunars Salinš yra jaunos kar- . Nutarta studijas
tos latvių poetas, gyvenąs New Maž Lietuvą. jr 
Yorke. Jis yra savo poezijos ge- ' T , ... ,
ras interpretatorius, jo poezi- Lietuv* LaPkricl° 30 <*• buvo 
ja pakili ir nuotaikinga, ir jis I susirinkusi posėdžio Lietuvos 
labai mėgiamas latvių jaunimo J Tyrimo instituto vykdomoji ta- 
ir senimo tarpe. Be ypatingų I ryba. Nutarė išleisti “Studia Li-

Restoranas Neringa
LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 

VALGIAI

2632 West 7lst St.,
Telef. — 778-9359

Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm. nuo 9v.r. iki 8 v.v.

sav. Teresė Karvelaitienė — T-J. Aguiar

A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

Joseph F. Grlbauskas 
Executive Secretary

4>
ST. ANTHONY

u SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

DIVIDEND CHECKS 
MAILED ŪUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVIN*,S 
ACCOUNTS

5>
LONG TERM 

BONUS
SAVINGS

ACCOUNTS

5

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

HOURS. Mon. 9-8j Tues., Thurs.. Fri 9-5; Sat. 9-1; W»t>. Closed

Automobilio nelaimes atveju skambinkite
(In case o f aceident, ca.ll)

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing Service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

■ trrnferjrj^irss • 

(.I UCAS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUI 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — GEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET 

Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8 - 0834

bės sąvokos kitimą prieš dve
jus metus tragiškai žuvusio Al- 

| gimanto Mackaus poezijoje. Rei- 
’ kia pastebėti, kad kiekvienas 
didesnis kūrėjas susiduria su 
amžino kūrimo ir atsinaujini
mo mintim — Dievybe. Pas 
Mackų visos temos buvo jaut
riai šiandieniškai išgyventos, to
dėl jis toks šiandien savas ir ak
tualus.

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODV AND FENDER ffORK 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telef. LA 3-0440 ir LA 3-9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345 - 6
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108 - 09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Visų rūšių 

taupmenoms

4 kartus

MMHKA&EVANS
FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublit 7-8600

HttaM

metuose

NUO SPALIO MĖN. 1 DIENOS

Taupmenos įdėtos iki 10 dienos mėnesio, 
pelno dividendų nuo pradžios mėnesio.

NUO DABAR TAUPOMOS S-TOS YRA APDRAUSTOS Utį $15,000.

TURTAS $103,000,00000 
REZERVAI $9,800,00000

Bendrove iš seno vedama tėvo ir sūnaus

Paskolos namams įsigyti ar taisyti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

PETRAS BIEUONAŠ~
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tek YArds 7-3401

8354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

Tek YArds 7-1911
JUSTIN MflCKIEWICH

Direktorių Tarybos Pirmininkas

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

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

JUSTIN MACKIEWICH, Ir.
Prezidentas

Standard Federal
SAVINGS <& LOAN ASSOCIATION 

O F CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — VIrginia 7-1141

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tek COmmodore 4-2228

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

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

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund 4. Sutkus

7909 STATE RD., OAKLAWN ILL. TEL. 636-2320
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Moterų

yvf'ninuis

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, III., 60629 
Tel. 925-5988

KRIKŠČIONYBE IR BAŽNYČIOS 
PAŽIŪRA Į MOTERĮ

Šv. Tėvas priėmė didelę gru
pę Italijos gydytojų - ginekolo
gų (moterų ligų specialistų), 
dalyvavusių penkiasdešimt ant
rajame tautiniame Ginekologų 
sąjungos moksliniame kongre
se. Trijų šimtų gydytojų tarpe 
buvo tarptautinės ginekologų 
Federacijos pirmininkas ir visa 
eilė pasaulinio garso mokslinin
kų bei profesorių.

Kalbėdamas šiems rinkti
niams medicipos mokslo atsto
vams, Paulius VI turėjo progos 
pasisakyti šiandien plačiai dis
kutuojamu gimimų kontrolės 
klausimu. Tai klausimas, kurs 
rūpi ne vien medicinos mokslui, 
ne vien gydytojams, ne vien 
sociologams, ne vien šeimų tė
vams. Tai klausimas, kuris la
bai rūpi ir atsakingiems Baž
nyčios, religijos atstovams nes 
gimimų tyjntrjflės klausimuose 
susiduriame su paties Dievo - 
Kūrinę Jjftatymu, įdiegtu žmo
gaus prigimtyje, susiduriame su 
aukščiausiu žmogaus gyvybės 
įstatymu, kuris turi būt visiems 
privalomas ir šventas... Tiktai 
darniu mokslo ir religijos bend
radarbiavimu čia galima rasti 
sprendimą, kuris apimtų žmogų 
jo prigimties visumoje, šv. Tė
vas šia proga pareiškė, kad vi
sų laukiamo naujo Bažnyčios 
sprendimo gimimų kontrolės 
klausimu dar reikės palaukti il
gesnį laiką. Prieš dvejus metus 
popiežiaus sudarytoji labai di
delė ir labai įvairi teologų, 
mokslininkų, gydytojų, psicholo
gų, sociologų, šeimos tėvų tarp
tautinė komisija jau yra atli
kusi didelį studijų darbą, kuris 
yra į klausimą įnešęs nemaža 
šviesos, — pažymėjo Paulius 
VI. — Tačiau tos komisijos iš
vados yra tokios, kad galutinio 
sprendimo šiuo metu padaryti 
dar nėra galima.

Komisijos darbas dar kartą 
visu ryškumu parodė, kaip la
bai komplikuotas, sunkus ir ne
paprastai jautrus yra gimimų 
kontrolės klausimas. Jausdami 
pilną atsakomybę už jo teisingą 
išsprendimą, turime pasinaudo
ti visais duomenimis, kuriuos 
medicina, sociologija ir kiti 
mokslai šiandien sugeba pateik
ti. Dėl to būtinai reikia, kad 
šio klausimo studijos dar būtų 
pagilintos. Šiuo metu, — pabrė
žė Šv. Tėvas, — gimimų kont
rolės klausimu pilnai galioja

tradicinis Bažnyčios mokslas. Jį 
yra papildęs Vatikano II-sis vi
suotinis Bažnyčios susirinkimas, 
atkreipdamas dėmesį į kai ku
rias naujai mokslo atidengtas 
aplinkybes, bet esminės Bažny
čios mokslo normos šioje srity
je nėra pasikeitusios.

Savo kalboje Ginekologų kon- 
įgreso dalyviams Šv. Tėvas iš
kėlė krikščionybės ir Bažnyčios 
pažiūrą į moterį, į moters vaid
menį šeimoje ir platesnėje žmo- 1 
nių bendruomenėje. — Krikš
čionims moteris yra vyro gyve
nimo draugė, — kalbėjo gydy
tojams Paulius VI. — Moteris 
yra žmogiškoji būtybė, kuri 
daugiau negu vyras sugeba au
kotis, mylėti, heroiškai atiduoti 
save kitų žmonių gerovei. Mums 
moteris yra skaistumo įsikūni
jimas, yra Motina, kurioje, kaip ' 
paslaptingame gyvybės šaltiny
je, dar jaučiamas Dievo Kūrėjo 
dvelkimas... Sava gyvybės gies
me, malda, troškimais ir aša- i 
romis, — tėsė Šv. Tėvas, — mo- j 
teris mums primena vienintelę, 
išrinktąją, nekalčiausią, bet j 
drauge skausmo kupiną, šven-1 

! čiausią ir visų žmonijos duktė- S 
! rų, malonės pilnąją, mūsų Iš- į 
įganytojo Dievo Sūnaus Motiną 
' - Mergelę Mariją.

Logan Sųuare bibliotekos Chicago įe vedėja p. Rose Lindrup džiaugiasi 
lietuviškais Kalėdų eglutės papuo.šjma. i. Nuotr. M. Krauchunienės

ŠEIMININKIŲ ŽODYNĖLIS
Pereitame “Moterų gyveni

mo” numeryje išspausdinome 
šeimininkių žodynėlį. Jo sudary
tojo Juozo Prunskio paprašyta 
Stefanija Stasienė atsiuntė dar 
šiuos papildymus:
prakandas — “foršmakas” .da
romas iš veršienos, žuvų, sil
kių, virtų bulvių

riestiniai — “zrazai”, jautienos 
pailgi keturkamuoliai gabalė
liai, suvynioti su įdaru

muštiniai — “rumstikai” kepti 
keturkampiai jautienos gabalė
liai; “bifšteksai”, pailgai ap
valūs kepti jautienos gabalai

šutinys — mėsos likučiai, pa
ruošti valgiui

leistiniai — šaukšto pagalba 
tešla leista į verdantį vandenį

šaltibaršciai — šalta raudonų 
burokėlių sriuba

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Elena Kučiūnienė, muz. A. I 

Kučiūno žmona, uolioji Lietu- j 
vos Dukterų dr-jos pirmininkė, 
grįžo iš Billings ligoninės ir bai
gia sveikti namuose. Nuo Vely
kų susirgusi tropikine liga — 
sprue, buvo gana kritiškoje pa
dėtyje. Ją su pasišventimu pri
žiūrėjo rimtoje ligoje jos dvi 
seserys: Emilija Gruodienė iš 
Kanados ir Antanina Lukšienė 
iš Santa Monicos, Calif. Taipgi 
nuoširdžiai slaugė kaip tikra Į 
gailestingoji sesuo J. Jokubaus- j 
kienė — Lietuvos Dukterų dr- 
jos narė. Pirmininkę pavadavu
si B. Briedienė ir kun. dr. F. 
Gureckas parodė puikų dr-jos 
susitvarkymą, rūpindamiesi dr- 
jos narių ligonės lankymu bei 
kitokia reikalinga pagalba. Šiuo 
metu Chicagon yra atskridęs iš 
Seattle, Wash., pats muz. A. J 
Kučiūnas, o E. Gruodienė išskri
do pereitą trečiadienį atgal na
mo. E. ir A. Kučiūnas žada

gruodžio 29 d. išskristi į Seat- 
le, kur mūsų iškilusis maestro 
profesoriauja Washingtono uni
versitete. Dabar gi visą mėne
sį talentingasis dirigentas repe
tuoja jau rengiamą operą “Gra
žiną”, o balandžio mėn. pabai
goje sugrįžta į lietuviškosios 
operos pastatymą. E. Kučiūnie
nė ir E. Gruodienė dalyvavo 
Korp! Giedros suruoštoje pre
mijos įteikimo šventėje.

★ Lietuvių Moterį) klubų fe
deracijos Chicagos skyriaus pa
stangomis įruošta lietuviškų 
šiaudinukų — kalėdinių eglutės 
papuošalų — parodėlė Logan 
Sųuare bibliotekoje, 3255 W.
Altgeld St., šiaurinėje Chicagos
dalyje. Eksponatai gauti iš p. Ikepučiai — bandelės. 
F. Zapolio, p. J. Daužvardienės,
M. Krauchunienės, P. Vaitaitie-

; f kryliai — iškočiota ir rombo 
"orma supiaustyta tešla

, perlinė sriuba — miežių ar kvie
čių apvalių kruopų sriuba

’.astinys — žemaičių valgis iš 
suplaktos grietinės

kroketeliai — bulvių ar mėsos 
gumulai, verdami taukuose

paštetas — kepenų ar mėsos 
su prieskoniais virtas ar kep
tas patiekalas

I kraujinės dešros — su krauju 
balandėliai — į kopūstlapius su
vynioti mėsos gabalėliai 

paršiuko vyniotinis — roliada, 
veršienos vyniotinis — roliada 
veršienos piausniai — šnicelis 
sunkienė -f- kisielius 
drebučiai Afčęlė *__ .

putėsiai — išplaktos vaisių pu
tos, atšaldytos, kartais su dre
bučiais

niekučiai — morengai, išplakti 
kiaušinių baltymai, išvirti ar 
iškepti

sklindžiai — blynai

užkepti lietiniai — naliesnikai
medalininkas — saldus, su me
dum keptas pyragaitis

glajus — liukras, košelė sal
diems pyragams papuošti; jos 
pagrinde — kiaušinių balty
mai

plokštainis — mozūras, ketur
kampės formos ploni pyragai, 
paprastai kepami be mielių

kratinys — virtų bulvių ir ko
pūstų mišinys

šiupinys 
liena 

spurgos 
traška! -

virti žirniai su kiau-

pončkos

žagarėliai, ausiukės

NATŪRALI VEIDO PRIEŽIŪRA
EMILIJA PETRAUSKAITE, Chicago, III.

Malonu yra pastebėti jauno 
veido šviežumą ir skaistumą. 
Tokį veidą prižiūrėti nesudaro 
didelio rūpesčio. Jį nuprausi ty
ru vandenėliu, laiks nuo laiko 
panaudojant švelnų muilą. Dau
giau rūpesčio tuo žvilgsniu at
siranda žmogui subrendus ir jau 
peržengus į antrąją gyvenimo 
amžiaus pusę, kada oda prade
da raukšlėtis, šiurkštėti ir atsi
randa kitokių negerovių. Ypa
čiai gi tenka susirūpinti veido 
priežiūra toms moterims, ku
rios daugiau naudoja kosmeti
kos. Pudra, įvairūs kremai bei 
kitos pasigražinimo priemonės 
apsunkina odą, užklijuoja po
rus ir juos bent nakčiai nepa
tartina palikti nenuėmus.

Švelnus ir jautrus visokiam 
veikimui mūsų veido odos pa
viršius labiausiai yra atviras ir 
saulei, ir vėjams, ir dulkėms; jį 
užgauna ir įvairios oro tempe
ratūros atmainos. Į jį veikia 

j net mūsų vidiniai išgyvenimai, 
i ligos, o taipgi ir maistas. Nors 
: kaip ta oda yra užgrūdinta, 
į bet per ilgą veikimą ji ir grei
čiau nusidėvi, šiurkštėja, raukš- 
lėjasi. Tinkama priežiūra čia 

i gali daug padėti ir yra net bū- 
I tina, nenorint be laiko susenti. 
O toji priežiūra yra tokia pa
prasta ir lengva, nereikalaujanti 
nei daug laiko, nei didelių pa
siruošimų, o tik papraščiausios 
higienos bei švaros.

Prausimosi reikšmė
Dauguma žmonių yra įpratę 

praustis tiktai iš ryto, o tai ir

'yra didžiausia klaida. Reikia 
praustis ne tik rytą, o ypač mo
terims labai svarbu niekados 
nenueiti gulti, nenusiprausus 
veido ir vakare. Tai yra pirmoji 
taisyklė, norint ilgiau išlaikyti 

: savo veido odos švelnumą ir 
| skaistumą. Kadangi oda taip 
pat ir iškvėpuoja atliekamus 
išeikvoto oro dalis, o be to pra-

I kaituoja, tai su laiku ant jos 
ne tik susirenka įvairių nešva
rumų, bet laiku tinkamai jų ne
pašalinus, susidaro pluta, nuo 
to ir tas nemalonus odos surum- 
bėjimas ir šiurkštumas. Dėl to 
reikia jį galimai prausti su mui
lu. šluostant rankšluosčiu, ne- 

j reikia veido trinti, o tik del
nais prie jo spausti rankšluostį, 
tuo būdu jį nusausinant. Po to 

j būtina uždėti apiriebio, atsižvel- 
! giant odos riebumui, naktinio 
kremo.

Odos poilsis

Daugelis moterų kaž kodėl 
kremą tepa būtinai su pirštu. 
Tai yra irgi klaidinga. Kam be 
reikalo tampyti odą? Kremas 
dedamas nusiprausus, taigi ir 
švariom rankom, jį išlyginant 
ant rankų iš delno pusės ir ta
da' rankas pridedant, spaudžiant 
ant veido, tuo būdu kremą ly
giai ir tvarkingai ant veido pa
skirstant, neapleidžiant nei pa
smakrės bei kaklo. Vėliau pirš
tų galais labai naudinga veidą 
patakšnoti - paplakti. Tai pa
vaduoja masažą, kurio pačiai 
daryti, nežinant gerai taisyklių, 
nepatartina, nes vietoje gera,

LDK Birutės dr-jos lapkr. 5 d. koncerte - baliuje dalyvavę artistai, ren
gėjai ir kiti: akt. K. Oželis, sol. J. Šalnienė, bir. V. Geniene, muz. A. 
Petkus, dr-jos pirm. ,M. Babickienė ir kun. dr. J. Prunskis.

Lietuvių moterų klubų federacijos pirmininke p. Vincė Jonuškaitė - Les- 
kaitienė su Chicagos skyriaus valdybos narėmis. Iš kairės j dešinę: O. 
Liorentienė — vicepirmininkė. P. Vaitaitienė — sekretorė, M. Macevi- 
žienė — 2-ji vicepirmininke. V. Jonuškaitė - Leskaitienė — Federacijos 
pirmininkė ir M Krauchunienė — Chicagos skyriaus pirmininkė.

nė, B. Jameikienės, O. Zailskie- 
nės ir L.U.C.

CHICAGO TRIBŪNE ir trys 
apylinkės laikraščiai įsidėjo 
pranešimus apie šią visą gruo
džio mėnesį vykstančią parodą.

Red. pastaba. “Moterų gyve
nime” lapkr. 26 d., skelbiant 
Juozo Prunskio paruoštą “Šei
mininkių žodynėlį”, pasitaikė 
viena spaudos klaida. Pvz. iš- 

1 spausdinta “apkeptas”, o turi 
būti “apkepas”.

Tūkstantinę Lietuvių fondui užbaigus

Chicagos binitininkių veikla
Vasarai pasibaigus, birutinin- 

kės vėl sukruto ir lapkričio 
pradžioje surengė tradicinį kon
certą - balių, kurio pasisekimas 
įgalino L. D. Kunigaikštienės 
Birutės draugiją užbaigti tūks
tantinę Lietuvių fondui. Šią 
tūkstantinę sudėjo: Chicagos c. 
skyrius — $500, Los Angeles — 
$200, Clevelando, N. Yorko ir 
Detroito skyriai po $100. Be to, 
Chicagos c. skyriaus valdyba, 
paremdama Jaunimo metais li
tuanistines institucijas, įteikė 
$100 Jaunimo centro naujųjų 
rūmų statybai, paskyrė auką

Dariaus ir Girėno lituanistinei 
mokyklai, taip pat “Lietuviai 
Televizijoj’’ ir dalį Sibiro Fon
dui, iš kurio numato pasiųsti 
siuntinį grįžusiam iš Sibiro ka
riui ir jo šeimai. Birutininkių 
valdyba dėkinga visuomenei, ku
ri savo atsilankymu remia jo3 
kultūrinės veiklos tikslus ir dar
bus, nes sujungtom jėgom leng
viau statyti tautos kultūros rū
mą ir trumpinti tautos žiaurią 
vergovę. Birutininkės remia 
taip pat ir spaudą: drauge su 
ramovėnais birutininkės suren
gė šį rudenį arbatėlę “Kario” ■ 
žurnalui paremti. Taip pat ak- Į

Gegužis ir moteris

Kas yra žmogų siutinąs ge
gužis? Ar tai tik žalsvi medžių 
katinėliai ir vėjas, sprogdinąs 
medžio žievelę ir šiltai grojąs 
vos išsprogusioj beržo žalioj vir
šūnėlėj. Kas gi yra gegužis, ar 
begalinis ilgesys ir troškulys, 
užliejąs mergaitės širdį, verčiąs 

i ją plakti tankiau ir jauno ber
nioko sieloje sukeliąs keistą rū- 

1 pestį. Kas gi yra gegužis, ar vie
nišos šeštadienio vakarą liku
sios atodūsiai, ar į žalią lanką 
išėjusio ėriuko džiaugsmingas 
šokinėjimas, ar laikas, kada 
jaunas žmogus pirmą kartą pa
meta ramybę ir daugiau nieka
da jos nebeatgauna. Kas gi yra 
gegužis? Ar tik tvenkinių rai
tytos ilgesio linijos, ar upė, te
kanti ir nešanti baltinių velėji
mo ritmą ir nuskalaujantį ber
niukų šūkavimą, ar pro langus 
praeinanti alyvų žydėjimo puoš
ni eisena. Gegužis tėra tik vie
na raidė, tūkstantinė dalelė 
puslapio seno evangelisto kny
goje. Laiko tėkmė verta disku
sijų, praeinąs pasaulis liudija 
gegužio mėnesio trapumą, senis

j evangelistas tylomis kalbasi su 
savo akmenine knyga, ir aišku 
iš jo tos pačios minos ir pozos, , 
kad gegužis tėra tik vienas 
aguonos grūdas, trumpiau su- 
liepsnojąs už jį pagimdžiusios 

i aguonos raudonumą. Gegužis 
tėra tik vienas atsidūsėjimas 
prieš mirtį, tai tik švelniaodė) 
moteris grakščių princesės ju-1 
dėsiu. Gegužis yra tik kūdikis, | 
tik dalelė žmogaus džiaugsmo 
ir jaunystės, tik vaikas, kada 
jis eina ir eina su motina ir pas
kui staiga mato, kad veda jį už 
rankos motina, kuri seniai yra 
mirusi.

“Trečio ji moteris” — 
Alovzas Baronas

tyviai dalyvavo Lietuvos ka
riuomenės atsikūrimo minėjime, 
kurio metu buvo parinkta aukų 
laisvės kovų invalidams. Šių me 
tų veiklą birutininkės baigia 
Naujųjų Metų sutikimu, kurį 
rengia drauge su ramovėnais.

M. B.

Sol. Janina Šalnienė, dalyvavusi 
LDK Birutės koncerte lapkr. 5 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje.

galim sulaukti atvirkščių rezul
tatų — subraukyti naujas raukš 
les. Aplink akis reikalinga už
dėti riebesnio arba specialaus 
akių kremo. Jį dėti didžiųjų 
pirštų galais ant antakio, perei
nant aplink visą akį. Vėliau ga
lima su pirštų galais irgi pa
takšnoti ar net lengvai antakį 
pačiupnoti - pagnaibyti. Toks 
pasiruošimas neužima daug lai
ko, o nauda didelė, nes per nak
tį veidas atsigauna ir oda svei
kai pailsi. Ryte užtenka tik nu
siprausti su šaltu vandeniu ir 
uždėti pudrą bei kitas pasigra
žinimo priemones.

Šiltos vonios reikšmė veidui

Kartą į savaitę reikalinga ir 
veidui šilta vonia — jį nupraus
ti stipriau ir su šiltu vandeniu. 
Paprasčiausiai daroma taip: 
frotinė servetėlė pamirkoma šil
tame, vėliau karštesniame van
deny ir spaudžiama prie veido, 
tai pakartojant kelis kartus. Ta
da abiejų rankų pirštų galais, 
tą pačią servetėlę primuilinus, 
daryti apvalius smulkius try- 
PT7X perėinJ»»»>lNli!ią veiaą, vė
liau nuplauti. Jei dar, veidą čiu- 
pinėjant, oda nėra gurgždanti, 
reikia dar pakartoti. Paskui per
plauti šaltu vandeniu. Kieno 
oda pakelia rūgštį, galima pri
dėti citrinos, truputį palaikius 
nuplauti šaltu vandeniu. Po vo
nios reikalinga stipriau uždėti 
kremo. Žinoma, tai geriausia 
daryti vakare, prieš einant gul
ti arba bent pora valandų neiti 
į šaltą orą.

Tokios priežiūros normaliai 
veik ir užtenka. Tam tikrais 
laikotarpiais gera yra padaryti 
stipresnius veido odos išvalymus 
grožio salone, nes tai pareika
lautų didesnio pasiruošimo. Yra 
keletas būdų, kaip garo vonios, 
šilto - šalto vandens vonios ir 
kitokie veido valymai galima 
atlikti ir pačiai namuose. Apie 
tai kitą kartą.

Laiminti, kantri ir ištikima 
moteris

Mirtis yra trečioji moteris, 
visada laiminti. Ji atima iš mo
tinos ir žmonos. Gerai, kad ji 
kantri ir visada ištikima.

“Trečioji moteris” — 
Aloyzas Baronas

LDK Birutės dr-jos lapkr. 5 d koncerte - baliuje garbės svečiai: Iš k. 
į deš.: E. Oželienė, L. gen. konsulas dr. P. Daužvardis, J. Daužvardienė, 
kun. dr. F. Gureckas, G. Baradienė, S. Oželienė, Baradis ir muz. J. Ber
tulis.
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