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DAR VIENA MISIJA ATLIKTA
Lietuva ir lietuviai naujoje Amerikos katalikų 

enciklopedijoje

K. PRIEŠPYLIS

Pokario dešimtmečiais gausus 
mūsų pasklidimas laisvuosiuos 
Vakaruos dažnai spaudos ir kal
bėtojų vis yra apšaukiamas 
tiesiog lemties mums skirta pa
vergtos ir laisvėn besiveržian
čios tautos ambasadoryste. Ir 
ta frazė ne kartą yra nukarto- 
jama iki banalumo, iki pasime
timo saikuose ir matuose. Be
veik koktu, kai koks nors men
kas politinis, visuomeninis ar 
kultūrinis krustelėjmas, kuris 
tą valandą dar šioks toks fak
tas, o už dienos kitos bereikš
mis ir užmirštas, yra apgarsi
namas kone istoriniu laimėjimu. 
O tuo tarpu tikrai nevienadie- 
niai pasiekimai, ypač kultūrini- 
niame sektoriuje, dažnai praei
na beveik negirdomis. Gi t kroji 
ir ilgiau už mūsų pačių amž ų 
išliekanti ambasadoryste tautai 
kaip tik slypi tuose retuose, bet 
kūrybinguos faktuos kurie per 
smulkiųjų gausą dažnai net ne
pastebimi.

Prie tokio ilgaamžio ambasa- 
dorinio laimėjimo šį kartą, be 
abejo, tenka prisk'rti ir visą li
tuanistinę medžiagą, paskelbtą 
šiemet išėjusioje Amerikos ka
talikų enciklopedijoje. Leidinys 
pavadintas “New Catholic En- 
cycloped;a”. Jos išleista 15 di
džiulių tomų. Visas leidinys pa
ruoštas rinktinio redakcijos 
štabo ir Amerikos Katalikų uni
versiteto VVashingtone. Darbas 
dedikuotas popiež’ui Pauliui VI. 
Enciklopediją išleido McGraw - 
Hill Book Company, kurios sky
riai yra New Yorke, St. Louis, 
San Francisce, Toronte, Lon
done ir Sydnėjuje.

Ankstesnės nesąmonės 
apie lietuvius enciklopedijose
Šia proga tektų prisiminti, 

kiek daug ligi pat pastarųjų 
laikų visokiausių pasakų, klaidų 
ir nesąmonių apie Lietuvą ir 
lietuvius vis būdavo paskelbia
ma didžiųjų kalbų pasaulinėse 
enciklopc:vjcse. Šitai atsitikda
vo dėl to, kad apie lietuvius ten 
vis rašydavo kitataučiai, žinių 
semdamiesi iš lenkų, rusų ar 
vokiečių persenusių šaltinių, ati
trūkę nuo realios tikrovės ir ne
turintys ryšio su pačiais lietu
viais bei lietuviškais žinių šalti
niais. Tiesa, pokario metais ne 
viename enciklopediniame ar 
panašiame leidinyje šis tas iš 
tų įsisenėjusių postringavimų 
apie lietuvius jau buvo pakeista 

ir

Siame numery:
• Iš Kultūros kongreso darbų lr 

minčių spektro.

• Dar viena misija atlikta.

• Žibuntas Mikšys Čiurlionio gale
rijoje.

• Vertingas lietuvių kultūrinis 
įnašas.

• O dramblio ir nepastebėjo (rašo 
Jonas Aistis).

• Iš suomių poezijos.

• Lazdynų Pelėda (rašo M. Kru 
paviėius).

• Pirmoji J. Mikelevičiaus paroda.

• Kultūrinė kronika.

• Moterų gyvenimas.

naujesne ir tikslesne medžiaga. 
Ne vieną kartą tai padaryta pa-I 
čių lietuvių intervencijos dėka. 
Ir jau negali žmogus atsidžiaug
ti, kai štai pagaliau anglų kal
ba “New Catholic Eencyclope- į 
dia” skelbia lituanistinę medžią-; 
gą, visą pateiktą pačių lietuvių, 
suredaguotą neatkištinai, objek
tyviai atseikėtą, tikslią.

Tokį neeilinį faktą minint, 
čia ir norime kiek plačiau pain
formuoti “Draugo” skaitytojus, 
kieno, kas ir kaip minėtoje en
ciklopedijoje parašyta apie Lie
tuvą ir lietuvius.

Istorija, kalba ir tautosaka
“L” raidės tome enciklopedi

joj Lietuvai skirta per 10 dvi- 
skiltinių puslapių, prie jų pri
šliejant dar puslapinį istorinės 
ir dabartinės Lietuvos žemėlapį. 
Lietuvių tautos ir valstybės is
torinę raidą bei krikščionybės 
kelią lietuvių tautoje nuo se
niausių laikų iki dabarties są
žiningai atsargaus istoriko žo
džiu pristato P. Rabikauskas. 
Šiam istoriniam žvilgsniui skir
ta 3 enciklopedijos puslapiai. 
L’etuvių kalbos mokslinį apra
šą duoda kalbininkas A. Salys, 
kondensuotomis mintimis užklo
damas pusę puslapio. Tiek pat 
vietos skirta ir lietuvių tauto
sakai bei senajai lietuv!ų religi
jai. Apie jas rašo žinomas mūsų 
tautosakininkas Jonas Balys.

Išskirtinis dėmesys literatūrai
Už vis daugiausia enc’klopedi- 

jos puslapių tenka lietuvių gro
žinei literatūrai, net 4 psl. Juo
se telpa tikrai viską dideliu 
tikslumu aptariant’ studija, lie
čianti mūsų grožinės literatū
ros vystymąsi ištisų amžių 
slinktyje ir dabarties ryškiuo
sius faktus. Studija parašyta 
Antano Va’čiulaičio. Jos tema 
suskirstoma į tr's dalis: 1) Lie
tuvių literatūra iki 18 amžiaus 
imtinai, 2) 19 amžius, 3) 20-to 
amžiaus lietuvių literatūra. Sky 
rel's po skyrelio Vaičiulaičio 
rašte čia kalbama apie senuo
sius lietuviškuosius maldų teks
tus, apie Mažvydą, apie Šekspy
ro spektaklį Vilniuje 1617 m., 
apie A. Rotundą, pirmąsias gra
matikas, M. Daukšą, Sirvydą, 
apie Donelaitį, D. Pošką, Sta
nevičių, Strazdą. Daukantą, Va
lančių, Baranauską. Vienažindį. 
Basanavičių Kudirką, Maironį, 
apie Dambrauską-Jakštą, Vaiž
gantą. Pietarį. Vaičaitį, A:šbę - 
Krikščiukaitį, apie Mačį - Kėkš
tą. Fromą Gužutį. Gabr. Lands
bergį. Keturakį - V’lkutaitį. Že
maitę, Lazdynų Pelėdą. Šatrijos 
Raganą, Petkevičaitę - Bitę.

Tenka pastebėti, kad Lietuvių 
literatūrai skirtus puslapius dar 
puošia M. Valančiaus. Žemaitės, 
Vydūno ir F. Kiršos nuotrau
kos.

Rašant tol;au apie nauja va
ga pasukusią 20 amžiaus lietu
vių literatūrą. Ant. Vaičiulaičio 
aptariami: J. Herbačiauskas,
S. Čiurlionienė. Vydūnas. J. 
Baltrušaitis. O. W. Milašius, 
Krėvė, Biliūnas, A. Vienuolis, 
Šeinius, L. Gira. Lindė - Dobi
las, M. Gustaitis, M. Vaitkus 
(kaip geriausias memuarinin- 

’ kas), J. Mikuckis, J. Janonis j

Akseli Gallen-Kallela • “Kalevalos" rerojiis Kullervc išjoja karan (freskos detalė). Šią s v itę (gruodžio 
6 d.) didvyriškoji suomių tauta minėjo Suomijos r.; priklausomybės paskelbimo 50 metų atkakti. Šia 
proga šiandieninį "Draugo” kultūrinį priedą puošiant- žymaus suomių dailininko Akseli Gallen-Kallela 
(1865-1931) darkais. Dailininkas mėgo savo monumentalios tapybos temas pasirinkti iš garsiojo suomių 
liaudies epo "Kalevalos”. Su pora tokių pavyzdžių supažindiname ir "Draugo” skaitytojus. Laisvės su
kakties proga šiandien spausdiname ir suomių poezijos, i'vrrstos lietuvių kalbon.

(kaip pirmas proletarų dai
nius ).

Neprik’ausomybės laikotarpis
Pereinant į nepriklausomos 

Lietuvos laikus, ka p literatū
ros istorikai minimi: Mykolas 
ir Vaclovas Miržiškos, Mykolai
tis - Putinas, V. Maciūnas, J. 
Brazaitis, J. Grinius, Alfr. Se- 
nnas, VI. Dubas, J. Eretas, 
Sruoga. Rašoma taipgi apie J. 
Keliuotį ir jo redaguotąją “Nau
jąją Romuvą”, prisimenama es
tų, latvių ir lietuvių rašytojų 
bendradarbiavimas, studijos už
sieniuose.

Nepriklausomybės laikotarpy
je A. Vaičiulaitis randa ir dvi 
mūsų rašytojų grupes: vienos I 
vadas Balys Sruoga (“Milžino 
paunksmės” ir “Kazimiero Sa
piegos” autorius, d džiausiąs 
lietuvių dramaturgas), šiai gru
pei dar priklausytų 'r Kazys 
Binkis (futuristas, “Generalinės 
repeticijos” ir “Atžalyno” au
torius), ir J. Tysliava, ir P. Ta- 
rulis.

Išskirt;nai suminėtas F. Kir- 

Akseli Gallen - Kallela Taiklusis šaulys

ša (kaip krikščioniškasis misti
kas) ir Mykolaitis - Putinas, 
kurio literatūrins kelias tęsėsi 
nuo romantinio individualizmo 
iki simbolizmo ir klasikinio gry
numo. Netoliese jų randama 
vieta ir P. Vaičiūnui ir J. Sa
vickiui.

Antrojon nepriklausomybės 
laikotarpio rašytojų grupėn ski
riami: J. Aistis. Bern. Brazdžio- 
n:s, A. Miškinis, Salomėja Nė
ris. I. Simonaitytė. Grušas, Do
vydėnas, Neveravičius, Paukš
telis. St. Zobarskas. Cvirka Bo
ruta (sukilėliška siela, kentėju
si nuo visų režimų).

Laisvojo pasaulio lietuvių 
literatūra

Iš pokario dešimtmečiais čia 
laisvajame pasauly besireišk’an- 
čiųjų m:nimi šie: H. Radauskas, 
V. Ramonas, J. Jankus, Kral - 
kauskas, Katiliškis, Mazalaitė, 
Gliaudą. P. Andriušis, Alė Rūta, 
Aloyzas Baronas.

Apie mūsų pokario laisvosios 
poezijos kryptinį posūkį, prasi
dėjusį su žemininkų kartos atė

jimu, A. Vaičiulaitis enciklope
dijoje rašo; “From the ruins 
of the war, from exile and 
homlešs, four poets aro.se as 
spokesmen of the protests and 
longings of the new generation: 
V. Mačernis. A. Nyka - Niliū
nas, K. Bradūnas. H. Nagys. 
Close to them J. Kėkštas, VI. 
Šla'tas, J. Mekas, A. Mackus,
L. Andriekus, A. Škėma, A. 
Landsbergis, K. Ostrauskas. A. 
Maceina”.

Atsiminimus rašančių eilėje 
suminėta: J. Petruitis, Sruoga, 
Yla, Barb. Armonienė.

Ir okupuotojo krašto 
literatūra

Neaplenkiama ir okupuotoje 
L;etuvoje šiuo metu kuriama 
lietuvių literatūra. Užsimena
ma. kad ten vyresniųjų mūsų 
rašytojų raštai kai kurie yra 
išleidžiami, o kai kas ir visai 
ignoruojama. Iš ten rašančiųjų 
suminėti: J. Baltus s, E. Mieže- 

I laitis, Just. Marc'nkevičius, Sa- 
j ja. Kaip literatūros istorikas 

(Nukelta i 5 psl.

iŠ KULTŪROS KONGRESO 
DARBŲ IR MINČIŲ SPEKTRO

Tautinio auklėjimo klausimu
Trečiasis JAV ir Kanados 

Lietuvių kultūros kongresas 
konstantuoja, kad tolimesniam 
lietuviško auklėjimo puoselėji
mui yra būtina siekti didesnės 
atramos šeimoje, teikiant dau
giau atitinkamų informacijų 
jaunoms šeimoms tautinio auk 
Įėjimo metodikos klausimais.

Kult, kongresas vertina Pe
dagoginio lituanistikos institu
to ir visų lituanistinio mokslo 
židinių Šiaurės Amerikos uni
versitetuose atsiekiamą darbą 
ir prašo parodyti išskirtinį dė
mesį jų tolimesniems užsimoji
mams.

Spaudos klausimu
Kult, kongresas, apsvarstęs 

mūsų spaudos ir visuomenės 
santykius, pageidauja didesnio 
spaudos atsakingumo bei ob
jektyvumo. svarstant ir verti
nant visus lietuvių tautos gy
venimo reiškinius.

Spaudos Jšlaikymui užtikrin
ti yra reikalinga mūsų visuo
menės visokeriopa parama, 
nes spauda bus tiek efektinga, 
kiek ji bus finansiniai pajėgi 
tęsti savo darbą.

Sporto klausimu
1.. Susipažinęs su sportinio 

gyvenimo problemomis, Kon
gresas prašo į lituanistinių mo 
kyklų programas įtraukti spor 
tą, kaip vieną iš svarbiųjų tau
tinio auklėjimo priemonių.

2. Akcentuoja glaudesnio 
Lietuvių Bendruomenės ir 
Šiaurės Amerikos Lietuvių fi
zinio auklėjimo ir sporto są
jungos ryšio reikalingumą ir 
prašo abi institucijas imtis 
konkrečių žygių šio ryšio 
stiprinimui.

3. Sportinės išvykos, ruošia
mos Šiaurės Amerikos Lietu
vių fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos ribose, yra svarbus 
ir reikšmingas įvykis sporti
niame bei visuomeniniame gy
venime, vertas mūsų moralinės 
ir mater'al'nės paramos.

4. Pageidauja, jog, vykdant 
lietuviškoms institucijoms pa
talpų statymą, jų apimtyje 
būtų pramatomos sporto sa
lės jaunimo reikalams.

Lietuviškojo teatro reikalu
Teatro simpoziumas palan

kiai priėmė dėmesin šiuos su
manymus:

1. Kurti Lietuvių tautinį te
atrą LB Kultūors fondo ribo
se.

Įsteigti Chicagoje Dramos 
studiją, kuriai Lietuvių fondas 
jau paskyrė $500.00.

3. Plėsti teatro veiklą į ma
žesnius lietuvybės židinius pro
vincijoje, kreipiant pagrindinį 
dėmesį į vaikų ir jaunimo sce
ninę saviveiklą.

4. Visi pritarė idėjai rengti 
Chicagoje ateinančiais metais 
Teatro festivalį 50 metų Ne
priklausomybės sukakčiai už
baigti.

Kultūros fondas
1. Kultūros kongresas, di

džiai įvertinęs Kultūros fon
do atliktą darbą organizuojant 

lituanistinio mokymo priemo
nių leidimą, kviečia:

1. Ateityje labiau pasinau
doti mūsų tarpe dar esančių 
lietuvių mokslininkų ir kūrė
jų darbais, tuo praturtinant 
lietuviško mintijimo kelią.

2. Kviečia Kultūros fondą, 
šalia lėšų telkimo, organi
zuoti kultūrinių vertybių su
telkimą ir jų skleidimą tiek 
lietuvių visuomenėje, tiek tarp
tautinėje plotmėje.

3. Kviečia visuomenės insti
tucijas bei organizacijas pa
remti lietuanistinių stipendijų 
steigimą, skatinant jaun'mą 
rašyti atitinkamus mokslinius 
darbus ir išleisti juos per savo 
kraštų universitetus.

Jaunimo organizacijų 
pirmininkų konferencija

1. Konferencija skatina jau
nimo organizacijas daugiau 
supažindinti savo narius su 
Lietuvių Bendruomenės sie
kiais ir užsibrėžtais darbais.

2. Vertindami “Lietuanus” 
žurnalo darbą, kuris buvo 
įsteigtas daugiau kaip prieš 
dešimt metų mūsų studentijos 
ir toliau tęsiamas jaunos os 
kartps, randame, kad “Litua
nus” žurnalas atlieka nepakei
čiamą lietuvių tautos laisvės 
aspiracijų bei kūrybinių atsie- 
kimų propagavimo darbą visa
me pasaulyje.

3. Siūlome, kad šiais Lais
vės kovų metais jaunimo or
ganizacijos bei visos kitos or
ganizacijos ir pavieniai Kul
tūros kongreso dalyviai pri
tartų Lituanus fondacijos dar
bui ir visokeriopai paremtų 
“Lituanus”.

Jaunimo klausimais
Kultūros kongreso Jaunimo 

sekcija pabrėžė, kad reikia 
skleisti bendruomeninę mintį 
jaunimo organizacijų veikloje, 
kreipiant dėmesį į visuomeninį 
auklėjimą, turint galvoj jau
no žmogaus asmeninį jautru
mą, atsakomybės pajautimą, 
tolerancijos ir pagarbos bran
dinimą skirtingoms pažiūroms 
bei paskiram bendruomenės 
nariui - asmeniui.
Simpoziumo, nagrinėjančio te
mą “Rašytojas ir skaitytojai”, 

nutarimai ir siūlymai
1. Iki šiol knygas leido pa

vieniai geros valios asmens ar 
sambūriai, tačiau knygos pa
klausai mažėjant, jie nepajė
gia išleisti kai kurių būtinų lei
dinių, todėl laiKas būtų įsteig
ti tam tikrą komisiją ar kitą 
organą prie Kultūros Tarybos, 
kuri planuotų būtinų knygų 
leidimą ir ieškotų tam lėšų.

2. Nuolat mažėjant rašyto
jų ir skaitytojų prieaugliui, 
konkursų organizatorių prašo
me atkreipti dėmesį pirmiau
sia į mūsų jaunimą: ko dau
giausia literatūrinių konkursų 
jaunimui; atitinkamu būdu 
reikėtų atžymėti ir iškelti jau
nąjį knygų skaitytoją, skelbti 
knygų skaitymo konkursus.

3. Piniginius atžymėjimus 
paprastai skiriam tik už para

(Nukelta į 2 psl.)
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Žibuntas Mikšys Čiurlionio 
galerijoje, (hicagoį

BIRUTE BULOTAITE

Grafikas žibuntas Mikšys ne
siskubina ruošti savo darbų pa
rodas. Įsigilinus į jo fantasti
nius linoleumo raižinius ir labai 
kruopščiai atliktus ofortus, ga
lima gerai įsivaizduoti tų jaut
rų, vienišą menininką, kuris 
juos pagamino. Tai nėra žmo
gus, kuris siekia greito pasise
kimo, lyg bijodamas nuo kitų 
atsilikti.

Ž. Mikšys yra didelių gabu
mų grafikas. Rašmeniniai pa
veikslai ir kostiuminės figūros, 
be abejonės, yra tikrai meniš
kai įsigilinti iki smulkmenų ir 
detalėse iki subtilumo su meile 
atlikti. Ypač jis yra pamėgęs 
dirbti miniatiūrinius paveikslus, 
kuriuose ir stipriausiai pasireiš
kia.

Linoleumo raižiniuose atlikti 
lyrinio turinio sakiniai, ar tai 
būtų “Cordoba” — F. Garcia 
Lorca. ar “Ballade dės dames 
du temps jadis” — Francois Vi- 
llon, ar “Skrido vanags” — liau 
dies daina, reikalauja įsigilini
mo, norint jų turinį išskaityti. 
Bet kaip tik tame ir slypi jų 
gražumas. Jie pasilieka paveiks
lais, kurie traukia vis atgal mū
sų dėmesį savo supintoms rai
dėmis ir paslaptingais šifrais; 
kuriuose pasireiškia du meni
ninkai — poetas su žodžiu, ir 
grafikas su raižymo kalba. Čia 
vėlgi matome, kad raidės yra 
tik paveikslai — kiekviena su 
savo nuosavu veidu ir išraiška.

Miniatiūriniuose paveiksluose 
ir didesniuose lino raižiniuose 
Mikšys parodo savo sugebėjimus 
portreto mene, kuriame jis irgi 
stipriai pasireiškia. Keliomis 
energingomis linijomis jis išgau
na pilną vidujinės išraiškos ir 
grožio mergaitės veidą.

Veidų jis nenaudoja kostiu

KERTINE
(atkelta iš 1 psl.) 

šytus veikalus, tačiau atėjo 
laikas, kad atitinkamos insti
tucijos svarstytų, kaip būtų 
galima sudaryti sąlygas, kad 
pajėgūs rašytojai galėtų kur
ti; džiaugiamės, kad nemaža 
mūsų tautiečių gerai ekono
miškai įsikūrę ar įsistiprinę 
įtakingose vietose ir prašome, 
kad jie savo įtaką panaudotų 
padėti užmirštiems mūsų ra
šytojams veteranams, kurie 
dažnai savo žmogiškąją ener
giją turi išeikvoti dėl duonos 
kąsnio, vietoj to, kad brandin
tų kūrybinį grūdą ir praturtin
tų kultūrinį palikimą.

4. Rūpinantis tragiškai už
mirštu rašytojo palikimu, rei
kia nedelsiant juos užfiksuoti 
garsiniame filme, juostelėje, 
plokštelėj; rankraščiams ir ki
tokiai medžiagai, susijusiai su 
jų kūryba, saugoti reikia steig 
ti literatūrinį muziejų.

5. Kak nežūtų lietuviškoji 
knyga ar spausdintas žodis, 
kiekvieną atliekamą spausdin
tą ar dar nespausdintą rašinį, 
laikraštį, knygą prašome nu
kreipti į Pasaulio Lietuvių ar
chyvą ar kurią kitą biblioteką 
ar muziejų.

6. Knyga, žurnalas ir laik
raštis yra geriausia dovana; 
lietuviškų knygų biblioteka 
namuose — šviesuolio ir kul
tūringos šeimos liudijimas.

Dailė
Susipažinus su lietuvių dai

lės problemomis, Kongresas 
pripažįsta ir įvertina mūsų dai
lininkų įnašą kultūriniame gy
venime. Tuo pačiu kviečia vi-

minėse figūrose, bet jos pačios 
yra taip gyvos, kad išryškintas 
veidas joms tik pakenktų. Šie 
kostiuminiai paveikslai yra skir 
ti romantikų laikų komedijai, 
parašytai jau prieš gerą šimt
metį. Tai Buecherio komedija 
“Leonce ir Lena”, kuri tačiau 
nebūtinai priklauso vien praėju
siems laikams, kuri lygiai taip 
pat pritaikintina šiems laikams, 
kaip, pavyzdžiui, Šekspyro ko
medijos. Mikšys, turėdamas 
ypatingą iliustracinį pajautimą, 
atkreipia savo akį ir į dabartį. 
Čia ir pasireiškia jo moderniš- 
kumas, kai darbe nejuntamai 
panaikinama tas šimtmečių 
skirtumas.

Žibunto Mikšio darbai yra la
bai tikslūs, smulkmeniški, at
likti su didele kantrybe, kas 
rodo jo talentą, technišką meist 
riškumą ir absoliutų sąžiningu- 

i mą. Jis mieliau apsiriboja savo 
autentiškumu, negu eina kitų 
išmintais takais.

Paroda Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje, šiandien ir ryt atda- 

į ra nuo 12 vai. iki 9 vai. vak.

Žibuntas Mikšys
Nuotr. Phillipe Francois

PARAŠTE
sus paremti dailininkų pastan
gas ir siūlymus kelti meninį 
lygį visose kultūrinėse apraiš
kose, ieškant tinkamiausio bū
do skleisti, ugdyti ir apsaugo
ti meno turtus dabarčiai ir 
ateičiai.
Kultūrinių darbų finansavimas

Prieita simpoziume tokių iš
vadų:

1. Nors paskiras doleris yra 
ir svarbus, bet bendras fon
das su pastoviu kapitalu ge
riau užtikrina planingą finan
savimą.

2. Taipgi reikia ieškoti ir pa
vienių mecenatų.

Būtina išnaudoti kiekvieną 
asmeninį kontaktą.

4. Nesiliauti ieškoti naujų bū 
dų bei priemonių finansų tel
kimui.
Religijos ir kūrybinės laisvės 

sekcijos diskusijų išvados
1. Išplėsti laisvės sąvoką, 

žiūrint į ją ne kaip į apsispren
dimo laisvę, bet kaip į kūry
bingumą.

2. Religija reikalauja žmo
gaus apsisprendime, bet kar
tą jau apsisprendęs žmogus 
turi daugiau laisvės kūrybai. 
Taipgi religija kūrybinės lais
vės netrukdo, o jai gali padėti.

3. Kūrybiniai laimėjimai li
teratūroj, muzikoj ir mene pir
moj eilėj ir turi būti vertina
mi literatūriniu, muzikiniu ir 
meniniu, o ne religiniu požiū
riu. Žinoma, mes sutinkame, 
kad religininkai irgi turi lais
vę meną vertinti savo pažiūrų 
plotmėje, nors tai bus etinis, 
o ne meninis įvertinimas.

4. Tolerancija yra reikalin- 
ka kūrybai, bet taip pat ji rei

Žibuntas Mikšys Grafika
Iš parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj

VERTINGAS LIETUVIŲ 
KULTŪRINIS ĮNAŠAS

Amerikietė muzikos kritikė apie D. Lapinsko "Marą"

Trečiojo lietuvių kultūros 
kongreso dienomis Chicagoje 
atliktoji nauja kompozitoriaus 
Dariaus Lapinsko kantata “Ka
ralius Mindaugas” ir opera 
“Maras” susilaukė ne tik entu
ziastingo publikos pritarimo 
spektaklių salėje, bet ir ame
rikiečių muzikos kritikų teigia
mo dėmesio didžiojoje Chicagos 
spaudoje. “Marą” ypač pabrėž
tinai vertino ir labiausiai Chica

kalinga ir Bažnyčiai ir religi
jai. Tolerancija kūrybą skati
na, o kontrolė ją žlugdo.
Prof. V. Jakubėno pranešimo 

akcentai muzikos sekcijoje
1. Muzikinė veikla yra viena 

iš pačių svarbiausių lietuvybės 
išlaikymo priemonių, todėl ji 
turi būti ne vien muzikų, bet 
ir viso lietuviško veikimo rū
pestis.

2. Lietuviška muzikinė veik
la savo uždavinius meno ir 
tautos atžvilgiu gali pilnai at
likti tik tokiu atveju, jei ji sa
vo lygiu neatsiliks nuo mus 
supančios amerikiečių muzikos 
lygio.

3. Kad mūsų muzika ir išei
vijoje pasiliktų tautinė, tauti
nės dvasios šaltinis turėtų bū
ti tėvynė ir joje tebegyvenąs 
tautos branduolys.

4. Chorų veikimas turi būti 
visos lietuvių visuomenės rū
pestis. Dainų šventės turi būti 
rengiamos taip, kad jų ryšys 
su chorais ir jų aprūpinimas 
dainavimo medžiaga būtų nuo
latinis ir nenutrūkstantis. Rei
kia plano chorvedžiams ruošti 
ir jais aprūpinti tas kolonijas, 
kuriose chorai turėtų sąlygų 
veikti.

5. Reiktų vienos stipresnės 
lietuviškų gaidų leidyklos; tas 
pareigas galėtų plačiau atlikti 
LB Kultūros fondas.

6. Neatidėliojant reikalin
gas visuomeninis apiformini
mas ir rūpini.”? a sis Lietuvių 
muzikologijos archyvu.

7. Pasireiškusius talentus 
reikėtų skatint; c ti profesiniu 
keliu ir juos materialiai remti.

8. Susvyravus bet kurio pla
čiau pasireiškusio organizuoto 
vieneto egzistencijos pagrin

goje skaitomo dienraščio “Chi
cago Sun - Times” muzikos kri
tikė Kathleen Morner. Laikraš- 
raščio gruodžio 1 d. laidoje kri
tikės atsiliepimąs apie “Marą” 
yrą ypač įsidėmėtinas. Todėl jos 
nuomonę čia ištisai ir pateikia
me.

“čikagiečiai šiomis dienomis 
būriais veržiasi pasiklausyti nū
dieninės muzikos. Šiandieninės 
kamerinės muzikos instrumen- 

dams, turi įsikišti ir padėti iš
silaikyti centrinės lietuvių vi
suomeninio gyvenimo institu
cijos.

9. Prie Lietuvių Bendruome
nės Centro valdybos ar jos pa
dalinių turi būti sudaryta me
no taryba, Kurioje būtų atsto
vaujama ir muzikos sritis.

Iš Kultūros kongreso 
prezidiumo išvidinių minčių
Kultūros kongresai yra po

zityvi mūsų gyvenimo apraiš
ka, nes jie įgalina:

1. Susitikti visų mūsų sričių 
kultūrininkus ir kultūros dar
buotojus,

2. apžvelgti kultūrinius lai
mėjimus ir ryškinti trūkumus,

3. sudaryti sąlygas naujai 
kūrybinei iirciatyvai, rodan
čiai tautinę mūsų gyvybę ir 
užsimojimus.

Siekiant kultūrinio gyveni
mo lygio kėlimo ir kultūr.nių 
vertybių atrankos, kongresas 
pasisako •<’, būtinumą kompe
tentingos vertinamosios ir ska 
tinamosios kritikos. Tai turė
tų būti vienas iš pagrindinių 
mūsų kultūrininkų ir spaudos 
rūpesčių.

Taip pat visos kultūrinės 
mūsų pastangos ateityje atpa- 
laiduotinos nuo ideologinių, 
politinių, asmeninių mūsų aist
rų, nuotaikų ir sprendimų, pri
pažįstant kūrybinę laisvę ir 
teisę jai išsakyti. Dė’ to viešą
ją nuomonę formuoją veiks
niai (spauda, radijas, organi
zacijos ir kiti) prašomi kurti 
reikiamą mūsų kultūrinio gy
venimo atmosferą ir šia link
me nuteikti visuomenę.

talistai reguliariai pritraukia I tokią neatidėliotiną būtinumo 
pilną Mandel salę klausytojų. 1 prasmę.
Benjamino Britteno “Curlew j Choralinėse dalyse panaudo- 
River” sausakimšai pripildė jama 10 kalbų įterptiniai šauks 
Rockefellerio paminklinę koply- maj. Mergelei maro aukas iš- 
čią. Ir praėjusį savaitgalį 2,600 gelbėjus, prisikėlę numirėliai at- 
asmenų klausėsi kompozitoriaus bulai rečituoja Mirties trium- 
Dariaus Lapinsko, jauno Ame
rikos lietuvio, dabar gyvenan
čio Chicagoje, “Maro” premje
ros.

Lietuvių kultūros kongresas 
sudarė tam progą. Bet pabrėž
tina ne tai, kad klausytojai dau
gumoj buvo broliai lietuviai, bet 
kad šie geri žmonės pasirinko 
spektakliui ne kokią kitą lietu
višką “Traviatą”, o atpažino sa
vo eilėse naują ir tikrą talentą 
ir jį pristatė publikai. Tokiu 
būdu jie padarė labai vertingą 
kultūrinį įnašą.

“Maras” savo muzika, scenos 
vyksmu ir filmu vaizduoja taip
gi ir šiandieninius marus. Ta
čiau vyksmas kyla iš lietuvių 
legendos, kurioje Mirtis raga
niška mezzosopranas (Aldonos 
Stempužienės iš Clevelando pui
kiai dainuotoje ir atliktoje ro
lėje) prilaikoma nuo galutinės 
pergalės — visiško žmoniij gi
minės sunaikinimo. Mirtis savo 
nepasiekia, nes Mergaitė, gyvy
bės šaltinis ir simbolis, vienin
telė išlikusi gyvųjų tarpe, be
šokdama susitinka su kariu ve
teranu, grįžtančiu gimtinėn.

Tačiau Mirtis ir vėl pasirodo 
ištisame baisybių cikle, išryš
kintame Sibiro deportacijomis, 
Hiroshima. Vietnamu ir sputni- 
kiniais ateities terorais.

Scenovaizdį sudaro 20 besisu
kančių kubinių formų, panau
dojamų tai filmų projekcijoms, 
tai mozaikiniams efektams. 
Paskutinėje scenoje, scenovaiz
dis atrodo milžinišku kompiute
riu, šaltai blykčiojančiu mirusių 
skaitmenimis.

Lapinskas panaudoja libretis- 
to Kazio Bradūno tekstą ir 
prasmingumo perteikimui ir at
mosferos sukūrimui. Pranešė
jas, neaiški figūra, atrodanti 
kartu panaši ir į seną ikoną ir 
į modernišką robotą, kalba ty
čia sulėtinta tarsena, lyg būtų 
juostelėn užrašyta rps ir 
perduota 3% rps greičiu. Jis 
dažnai taria iškreiptus skieme
nis, kurie, anot mano lietuviš
ko vertėjo, yra kone nonsensas, 
tiktai retkarčiais sudarą šiokią

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVAlbrook 5.5078

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA . 

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

Priima ligonius pagal Susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-1222

Ofisas 3148 West 63rd Street 
TeL: PROspect 8-1717 

Rezid.: 3241 Weet 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet 63rd Street 
Kampas 63-člos ir Californla 

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

Trečlad. ir kitu laiku pagal susitar.
Ofiso telef. 476-4042 

Rerid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Llberty Street
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849. rea. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71nt Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susi taras.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 VVest 51st Street
Valandos, antradieniais, penktadie
niais 3-9 v.. šeštadieniais 19-1 v. p.p 
ligoniai oHlmainl pagal susitarimą 

fuojančią prakalbą, tuo simbo
lizuodami savo atgimimą. Viso 
to efektas yra nepaprastai pa
trauklus ausiai; lietuvių kalbos 
supratimas net ir nebūtinas. 
Lapinskas žada angliškai šį kū
rinį perdirbti, bet jis nemanąs, 
kad čia reikės daug pažodinio 
vertimo.

Muzika, su jos dvylikatoniu 
besikartojančiu siūbavimu, gra

no 735-4477 Re» PR 8-6960

OR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDC 

6449 So. Pulaski Road 
ragei siistfarim.

Rez GI 8-0873
OR. W. M. EISI N-EISIN AS

Akušerija tr moterų ligos
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2676 
Valandos pagal susitarimą Jei ue 
atsiliepia skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7 6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų ligo» 
2454 VVest 71 st Street 

(71-oe Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai kasdien 1—8 ir 6—8 vai. valr 

ŠeStad. 12—3 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel PR 8-2220 
Nsmą — rez. PRosjiect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K š A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

flruiad., antrad. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 3 v. Ir nuo 5 iki 8 v v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susi 
tarus.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Streei

VaL: kasdien nuo 1—4 p p. Ir
iki 8 vai. Trečlad tr šeštad uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-138

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

Vai. kasdien 10-13 ir 4-7. Trečiai: 
ir šeštad. tik susitarus.

Tel. — REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

VaL: pirmad., antrad., ketvlrtad. b 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai. vak. Šeštad. 12-3 vai,, o trečlad 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OTiy plc 2-475*
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street. Cicero 

Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 v». vak 
išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 lkl 4 pople.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDLKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir na 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vaL ryto lkl 1 vaL p. p., šeštad 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. teL 239-291 v

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGO

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 6-473?
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv., 6 — 8 vai 

antrad. ir penkt. 1 — 4 vai. 
PrllmlnBja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄa 
8PECIALYBC VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Streot 
(?l-os tr Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v 
šeštad 9 v r — 2 v. p p

ASSOCIATE OPTOME7TRIST8 
Uitu, Likai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT
8424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir “con
VaL: 9:39—12:3b ir 1:80—8:30 

Kitom valandom susitarus 
■’MsrMui «»tre<l Ir frečiąS 

ržiai atitinką dramatiškais cik
lais sukurtam vyksmui. Ritmas 
įgyja taipgi šiek tiek serijinio 
panaudojimo, bet didesnė dalis 
muzikos leidžia muzikantams 
laisvai improvizuoti (šiems pa
statymams grupė unijos muzi
kantų grojo itin pasigėrėtinai). 
Visa išraiška ekspresionistinė 
su šiurkščiom, bet jokiu būdu 
neišdainuojamom vokalinėm li
nijom, smuikams stikliškai pokš 
taujant abipus stigų tiltelio, iš
šaukiančiai panaudojant muša
muosius.

Visu efektyvumu “Maras” 
liudija ir Lapinsko profesionali- 

(Nukelta į 6 psl.)

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
rel ofiso PR 6-7800: Namu 925-769’

5159 Soath Damen Avenne
Valandos: 1—9 vai. p p 

Išskyrų* trečiadieni

Tel. 423-2660

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

ai. pirmad. antrad., ketvlrtad. i- 
penktad. 8 v. r. lkl » v. v. Treč 1> 
šešt. 8 v. r. lkl 8 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
XPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 691 h Street 
Prieš šv Kryžiaus ligonine

VAL.: pirmad., antrd., ketv., penki 
nuo 9 lkl 11 v. ryto ir nuo 8-8 v. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir kiti 
'alku susitarus tdleforiu:

Telef. REpubUc 7-2290

OR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-738)
VAL.: 1 v. p. p. lkl 8 v. v. kasdien 
rečladlenlais uždaryta; šeštadieniai. 
:uo ln v r. Iki 1 vai. popiet

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ POSLES IR PKOSTATf 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 West 71st St.

Vai. antrad. nuo 2—-5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 

Ofiso telef. 776-2880
Rez telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKp AKINIUS
<5542 S. Cicero, Oak Foreat. IU

Kabineto tel. 687-2020
Namu tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

/alandos: pirm. Ir ketv. nuo 12 1L. 
i v. p. p. Ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr. 
r penkt. nuo 12 ikj 2 v. p. p. ir 
akarala pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktiką ir chirurgija 
Ofisas 27507 tat Street 

Telefonas 925-8296
Valandos. 2-8 V. v., penktad. 10-13 
v. r., 2-8 vai. vak. šešt 1-4 v. vak 
lekmad. Ir trečlad. — uždaryta. 

Rez. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
’IENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. b 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir buo 8 lkl 8 
’ v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu 
alku — pagal auultarimą.

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

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaL: 2—4 p. p. Ir «—8 v. vaa. 

Treč. Ir šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8PE0IALYB® AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos 1 lkl 4 Ir 6 lkl 8 v. vak 
Šeštadieniais 1 lkl 4 vaL 

Trečiadieni uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė. 

VaL. pirm., antrąd., ketv. 8—8 . »■ 
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O DRAMBLIO IR NEPASTEBEJO
Mano rašinys “Kultūriniai ry-l 

šiai ir Expo 67” susilaukė reto at
garsio. Pavartotos visos priemo
nės: spauda, telefonas, laiškai. Bu
vau tvirtai nutaręs nereaguoti. 
Bet iš anos pusės atsiliepė Vytau
tas Kazakevičius gana isterišku 
straipsneliu “Gimtajam krašte” 
(1967.9.21). Jis, kaip ir vsas bū-' 

* rys čionykščių, nesiteikė įžiūrėti 
tos parodos dramblio, kuris kaip 
tiktai ir buvo to rašinio kaltinin
kas. Tebūnie man leista jam pa 
cituoti V. Majakovskį: “Jei aklai 
žarnai uždėium ir akinius, tai vis 
tiek neįžiūrėtų...”

Su juo daugis mane kaltino, 
kad rašiau parodoje nebuvęs. Bet 
aš neliečiau nei dainininkų bal
so, nei muzikantų meistriškumo, 
nei pačios programos sudėties, o 
tiktai tuos daiktus ir žmones, ku
riuos įžiūrėjau Salomėjos Narke- 
liūnaitės nuotraukose. Nuotrau
ka yra patikimas dokumentas, ir 
ja labai dažnai teismai naudoia-

I mažumų naikinimą rusai kalba 
JONAS AISTIS \ su įžūliai atviru cinizmu: “How-

....... .....____________ ever, as communist awarenessi
| grou s along vvith communist i 

visai kitaip žiūrėti. Kai Stalinas construction, the signs and to-1 
paskelbė brošiūrėlę “Marksizmas kens of separate nationalities will 
ir kalbos mokslas” ir jį už tai vi- lade atvay, a process alreadv evi- 
sos sąjungos akademijos po pa-■ deni (Soviet life, 1957,no. 1, 19 i 
dangės nešiojo, aš sakiau, kad lai į p.;.” Kam tai dar neaišku, gali j 
svame pasaulyje tokį “mokslinin paskaityti tą straipsnį ištisai. Ku’i! 
ką” būtų į ožio ragą suvaręs pit-; tūriniai ryšiai yra tiktai dėmesio i 
mo kurso studentas. Kai aš sa- nukreipimas nuo tikro pavojaus, 
kiau, kad Stalino “bazės ir ansta- Toj programoj gali būti ir tauti- 
to” teorija yra ne kas kita, kaip, nių drabužių niveliavimas. Rusai 
būdas sąjungoje tautines mažu-: be tikslo nieko nedaro, 
mas išnaikinti, tai lietuviški aka- Prisipažinsiu, kad mano raši- 
demikai mane “didžiausiu reak- nio tikslas buvo labai kuklus, 
cionierium” vadino. Pailiustruosiu jį pavyzdžiu. Kūdi

Kai šiandien visi džiaugiasi kystėje sunkiai sirgau, ir motina 
kultūriniais ryšiais, turiu pagrin- mane įžadėjo nunešti į Vilniaus 
do tvirtinti, kad jie reikalingi tik \ Aušros vartus ir apeiti Kalvari- 
akims dumti. Apie savo tautinių I jas. To neatsimenu, bet motina

si
Mielai atšaukčiau savo tvirti-

. nimus, jei man oponentai auten
tiškomis nuotraukomis įrodytų, 
kad mano pavadinti “cirkiniai 
drabužęliai" kada nors Lietuvos 
teritorijoje būtų buvę dėvimi. Gi 
moterų ranga medžiaga, moty
vais ii pasiuvimu nieko bendro 
su lietuvės tautiniais drabužiais 
neturi, dėl to juos ir vadinau er
zacais, ir nemanau, kad dėl to 
kilęs erzelis būtų buvęs kuo nors 
pagristas. Eisiu toliau. Tautiniai 
šokiai yra kaimo žmonių šokiai, 
dėl to ne vien drabužiai turėtų 
derintis prie šokio, bet ir visa ki
ta iki šukuosenos ir laikysenos im 

' tinai. Negali būti pusė skusta, o 
pusė lupta.

Nepalankiai atsiliepiau apie 
skrabalus ir chromatines kankles 
tik dėl to, kad jie vis dėlto dide
lis griozdas. Jų vieton tarybiniam 
laive galėjo tilpti trys-keturi an
samblio dalyviai, turint galvoje, 
kad tarybinė santvarka iki šiol 
nei sausumoje, nei laivuose gyve 
namojo ploto problemos neiš
sprendė, o ansamblio skystumas 
man itin krito akin.

“Vienybės” rėksniai tik šūkau
ja, o konkrečiai nieko nedaro. Ne 
su nei prieš kultūrinius ryšius, 
nei prieš ryšius su kraštu. Palai
kau ryšius su kraštu nuo pat ne
priklausomybės netekimo. Gy
niau Čiurlionį, kai jį su purvais 
maišė “Literatūrnaja gazeta”, ir 
po mano straipsnio į jį pradėta

Poetas Jonas Aistis skaito paskaitą V. Mykolaičio-Putino minėjime, 
suruoštame Motery klubo New Yorke. Nuotr. V. Maželio

labai dažnai kartojo tokį atsitiki
mą.

Kai maldininkai pasiekė pir
mą Kalvarijų stotį, tai vadovas 
pradėjo aiškinti, kaip reikia elg
tis, sakydamas: “Ypač žiūrėkite, 
ką bučiuojate”... Ir jam beaiški
nant, koplytėlėn įsmukusi mote 
ris pabučiavo Romos kareivį. 
“Va, žiūrėkite, — tarė vadovas, 
— ana moteris ėmė ir jau pabu
čiavo budeliui į pasturgalį...”

Rašau tiems, kurie dalykų es
mės nežino ir žmonių nepažįsta. 
Straipsnis nebuvo tiems, kurie pa 
sišovė Gidžiūnams lįsti be mui
lo. Laisvame krašte kiekvienas ga 
Ii elgtis pagal savo pomėgius ir 
skonį. Uoliems kultūrinių ryšių 
partizanams juoba nenorėčiau a- 
įirnti to malonumo...

Vienas Vytautas Sirvydas yra 
kiek originalesnis. Jis sako, o kaip 
pasieksi kalinį, aplenkdamas ad 
ministraciją. Šventa teisybė. Vi
sa bėdą yra tiktai ta, kad kol kas 
tie ryšiai toliau kalėjimo admi
nistracijos dar nenueina. Tai la
bai idomu žinoti, o ką apie tai 
patys kaliniai galvoja?

Vytautas Sirvydas mane ekspo 
etų garbina. Tyčia patikrinau sa
vo popierėlius. Turiu medžiagos 
net septynioms nelygaus didumo 
knygoms, iš jų trys eilėmis para
šytos. Jei pas Vytautą Sirvydą at
sirastų trejeta-ketverta dešimtų 
tūkstančių dolerių,-tai galėtume 
leistis į konkrečias kalbas...

Panašią tarybinę taboką krečia 
ir Vytautas Kazakevičius. Jam pa 
rūpo mano eilės. Visiems galiu 
pasakyti: rašau, ką noriu ir kaip 
noriu. Leidimas man yra visai 
antraeilis dalykas. Juo ilgiau pas 
mane raštas paguli, juo dailesnis 
išeina. Be to, kai dar Vytautas 
Kazakevičius avies spirą bubuku 
vadino, aš jau rašiau paraleliai 
ir proza. Mano proza eiles papil
do.

Vytautu Kazakevičium dėtas 
per daug “be savigarbos ir oru
mo” posakiais nesisvaistyčiau. Jis 
neseniai kultūriniams ryšiams su 
redagavo lietuvių poezijos antolo 
giją “Graži tu, mano brangi tė
vyne”. Joje ir man tenka daly
vauti... Kultūringoj visuomenėj 
atsįklausiamas ailtorius. Tarybi
niams piratams’ttf nereikia. Ko- 
liot šventa pareiga, o pasinaudot 
svetimu darbu gali be leidimo, 
nes visa, kas kitų padaryta, yra 
“darbo žmonių” turtas... Beveik 
metų laisvalaikio man reikėjo 
skirti, renkant ir tvarkant Jurgio 
Baltrušaičio poeziją. Lygia dalia

l Nukelta i 5 nsl •
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IŠ SUOMIŲ POEZIJOS

LIAUDIES DAINA

Ii tolumos ataidi vis kukū, kukū.. 
•O č a nrie Sa.’insoE ežero pakrančių. 
Nebėro la;vc kuri galėti;
Atgal grąžinti man brangiausią turtą

Prailgo tokios liūdnos mano dienos 
Jr, p.isiminus spaudžia, skausmas.
C kasgi jai galėjo atstktl
Kad nūn daugiau nebegirdžiu jos balso.

Vilties pašvaistė, valandos džiaugsmingos 
Man retkarčiais palengvina graudumą; 
Tačiar, krūt nė ežer'- leda'? susfngc — 
Kasgi pajėgs sušildyt; mano širdį?

Erelis skrido tolumos padange, 
Ančiukas yrės šen ir ten bangose; 
Auksinės Saimos ežero pakrantes, 
Jūs pustomą smėlyną neapleisiu.

Audra s’aub'nga, vandenys lediniai.
Krantuose ištraukti laivai imažyčiai;
Užu bangu atrodo jie nykštukai, 
Kaip švelnūs mano mylimosios pirštai.

Neženk, mieloii, j bangą šūkavimą. 
Netrukus jos tave tenai užpultu. 
Ir širdgėla tada manęs iau neapleistą, 
Kol žemės klodai ir imame prislėgtą.

Ed'th Sordsrgran
MĖNULIS

Kaip nuostabus ir neišsakomas 
Kiekvienas miręs daiktas:

Negyvas lapas ir numirėlis,
Ir plokštuma mėnulio.
O visos gėlės žino paslaptį,
Kurią uždengia miškas:
Tai, kad mėnulio skrydis aplink žemę
Yra mirties eiga.
Mėnulis audžia nuostabą kilimą,
Geltą taip mėgstamą;
Mėnulis verpia stebuklingą tinklą,
Apjuosiantį kas gyva...
Ir piautuvas mėnulio nukerta gėles 
Vėlybose rudens naktyse; — 
Mėnulio bučkio laukia visos gėlės 
Su nesibaiginačiu per amžius ilgesiu.

Solveig von Schoultz
i

MIRTYS
i 

Kur tik bevaikščloju, randu tiktai mažas mirtis, 
O visos mirtys man jau nusibodo.
Mane gegužyje draugužis numarino, o liepos 

praeities kvapsnis
Išpiltu medumi tekėjo raudančia dauba.
Liepos mėnesio mieste, bekrentant rožių lapams, 
Aš palikau vaikus, kol mus atskyrė rytmetis, 
Sušalusi širdis, tik pupos dydžio, liko nepažinta. 
Mirštu kas valandą siekiais ir atsiminimais, 
Mane užliejančiais kvapu aštraus ir pūvančiojo 

šieno, 
Lėtai, lėtai man slystant į naujas mirtis.
Mirštu kas rudenį, su medžias atsisveikinant, 
Mirštu kaskart, amž na i beslenkant metams.
O kur namus tik pastatau, įvyksta paslapt’nga 

permaina:
Vanduo nejaučiamai atvėsta, tikrovės lapai tuoj 

pageltonuoja,
G> afėit's šešėliu slenka per laukus,
Kai aš, viską prarasdama, vis neapsakomai myliu.

Išvertė A. Ndž.

LAZDYNŲ PELEDA
Asmeniškų atsiminimų ir aplinkos vaizdų pynė, šimtmetį nuo 

rašytojos gimtadienio minint.

M. KRUPAVIČIUS

Buvo dvi seserys Ivanauskaitės: Sofija 
vyresnioji ir Marija jaunesnioji. Jos abi savo 
kūrinius atžymėdavo Lazdynų Pelėdos sla
pyvardžiu. Čia kalbėsiu tik apie vyresniąją 
Sofiją. Neliesiu čia jos biografijos. Nenagri
nėsiu nei jos kūrinių. Tai yra atvejų atve
jais kitų padaryta. Pasitenkinsiu tik prisi
minimų apie ją pluošteliu. Imti plunksną į 
rankas mane paragino jos šimto metų nuo 
gimimo dienos sukaktis. Rašytoja gimė 18- 
67.IX.16 Parugių dvare, Tryškių vis., Šiau
lių aps.

Pirmas susitikimas su Lazdyną Pelėda 
1905 m.

Virte virė lietuviškasai gyvenimas 1905 
laisvės metais. Suvažiavimai, susirinkimai, 
mitingai, kovos su caro valdžia ir tarpusa- 
vės. Kas buvo veikta slaptai, požemiuose, 
išplaukė į dienos šviesą. Veiklą gyvino ge
resnės ateities viltys. Tos viltys ir drąsą 
stiprino. Veikta viešai ir net stota į atvirą 
kovą su caro administracija. Net piemenu
kai laukuose šaukė “šalin caro valdžia!”, o 
pradžios mokyklų mokinukai caro portretus 
pliekė rykštėmis ar plėšydavo. Ypatingai gy
vas lietuviškas gyvenimas reiškėsi Gedimi
no sostinėje Vilniuje. Čia Mokslo draugijos 
tradiciniai metiniai suvažiavimai, neseniai 
susikūrusios Mokytojų sąjungos narių. Ta 
proga naudojosi ir kiti lietuviai. Ta pati mai
šatis. Nesuseks budrioji policijos akis. Juo 
labiau, kad ta akis buvo demoralizuota po
litinių neramumų ir prasidėjusių terorų. 
Baimė varžė jos budrumą. Prie to dar prisi
dėjo lietuvių rubliai. Jų apkerėta, policija 

nebematė, kur lietuvių posėdžiauta, kur rink 
tąsi ir dirbta.

Vilniuje nuo seno gyveno nemažas skai
čius lietuvių inteligentų, pasišventusių pa
triotų. Priminsiu tik Vileišius ir Landsber
gius. Petras ir Jonas Vileišiai varpininkai, 
Antanas —sargininkas. Nepriklausomybės 
laikais Jonas liaudininkas, Petras tautinin
kas, Antanas kr. demokratas. Ano meto vil
niečiai pasakojo, kad iš paskirų lietuvių An
tano Vileišio žmona Emilija Jasmantaitė Vi
leišienė buvo drąsiausia, energingiausia ir 
atkakliausia kovotoja su lenkybe. Lenkai jai 
keršijo visokiais būdais: šmeižtais, pravar
džiavimais, karikatūromis. Juo labiau lenkai 
ją puolė, juo daugiau lietuviai ją gerbė. 
Lenkų puolimai jos entuziazmo nemažino. 
Taigi tie vilniečiai lietuviai visokiems suva
žiavimams rasdavo ir parengdavo vietas, kai 
reikėdavo išgaudavo reikiamus leidimus ir 
policiją apkamšydavo rubliais, jei susirinki
mai buvo šaukiami slaptai.

Štai tais laikais man teko pirmą kartą 
susitikti su Lazdynų Pelėda, kiek prisime
nu, Mokslo draugijos suvažiavime. Aš jau 
buvau mokytojas, 20 metų vyras. Lazdynų 
Pelėda apie 38. Tuo metu ji dirbo pas Vie
vio vaistininką Milančių. Vievis čia pat, ša
lia Vilniaus. Tad kur nepasinaudos neramio
ji Lazdynų Pelėdos dvasia tokia proga. Mi- 
lančius jos nevaržė. Jis pats su ja atvyko 
į suvažiavimą ir aktingai jame dalyvavo. Ir 
su juo čia teko man susipažinti.

Milančius dzūkas. Gyvo dzūkiško tempe
ramento vyras. Nepalaužiamas patriotas. 
Lietuvybės apaštalas. Į Vievio apylinkes pra 

dėjo veržtis lenkybė. Jis, kaip vaistininkas, 
turėjo progos susitikti su tos apylinkės žmo
nėmis. Kiekvienam savo klientui jis skiepi
jo lietuvišką dvasią ir teikė žinių apie Lie
tuvą ir lietuvybę. Jis gerai suprato, kad jo 
žodis palies tik paskirus asmenis. Reikėjo 
tad spausdinto žodžio. Kai Davainis Silves
travičius pradėjo leisti lenkų kalba eiliuotas 
satyras “Satyry Litewskie”, Milančius jas 
naudojo vaistams vynioti. Parsineštos “Sa
tyros” kalbėjo jau visai šeimai ir ne kartą 
kaimynams. “Satyros” nedidelis, keturių ma 
žo formato puslapių laikraštukas. Bet jis 
skaitytojus veikė. Sklandus, suprantama 
liaudžiai kalba eiliavimas, aktualieji lietuvy- 
bės-lenkybės klausimai, opūs ir intriguoją 
bei plačios visuomenės dėmesį pagauną įvy
kiai darė jį patraukliu net atkakliems len
kams, jei tokių buvo, ir sulenkėjusiems lie
tuviams. Kai prie Benekainių didelį pasi
šventusį lietuvybės apaštalą kun. Stakelę 
lenkomanai užpuolę sumušė, suplėšė sutaną 
ir baltinius, nurovė plaukus nuo galvos ir 
nuogą be sąmonės paliko pakelėje, tam šiur
piam ir niekšiškam įvykiui Davainis Silves
travičius pavedė visą savo “Satyrų” nume
rį, labai vaizdžiai ir įtikinamai parodyda
mas lenkomanų “kultūringumą ir žmonišku
mą”. Milančius ir pats buvo plunksnos žmo
gus. Jis parašė ir išleido kelias religinio tu
rinio knygeles. Mėgino ir eiliuoti. Jo sukur
ta poezija taip pat išėjo į pasaulį atskira 
knygele. Mūsų laikų kritikų jo poetinė kū
ryba nesužavėjo. Jo pavardės mūsų parnaso 
šeimoje niekur nesu radęs. Bet kalbamais 
laikais jis buvo vertingas rašytojas. Jis bu
vo vertingas ir Lazdynų Pelėdai.

Lazdynų Pelėda jokios lietuviškos mo
kyklos nebuvo išėjusi. Skaityt ir rašyt ją 
išmokė jos tėvas Nikodemas Ivanauskas. 
Mokė lenkiškai. Ir tai visai suprantama. I- 
vanauskas buvo Paragių dvaro savininkas. 
O anų laikų dvarininkų rūmų ir rūmelių 
pastogėse buvo vartojama lenkų kalba, nors 
ir grįžusių į lietuvybę. Pavyzdžiui primin
siu tik Donatą Malinauską ir šaulių sąjun
gos kūrėją Putvinskį-Putvį. Lazdynų Pelė

da taipgi neturėjo supratimo nei apie lietu
vių kalbos gramatiką, nei rašybą. Jos visus 
raštus turėjo kalbos žinovai taisyti ir reda
guoti. Lazdynų Pelėda savo “Klaidą” para
šė Vievyje. Ją ištaisė Milančius. Žmonių pa
sakojimu, jis į apysaką kai kur ir savo 
minčių įspraudęs. Milančius buvo naudin
gas Lazdynų Pelėdai. Bet ir Pelėda buvo 
naudinga Milančiui. Ji visuose jo lietuviš
kuose darbuose buvo dešinioji ranka. Nie
kur ji Milančiaus neapvylė. Lazdynų Pelė
da visokių duonų valgė, visokių tarnybų per
ėjo. Juk buvo vargo moteris. Bet geriausia 
jai tarnyba, jos pasakojimu, buvusi pas Mi
lančių.

Lazdynų Pelėdą pažinau iš jos raštų. Jos 
kūrinių teko skaityt ir draudžiamoje spau
doje ir laisvoje. Viena kita jos knygelė bu
vo pakliuvusi į mano rankas. Bet iš kur ji, 
kas ji, nežinojau. Kalbamame suvažiavime 
man kažkas ją nurodė ir privedęs forma-

Lazdynų Pelėda - Sofija Pšibiliauskienė

liai jai mane pristatė. Pasikeitėm vienu ki
tu žodžiu. Anais laikais visi rašytojai, visi 
veikėjai ir kovotojai buvo ne bet kokie au
toritetai. Iš didelės pagarbos jų varžiausi. 
Tad ir su Lazdynų Pelėda nedrįsau leistis į 
platesnes kalbas. Stovėjau prieš ją karei
viškai “ramiai”. Bet iš tolo ją stebėjau. Tai 
buvo vidutinio ūgio moteris, ne stambaus 
sudėjimo, lygaus veido, kurio dar nebuvo 
palietusios senėjimo žymės, judri, kalbi, 
linksma, sąmojinga. Vieni ją kalbino, kitus 
ji. Kur ji pasisukdavo, linksmos kalbos mez
gėsi. Savo apranga ji skyrėsi nuo kitų su
važiavime dalyvavusių moterų. Apsitaisius 
buvo lyg tautiniu rūbu. Bet nepanašiu į ki
tur dėvimus. Greičiausia tai buvo savos kom 
pozicijos rūbas, nes ir Žemaičiuose tokio ne
teko matyti. Skarelė, koketiškai užpakaly
je surišta ar susegta, tik viršugalvį dengė. 
Tokią maždaug mes ją lig šiol matome jos 
nuotraukoje. Paliko tik vieną, kokią panau
dojo ir L. Enciklopedija. Kitokios jos nuot
raukos man neteko matyti. Vėliau mačiau 
pas jos tėvą Paragiuose jo paties visos šei
mos tapytą paveikslą. Bet jis į spaudą ne
pateko. Tai buvo pirmas mano susitikimas 
su Lazdynų Pelėda.

Po suvažiavimo aš išvykau į Lenkiją 
mokytojauti, o Lazdynų Pelėda į savo Vie
vį. Mūsų pažintis buvo trumpa ir jokių gi
lesnių pėdsakų nepaliko.

Lazdynų Pelėdos tėviškėje
Po ilgų ir sunkių pastangų galų gale pa

vyko ištrūkti iš Lenkijos. Gavau paskyri
mą vykti Popeliany antruoju mokytoju, kur 
mokyklos vedėju buvo rusas Nikula. Kas 
tie Popeliany, supratimo neturėjau. Ir tik 
Kaune sužinojau, kad Popeliany yra papra
stoji Papilė. Apie Papilę žinojau iš spaudos. 
Iš jos žinojau, jog Papilėje rasiu Daukan
tą. Į Papilę atvykau 1907 m. rudenį. Bet kad 
būsiu arti Paragių, Lazdynų Pelėdos tėviš
kės, nei sapnuote nesapnavau. Ir tai suži
nojau visai atsitiktinai. Pas Papilės klebo
ną kun. Jurskį mielą, svetingą ir patriotą 

(Nukelta į 4 psl.)



(Atkelta iš 3 psl.) 
lietuvį, pas kurį pažinau ir busimąjį nese
niai JAV-ėse mirusį inžinierių A. Jurskį, ku
ris tuomet 13-14 metų gimnazistukas atva
žiuodavo pas savo dėdę atostogauti, sutikau 
Šiaudinės filijos kleboną. Su juo išsikalbė
jęs sužinojau, jog Lazdynų Pelėdą, jo pa- 
rapietę, ir Paragius nuo šiaudinės skiria 
tik 3-4 klm. Jis man papasakojo, kaip jie
du su Lazdynų Pelėda sueina ir pasikalba 
literatūros klausimais. Bet ji retai atvyks
tantį į Paragius, nes turinti duoną užsidirb
ti. Panūdau pamatyti jos tėviškę ir pažin
ti tą aplinką, kurioje rašytojai teko augti. 
Sutartą dieną Šiaudinės klebonas atsiuntė 
man arklius, ir abu nuvykom į Paragių dva
rą.

Ne dvarišką įspūdį jis man padarė. Gy
venamasai namas, lenkų vadinamas palacyk
— rūmeliai vieno aukšto su saikutėmis pa
stogėje, erdvūs, iš lauko dar padoriai atro
dantys. Bet tokių rūmelių ir net gražesnių 
turėjo jau ir padoresni ūkininkai. Sutiko 
mus prieangyje pats to dvaro savininkas ir 
Lazdynų Pelėdos tėvas N. Ivanauskas. Tuo
met jis buvo apie 64-65 m. amžiaus, bet at
rodė dar stiprus ir gerai išsilaikęs vyras. 
Švariai apsitaisęs. Po kaklu plati kokarda
— tų laikų menininkų žymė. Laikysena ne 
išdidi, bet imponuojanti. Šnekus, kaip ir jo 
duktė Sofija. Į klausimus atsako noriai ir 
atvirai, nieko neslėpdamas ir negražinda
mas. Sunku po šešiasdešimt metų atpasako
ti mūsų pašnekesį pažodžiui, bet turinys 
bus tikslus.

N. Ivanauskas nelaiko savęs lenku. Jis 
tikras žemaitis ir mylįs žemaičių žemę ir 
žemaičius. Liublinas ir jį, kaip kitus bajo
rus dvarininkus, prislėgė savo dvasia ir pa
pročiais. Jų pastogėj viešpatavo lenkų kal
ba. Vaikai nemokėjo žemaičių kalbos. Jie 
tačiau žemaitiškai išmoko vėliau, paūgėję, 
santykiaudami su žemaičių vaikais. Ivanaus
kas nieko nebuvo skaitęs žemaitiško. Pradė
jo skaityti tik pasirodžius Sofijos raštams. 
Duktė tėvą čia išmokė. Rašinėjo į lenkų spau 
dą, bet ne politiniais klausimais. Rašydavęs 
tik į literatūros žurnalus. Savo straipsniuo
se apeidavo lenkų-žemaičių kivirčus. Įdomu, 
mūsų pašnekesiuose jis nė karto nepavarto
jo žodžio lietuvis, Lietuva. Pas jį buvo tik 
žemaitis, Žemaitija. Nei vienų gyrė, nei ki
tų peikė. Rašęs daugiausia dėl to, kad no
rėjęs pinigo pelnyti, o antra, išlieti popie- 
ryje savo neramias mintis. Su kitais dvari
ninkais retai susitinkąs. Nebent su artimiau
siais kaimynais. Jis jiems skurdeiva. O jam 
jų didžiuma svetima savo pažiūromis į že
maičius. Noriai bendraująs su kaimynais ū- 
kininkais. Tik visa bėda, vieni kitų nesu
prantą. Ūkininkas —žemės knisius. Jis mėg
sta suktis ir kalbėti apie žemės reikalus. Jo 
gi sfera — padangės, svajos. Bet vis dėlto 
suėję, surandą bendriems pasikalbėjimams 
temų.

Į klausimą, kodėl jis, baigęs aukštus 
meno mokslus, nepasirūpino gerai apmoka
mu darbu, bet grįžo į Paragius, kurie jį 

priėmė gana nevaišingai. Ne Paragių kaltė, 
kad jam tenka čia nepriteklių patirti, bet jo 
paties. Jis nemėgstąs žemės ūkio, jo nesu
prantąs ir juo nesirūpinąs. Žemė tuo pačiu 
jam atsidėkojanti. Lenkijoje gal būtų gavęs 
kokią jam deramą vietą, bet Lenkija jam 
esanti svetima. Antra, jis nemėgstąs sveti
mų, jo dvasiai dedamų varžtų. Dabar gal 
ir jis gautų kokio darbo žemaičiuose, bet 
apsipratęs su savo būkle ir nenorįs apleisti 
savo gimtųjų Paragių, kurie taip turtingi 
įvairiais jo pergyvenimais ir išgyvenimais.

Šis pasikalbėjimas su Lazdynų Pelėdos 
tėvu vėliau padėjo man geriau pažinti ir su
prasti jos pačios nusistatymus ir nusiteiki
mus. i ■

Nesusidomėjau Ivanausko dvaro naudo
jimo būdu, jo dvaro dydžiu ir kiek Žemės 
reformos valdyba galėjo juo pasinaudoti. A- 
pie tai man niekad neprasitarė nei Lazdy
nų Pelėda, kai su ja buvau suėjęs į glau
desnius ir pastovius santykius. Tai įvyko ne
priklausomybės pradžioje ir tęsėsi ligi ra
šytojos mirties.

Šiaudinės klebonas, pas kurį po vizito 
Ivanauskui praleidau apie 2-3 valandas, pri
dėjo dar kai kurių žinių apie Ivanauskų šei
mą ir jos būklę. Ivanauskas su žmona bu
vę nepraktiški žmonės. Jam, kaip meninin
kui, darbo kiek duodavo gretimos parapi
jos. Vienur gaudavo seną paveikslą atnau
jinti, kitur naują nutapyti. Girdėjau, kad 
jo darbų ir dabar esą išlikusių tenykščių pa
rapijų bažnyčiose. Bet tokių darbų jis gau
davo ne dažnai ir jie nebrangiai buvo ap
mokami. Už straipsnius honorarai taip pat 
buvo kuklūs. Ūkiu naudotis ir nenorėjo ir 
nesugebėjo. Dėl to vargas buvo jų nuolati
nis palydovas. Gavę pinigų, mokėjo juos 
greit išleisti. Jų pritrūkę, nenusimindavo. 
Dėl to nuolatinio palydovo nepritekliaus, 
dukterys turėjo pačios vykti į pasaulį sau 
duonos pelnytis. Kadangi jos nebuvo gavu
sios jokio mokslo ir nebuvo parengtos jo
kiam praktiškam darbui, tą duoną pelnė 
sunkiu ir mažai apmokamu darbu.

Klebonas taipgi mėgo pamiklinti savo 
plunksną. Jis man paskaitė vieną savo trum
pą apysakaitę ir kelis eilėraščius. Paragin
tas duoti savo kūrinius spaudai, atsakė, jog 
jis rašąs tik sau. Jis buvo šviesus žmogus. 
Pažinojo mūsų, kad ir gana varganą anais 
laikais, literatūrą. Buvo įsigilinęs ir į pasau
linę literatūrą. Su Lazdynų Pelėda jis susi
tikdavo, bet retai ir ne ilgam, nes ji par- 
vykdavo į Paragius tik atsitiktinai, kokiam 
reikalui atisiradus. Parvykus į tėviškę', visuo
met aplankydavo kleboną. Jų pašnekesiai 
užsitęsdavo ilgas valandas. Lazdynų Pelėda 
jam kalbėdavo apie savo planus ir kuria
mus rašinius. Klebonas jai paskaitydavo ką- 
ne-ką iš savo kūrybos. Šia proga jis jai dės
tydavo literatūros teoriją, pasakodavo apie 
pasaulinę literatūrą ir nagrinėjo tą ar kitą 
lietuvišką raštą, nurodydamas jo klaidas 
ir netobulumus. Tokie pašnekesiai Lazdynų 
Pelėdai buvo lyg literatūros kursai. Jai tokie 
kursai buvo reikalingi, nes ji, kaip esu mi

nėjęs, rimtesnio mokslo nebuvo įgijusi. Tė
vai pamokė tik skaityt ir rašyt ir to, kas 
buvo reikalinga ano meto dvaro panelei. Kle
bonas, nenorėdamas įžeisti jos ambicijos, tie
siogiai jos kūrinių nelietė, bet kitų kūriniuo
se nurodydavo klaidas, kurios būdavo pana
šios į jos pačios daromas. Ar ji tai supra
to, sunku pasakyti. Bet jai, kaip rašytojai 
tokie pašnekesiai su klebonu buvo naudin
gi-

Nepriklausomybės pradžioje, kai Lazdy
nų Pelėda buvo grįžusi į savo Paragius ir 
ten pastoviai apsigyvenusi, ją ten kelis kar
tus buvau aplankęs. Kai tekdavo važiuoti 
su reikalais tomis vietomis, užsukdavau į 
Paragius. Vieną kartą teko Lazdynų Pelėdą 
pavėžinti iš Paragių į Šiaudinę. Tačiau dėl 
laiko trūkumo tik kelioms minutėms užė
jau pas tą simpatingą Šiaudinės kleboną. 
Tai buvo mano paskutinis su juo pasimaty
mas.

Susitikimas su Lazdynų Pelėda 1918 m.

Grįžau iš Rusijos į Lietuvą 1918 m. 
pradžioje. Kai ištrūkau iš vokiečių “karan
tino”, kuriame mane išlaikė apie 7 mėnesius, 
vysk. A. Karoso liepiamas priėmiau Valsty
bės Tarybos kvietimą joje dirbti. Man buvo 
paskirta važinėjant po Lietuvą rinkti aukas 
jos reikalams ir informuoti tautą apie nepri
klausomybės reikalą bei jos pareigas lais
vės atžvilgiu. Vilniuje buvau svečias. Parva
žiuodavau iš nuolatinių kelionių tik kelioms 
dienoms, kai reikėdavo atiduoti surinktus 
pinigus ir gauti naujų žinių ir instrukcijų.

Sunkūs buvo laikai. Vokiečiai laikė su
kaustę tautą. Ne tik miestuose ir mieste
liuose, bet ir kaimuose laikė savo pareigū
nus, kurie budriai sekė kiekvieną lietuvio 
žingsnį. Jie taip buvo apiplėšę Lietuvą, kad 
net ūkininkams reikėjo gerai skaitytis su 
duonos kąsniu. Jį išsaugodavo savo gudru
mu. Miestus prispaudė badas. Ne vienas mi
rė badu gatvėje. Man vargo su duona ne
buvo. Visuomet parsiveždavau iš kelionės po 
duonos kepalą ir po kelis gabalus lašinių. 
Tuo lobiu aprūpindavau ir kitus.

Atvykęs į Vilnių, nusisamdžiau butą. O- 
dų skersgatvyje, netoli katedros. Namų sa
vininkas lenkas pan Michal. Butas — visas 
aukštas. 7 ar 8 dideli kambariai. Nuomos 
paprašė 2 rublius mėnesiui. Jam svarbu bu
vo, kad butas nestovėtų tuščias ir kad vo
kiečiai neįsodintų jiems nepageidautų asme
nų. Baldų — viena lova ir vienas stalas. 
Tik. Kviečiau pas save gyventi sutiktus sa
vo mokinius iš Voronežo ir kitus pažįsta
mus. Stačiau vieną sąlygą — pasirūpinti 
sau guolį. Kadangi vfei buvo bepinigiai, 
kaip ir aš, tai iš kažin kur atsigabendavo 
šiaudų. Visi tie puošnūs ir erdvūs kamba
riai virto kluono šaline. Kurį laiką pas ma
ne “kampininkavo” ir kun. Tumas-Vaižgan
tas. Ir jam teko tokie pat kluoniški pato
gumai, kaip ir visiems kitiems. Vienas kam
barys turėjo atskirą įėjimą. Jis teko tada 
studentui, dabar dr. Pranui Viktorui Rauli- 
naičiui. Laimės šyptelėjimas. Bet už tą lai
mę jis vos savo gyvybe neapmokėjo. Vieną 
rytą įprastu laiku jis nepasirodė. Į durų bel
dimą (jas visuomet kažkodėl užsirakinda
vo) ir į šaukimus neatsiliepė. Išvertėm du-

Rašytojo Vinco Mykolaičio - Putino ' iena pas
kutiniųjų nuotraukų, š. m. birželio 7 d. Lietu
voje mirusiam rašytojui skirtoji kultūrinė popie
tė “Šatrijos” yra rengiama šį sekmadienį (gruo
džio 10 d.) 3 vai. popiet Draugo redakcijos pa
talpose, Chicagoje. Visuomenė kviečiama atsi
lankyti.

ris. Raulinaitis rodė tik silpnus gyvybės žen
klus. Skubiai iššauktas greta gyvenęs gydy
tojas tik didelėmis pastangomis jo gyvybę 
vos atgriebė. Išeidamas gydytojas pasakė: 
iš mirties nagų šį žmogų išveržėm. Dar ke
lios minutės ir jo būtumėm neturėję.

Vieną dieną, neprisimenu kuria gatve ei
damas, pamačiau prieš mane einančią su 
puodeliu rankose klumpėtą, skurdžiai apsi
rengusią moterį. Ji sunkiai kojas kėlė, svirdu 
liavo ir protarpiais sustodavo atsirėmusi į 
sieną pasilsėti. Priėjau prie jos. Ji sunkiai 
kvėpavo ir sunkiai žodžius tarė. Pasisakė ei
nanti į vokiečių įstaigą, kuri dovanai pavar
gėliams sriubą dalindavo. Ji sunkiai sirgu
si. Tuomet sriubą parnešdavusi jos draugė, 
su kuria viename kambarėlyje gyveno. Da
bar ta draugė taipgi susirgusi. Tad jai ten
ka maistu apsirūpinti. Pasisakė esanti So
fija Pšibilauskienė. Nepažinau. Tos žvalios, 
judrios ir linksmos Pšibilauskienės —Laz
dynų Pelėdos, kokią pažinau tame pačiame 
Vilniuje 1905 m., nė pėdsako buvo nelikę. 
Prieš mane stovėjo tik žmogaus šešėlis, skur 
deiva. Antra, nuo 1905 m. ligi 1918 m. ger- 
rokas laiko tarpas. Ir gerai pažintą žmogų 
per tokį laiką galima primiršti. Įspūdis bu

vo skaudus. Paėmęs už parankės, nuve
džiau ją į maisto dalinimo įstaigą. Davė dvie
jų žmonių porciją: dvi nemažas šiaudinių 
miltų duonos riekes, kokiomis nauji okupan
tai vokiečiai maitino Lietuvos miestų gyven
tojus, ir pripylė tą nedidelį puodelį sriubos, 
kurią Pelėda vadino pliurpalu. Sriuba — 
skystai įplakti miltai gal tie patys šiaudi
niai virintame vandenyje. Uždaro nė žy
mės. Badmirių maistas. Nuo mirties apsau
goja, bet ir gyvybės nedaug palaiko. Apsi
rūpinus tokiu maistu, vėl už parankės aš 
ją nuvedžiau į rašytojos gyvenamą vietą. 
Kelias netrumpas. Gyveno mediniame, gero
kai apšepusiame namelyje. Pasiūliau jai per
sikelti į Raulinaičio gyventą kambarėlį. Ten 
turėtų geresnę priežiūrą ir aprūpinimą mais 
tu. Mano gyventojai noriai ją paglobotų. 
Bet Pelėda griežtai atsisakė. Jai sąžinė ne
leido apleisti tą draugę, su kuria ji tiek var
go išvargo, kuri jai tiek širdies parodė ir 
su kuria buvo susigyvenusi, kaip su sese
rim. Ją supratau. Argumentai rimti. Todėl 
įkalbinėjimą nutraukiau.

Grįždamas namo, gatvėje sutikau pažįs
tamą Voronežo abiturientę, gabią ir geros 
širdies mergaitę Mariją Ambraziejūtę, vėliau 
Kondratienę, kuri dar jaunokame amžiuje 
mirė. Jai papasakojau savo susitikimą su 
Lazdynų Pelėda, apie jos būklę ir savo su
sirūpinimą jai padėti. Ji tuoj pasisiūlė man 
patalkinti. Sutarėm taip: ji suorganizuoja 
savo pažįstamų megaičių ir moterų būrelį, 
kurios pasidalinusios dienomis ją prižiūrės 
ir maistu aprūpins. Apsiraminau, nes globa 
buvo gerose rankose. Kas ir kiek buvo ta
me būrelyje, neprisimenu. Rodos, jų tarpe 
buvo ir liaudininkų lyderė Felicija Bortke- 
vičienė. Kadangi man reikėjo tuoj išvykti 
tarnybos reikalais į kelionę, tad Ambrazie- 
jūtei atidaviau dar turėtą duoną ir lašinius, 
pridėdamas dar šiek tiek ir pinigo iš savo 
jau susibliauzgusios kišenės.

Kiek kartų grįždavau iš kelionių, tiek 
kartų aplankydavau Pelėdą. “Globos komi
tetas”, kaip aš jį buvau praminęs, papasa
kodavo man, kaip jis rūpindavosi Pelėda ir 
kas ir kuo jai padėdavo. Pirmą kartą po 
kelionės ją aplankęs, pastebėjau Pelėdos šio
kį tokį atsigavimą. Dabar jai jau nereikė
jo vaikščioti vokiško “pliurpalo”. Maistą pa
sigamindavo namieje iš atnešamų “komite
to” produktų. Iš gaunamos piniginės para
mos nusipirkdavo kuro, ir nereikėjo šalti 
nekūriantame kambarėlyje. Tada pažinau ir 
aną Pelėdos draugę. Neklausinėjau, kas ji 
ir iš kur. Bet atrodė, kad ji iš “tuteišų” 
— vilnietė. Pelėdos įtakojama, draugė jau 
pasidarė karšta lietuvė patriotė. Abi, bet y- 
patingai “tuteišoji”, buvo dėkingos globė
joms už tikrai motinišką rūpestį. Aš iš ke
lionės parveždavau maisto ir globojamųjų 
daliai. 1918 m. žiemą kelionėse užtrukau apie 
tris mėnesius. Sugrįžęs Pelėdos Vilniuje jau 
neberadau. Globėjų pasakojimu ji buvo iš
vykusi į Paragius. L. Enciklopedijos teigi
mu ji buvo išvykusi į Kauną, o iš ten į 
Paragius išvykusi tik 1920 m., kai ją pri
spaudė liga. Dėl šio L.E. teigimo teisingu
mo kiek abejoju.

(Bus daugiau)

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIl IS
Atlieka remonto, perstatymo Ir na 

Dių statybos darbus, cemento darbus 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namu statymui, pertvarkymui 
ir remontavlmui.

Visas darbas yra garantuotas ir 
apdraustas.

2040 VVest 52nd Street
Telef. — PI? R-7887

CHICAGO, ILLINOIS 00609
♦ ♦ •

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakiey Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7-7258 59

M O V I N G
\t>'lralistas perkralįstinia« 

įvairių atstumų

A VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJ!
•>(i MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 60636
CHICAGO SAVINGS AND LOAN iENDROV® viena tari 
>.ytnesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy 
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
13 metus visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
lolerių dividendų Chicago. Taupymo Bendrovė stengiasi hut> 
lipti lin'aneiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 
ivo taupymo ir skolinimo nariams

,. - .nuradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi- 
..jomis noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga- 
•tų pasiekt- geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 

taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę išaugusią į virš $84.000 000 turto 
įstaigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol. finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje
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'trinkimams Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais pei 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirtuą įstaigos 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 kambarį, Kuriam, 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

Ypatingai kviečiame valkų tėvus pradėti taupyti vaikų mok-; 
lui reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki 5!4 % Šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12.000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapBižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus Galite pradėti $2 50, $5.00, $10 00 arba net 
$25 00 sumomis į mėnesį. Kai padėsite 200 kartų po $25 00. tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams nimesnė sąžinė, (šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai ir viBi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

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

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

10 Free Community Rooms for
10 your organization meeting
10 (Free Coffee)
11 Cash checks and pay all family
11 hills with our special monev

order checks No service charge 
to members

12 U S Postai Stamp Machine
12. Service.
13 We sėli Travelers Checks
14 Save-by-mail Kits
15 Notary Public Service

16 Two large Free Parking Lot*
17 Free Theatre tickets two Šatui- 

days each month for your chil- 
dren and mothers

18 Christmas partv with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................... 12:00 P.M.—8:00 P.M. i
TUESDAY .................... 9:00 A.M.— 4:00 P.M. j
WEDN'ESDAY .......................... Closed All Day !
THURSDAY .................... 9:00 AJH__ 8:00P.M. j
FRIDĄ Y.............................9:00 A.M — 8:00 P.M.
SATURDAY 9:00 A.M__ 12:30 P.M.



DAR VIENA MISIJA ATLIKTA
(Atkelta iš 1 psl.) 

minimas ir K. Korsakas, mini
mi ir Lietuvoje išleisti “Lietu
vių literatūros istorijos” tomai, 
pabrėžiant tačiau trečiojo tomo 
antrosios dalies ryškų neobjek
tyvumą. Iš laisvajame pasauly 
išleistų leidinių minima dar par
tizanų dainos ir Sibiro lietuvai
čių maldaknygė “Marija, gel
bėk mus”.

Atskirai aptariamieji

Be šito bendrinio lietuvių li
teratūros aprašo “New Catholic 
Encyclopedia” to paties Vaičiu
laičio paruoštu tekstu alfabetine , 
pavardės tvarka atatinkamam 
tome dar išskirtinai mini: Do
nelaitį, Baranauską, Maironį, 
Krėvę, Vaižgantą, A. Vienuolį 
ir Žemaitę. Sakysim. Donelai
čiui skirtas kone visas enciklo
pedijos puslapis, charakterizuo
jant jį kaip žmogų ir aptariant 
jo kūrybą. Minimi J. Grimmo, 
Goethes, Ad. Mickevičiaus, J. 
Rainio ir Ern. Wieckerto atsi
liepimai apie Donelaitį, vadi
nant jį “a great Lithuanian po- 
et”. Suminima, kad vien rusų 
kalba 1946—64 metų laikotar
piu Donelaičio “Metų” išėjo še
šios laidos, bibliografijoj pri
minta ir donelaitiškasis “Litua
nus” numeris ir nurodoma L. 
Gineičio 1964 m. Vilniuje išleis
ta knyga “Kristijonas Donelai-

tis ir jo epocha”. Aprašą dar 
paįvairina ir P. Jurkūno raiži
nys — Donelaičio portretas.

Kitiems atskirai minimiems 
rašytojams tenka: Baranaus
kui 1/4 psl., Maironiui — kiek 
daugiau negu psl., Krėvei — 
taipgi daugiau negu pusė pusla
pio, tariant, kad jis yra didžiau
sias lietuv!ų literatūroje vardas 
po Donelaičio per 200 metų, pa
saulinės literatūros figūra. Vaiž 
gantui — psl., laikant jį tau
tine figūra, respektuojama net 
komunistų, Vienuoliui — dau- 

j giau kaip U psl., Žemaitei — 
H psl., laikant ją realizmo įkū
nytoja lietuvių literatūroje.

Šalia viso to encikloped'joje 
dar skiriama visas puslapis 
JAV lietuvių istorijai ir jų vi
sokeriopai veiklai. Apie tai ra
šo istorikas A. Kučas, duoda
mas bendrą lietuvių imigraci
jos vaizdas nuo septynioliktojo 
amžiaus Aleks. Car. Cursiaus 
iki šių dienų.

Be kita ko apie lietuvius en
ciklopedijoje dar rašoma, atski
rai ir plačiau kalbant apie se
nąją baltų religiją. Stra;psnis 
paruoštas latvio H. Biržais.

Džiaugsmas ir šešėlis
Ir baigiant šį enciklopedinį 

Lietuvos ir lietuvių aprašą, rei
kia tikrai visa širdimi dėkoti 
tiems mūsų žmonėms, kurie

Garsaus anglų skulptoriaus Henry Moore (g. 1898 m.) paminklinė 
skulptūra, at dengta šiomis dienomis Chicagoje toje vietoje, kur prieš 
25 metus paslaptingoje ir po Chicagos universiteto stadiono suolais 
pakištoje laboratorijoje huto suskaldytas pirmas atomas.

kių su Lietuva, jo paplitusio 
kulto Lietuvoje enciklopedijoje 
visai nepaliesta, nors šv. Kazi
mierui ir skirta visa pusė pus
lapio. Apie šventąjį ten rašo 
L. Siekaniec, iš pavardės, atro
dytų, gudas. Rašoma labai jau 
archaiškai, jokių naujesnių, nei 
jokių lietuviškų bibliografinių 
šaltinių nenurodant, tenkinantis 
pačia “naujausia” kazimierine 
literatūra jau 60 metų senumo 
— 1907 metų, šiek tiek lietu
vio akį pradžiugina tik prie 
teksto duodamas šv. Kazimiero 
paveikslas, pažymint, kad tai 
yra lietuvių liaudies medžio rai
žinys (16 amž.), paimtas iš 
Warburgo Instituto Londone.

gai pasaulyje tarnaus šviesiam 
lietuviškam reikalui. Ir Dieve 
duok, kad tik panašaus lygio 
dalykui išnaudoti atsirastų ir

0 DRAMBLIO TAIP IR NEPASTEBEJO
(Atkelta iš 3 psl.) 

pasinaudojo nei klausę, nei dė
koję.

Eilių parinkimas antologijoje 
tendencingas. Bijota, kad bran
desnės eilės nepakenktų tarybi
nių homerų šlovei.

Prieš keliolika metų Antanas 
Venclova su Kostu Korsaku, ru
sui B. Larinui priešinantis, visus 
svetur esančius į istorijos sąšla
vyną išmetė. Asmeniškai buvau 
tuo labai patenkintas. Nesutinku 
ir neleidžiu tarybiniams ipanda- 
rinams mane terlioti savo litera
tūros istorijose bei valkioti pira
tišku būdu redaguotose antologi
jose. Mano poezijos nuosavybė 
apdrausta JAV įstatymais ir tarp
tautiniu Berno susitarimu. Deja, 
tarybinių buržujų tarptautiniai 
susitarimai nevaržo. Jie turi geras 
akis vadovautis vagių ir plėšikų 
“įstatymais”.

Tasai už lęšiukų sriubos dube
nėlį okupantui atsidavęs ryšinin
kas iš kailio neriasi, kad tik lie
tuvių literatūra neatsigautų. Per
nai turėjau nelaimės pasidžiaug
ti “Poezijos pavasaris” almana
chu. Vytautas Kazakevičius 
“Pergalėje” man drėbė, kad aš 
ieškojęs tarybinėje naujoje poezi
joje opozicinių reiškinių. Man o- 
pozicija mažiau rūpėjo negu už
pernykštis sniegas, o rūpėjo pati 
poezija, o rūpėjo talentai, kurių 
taip apstu, ir kurie taip siste
mingai trečias dešimtmetis žu
domi. Bet pasirodo, kad Vytauto 
Kazakevičiaus balsas tarybinį 
dangų pasiekia. 1967 m. “Poezi 
jos pavasary” jaunimui jau uždė
tas apinasris ir jis jau visas en 
bloc į tarybinio homero dūdą pu 
čia. Kas netiki, tegu pasiskaito.

Po viso to, man itin nuostabu, 
kad Vytautas Kazakevičius, pa
metęs orumą ir dvasinę pusiaus
vyrą, “Gimtajame krašte” puola 
į isteriją po to, kai Almis Šalčius 
už mane keliaklupščia visą tary
bų sąjungą atsiprašė.

Beje, jo antologijoje net šovė
si kai kas komentuoti, kodėl vie
ni svetur “atsirado”, antri “atsi
dūrė’’. o treti “pasitraukė”, gi 
toks Pulgis Andriušis ėmė iš Lie
tuvos 1944 m. ir “išemigravo”. 
Ta prasme ir tarybinėj valdžioj 
esančiųjų biografinės žinios ne
pilnos ir netikslios, pvz. Antanas 
Miškinis niekur nebuvo “atsidū
ręs”, o Lukauskaitė niekur nebu
vo “atsiradusi”. Nors abu buvo 
ano meto kazakevičių nekaltai į- 
skųsti ir abu atpylė po dešimtme
tį tarybinės katorgos. Tai štai ką 
reiškia padėti kaliniui per admi
nistraciją.

Ir vis dėlto dalykų tragiškai ne 
imu. Vytautas Kazakevičius gali

ir toliau tarybinę taboką krėsti. 
Ir krės, nes jis iš to duoną val
go. Juokingiausia, kai vagišiai 
kalba apie gėdą, dorą, orumą, sa- 
savigarbą ir kitas jiems patiems 
nieko nereiškiančias sąvokas...

Dėl to nenuostabu, kad Vytau 
tas Kazakevičius šioje visoje isto
rijoje nepastebėjo dramblio, kad 
jis visą polemikos svorį sukaupė 
į nuskriaustuosius menininkus, o 
ne į jį. Tai irgi suprantama. Var
nas varnui akin nekirs...

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA • 
VIKING • PFAFF • SINGER 

(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja. 
poniškos, tr visų kitų firmų). Taiso
me, parduodame ir nuomojame priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius. Jvalrių gamybų 

B & B DISTItlBl TING CO.
1214 S. Archer Avė., Chicago, III. 
00032. Tel. 027.0044; 027-0045.

Ved8Jas Arvydas M. Dikinis

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITVVINAS, Prez.

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

telkiame nemokamai.
Raštine atdara kasd «n nuo 
-yto Iki 6 vai vakaro tr S< 

nials iki S vai. p. p.
>**

daugiau tinkamų progų, kad 
joms būtume pakankamai aky
lus ir ištvermingi kaip ir šį, čia 
minimą, kartą.

parduoda Telefunken, Grundig, Olympla, 
ZOnlth, Burrouglis, Royal, ITC ir kt. pro
duktus, tiesiai Ir pigiau iš firmų sandėlių:

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo, 
consoles, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮREKORDAVIMO apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc.
Katalogus ir informacijų gausite pranešę savo adresą SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS. 10 Barry Drive. E. Northport, N. Y. 11731, 
tel. (516) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas, GR 6-7399.

:* ........... -

SPARTA

METROPOLIS-RESTORANAS

nepramiegojo šios didžiulės ir 
vienkartinės progos, bet kur 
reikia spustelėjo, patys rašė 
dirbo, ir štai dabar turime bene 
pirmą kartą tokią švarią litua
nistinę medžiagą tarptautinėje 
pasaulinio garso enciklopedijo
je.

O kaip lengva šitokią progą 
pramiegoti, yra vis dėlto liūd
nokas pavyzdys ir šioje enciklo
pedijoje. Nors turime visą eilę 
istorikų kunigų, bet to vieninte
lio mūsų šventojo — šv. Kazi
miero taip ir nesugebėta pa
tiems aprašyti, šventojo santy-

Galėtume enciklopedijoje pa
sigesti ir aplamai lietuvių dai
lės kiek išsamesnio aptarimo, 
iškeliant jos ryšį su liaudies 
tradicija, jos reiškimąsi kry
žiuose bei dievdirbinėje skulp
tūroje, jos nūdieninę situaciją. 
Viso to enciklopedijoje neranda
me. Ir gaila, kad niekas tuo ne
pasirūpino.

Nežiūrint šitų apgailėtinų 
kluptelėjimų, visa kita litua
nistinė medžiaga enciklopedijoj 
yra pasigėrėtina, nenusipiginan- 
ti, išsilaikanti akademiniame 
lygyje- Be abejo, ji dar ilgai ii-

6538 8. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009
Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 

šnicelis Ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gfirimų.
Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, Bkaniai paval

gyti ir atsigaivinti.
Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki všlumos. šeštad. ir sekmad. 

nuo 12 vai. d. Iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.
Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

C. IR C. UIT T V & RADIO (LIETUVIAI) L . I I .v. Sav DAN lju-hkas ,/J
PASIRINKIMAS SPALVUOTŲ AR PAPRASTŲ TELEVIZIJŲ R 

_.___ • RADIJŲ • STEREO • ORO VĖSINTUVŲ • TAISYMAS
2412 WEST 71ŠT ST. CHICAGO, ILL. 60629. TEL.: 471-2446 “ 

t. -iSža'SLSSs'S.je&g tiesa-tA*

J %

m
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Kas tik turi gerą skonį,
viską perka pas Lieponį!

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme 
dar vieny restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubų patarnavimą, kaip Ir mūšy pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsy atsilankant.

Kilty's Restaurant
1515 West 95th Street, Oak Lawn. Illinois

(2 blokai ‘ rytus nuo Cicero Avenue)

Eelef - GArden 4-5800
lauk atmosfera Skanūs valgiai — Skubus patarnavimas

VESTI VEMS (P BANKETAMS YRA
NUO 10 IKI 800

ttdars kasdien nuo 8’30 vai ryto Sekmad

PRIVATŪS KAMBARIAI
ASMENŲ

ir šventad nur 1:00 vai po pietų

Artesian Restaurant
2432 VVest 63rd Street (63rd & Artesian)
• Skanūs valgiai

• Geras patarnavmisas

• Puiki atmosfera

P I
S 1.65

lt
I

II

O—

E T Ū S
IR $2.25

GREITAS PATARNAVIMAS 
350 SĖDIMŲ VIETŲ

436 - 4622

TOKIO LAUKIMO
TALPA

Rezervacijoms skambinkite
Atdara sekmad ir ketvirtad 6 v. ryto iki 1 vai. ryto; penktad 

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.

> ♦ 1 ■

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigą taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas
• Metinis dividendas 43/4% išmokamas du kart per metus už

><isas taupymo sąskaitas

I PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

22’2 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL. 60608 
OFFICE IIOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed 
AD.IOINING OUR OFFICh RI’ll.nSNi. JOHN J. KAZANAUSKAS, Prestdent

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 62II S. Weslern , PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

PirmadieniaiB ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

Z'

FRANK’S TV and RADIO. INC. g
3240 SO. HALSTED STREET Telef, — CA 5-7252 S

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, L 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORu 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI^

N

! SKIPS Self Service i
I LIOUOR STORE i

*

5515 S. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
DECEMBER - GRUODŽIO 7, 8 ir 9 D. D.

R BISQUIT 3 STAR COGNAC Fifth $5.29

MEISTERBRAND V.S.O.P.
IMPORTED GERMAN BRANDY Ftfth $4.89

CAMUS GRANDE Fine Champagne 
COGNAC Fifth $5.98

GRA1N AIXX)HOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

R1CCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1 .39

JACQoins FORBIDDEN FRUIT 
LIQLElIi Fifth $5.29

VANDERFLIP DUTCH CHERRY 
RASPBERRY or BLACKCURRANT Fifth $-|.89

CANADIAN MIST Imported 
CANADIAN WHISKY Fifth $3.69

CHATEAU DE PIZAY BEAUJOLAIS
1964 Vintage Fifth $1.98

j SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SA-TOM

on savings accounts

NUO SAUSIO M6N. I
on investment bonus

1967 M.D.,
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

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



VALENTINAS RANONIS

• Vincui Mykolaičiui - Puti
nui skirtoji kultūrinė popietė 
įvyksta Chicagoje rytoj (gruo
džio 10), sekmadienį. 3 vai. po
piet “Draugo“ redakcijos patal
pose, 4545 W. 63rd St. Pop etė- 
ję bus pravestas simpoziumas, 
kuriame apie Putiną, kaip žmo
gų i|’ kūrėją, kalbės artimiau 
su poetu bendravę kadaise bu
vę jo studentai: Vincas Ramo
nas, Alina Skrupskelienė, Juli
ja Švabaitė - Gyl enė, Kazys 
Bradūnas ir kiti. Meninę progra 
mą, sudarytą iš Mykolaičio-Pu
tino raštų, atliks studentai ■— 
Šatrijos korporacijos nariai: 
Vakarė Aistytė, Rimas Zailskas 
ir Jurgis Bradūnas. Popietės 
dalyviams bus miela išgirsti ir 
paties Putino balsą, įrašytą 
plokštelėn, kur jis pats skaito 
savo poeziją. Programon bus 
įpintą ir Sąint - Saens’o “Daų?e 
macabre” muzika, kurią Puti
nas išskirtinai mėgęs. Popietės 
proga ten pat bus ir rašytojo 
nuotraukų, knygų, autografų 
bei rankraščių parodėlė.

Kaip žinome, šiemet birželio 
7 d. Lietuvoje miręs prof. Vin
cas Mykolaitis - Putinas buvo 
vienas iš žymiausių poetų, ro
manistų, dramaturgų ir litera
tūros istorikų visoje naujojoje 
mūsų literatūroje. Putinas buvo 
taipgi ir vienas iš ateitininkų 
meno draugijos “Šatrijos” stei
gėjų 1926 m. Lietuvos universi
tete, Kaune. Šitai prisimindama, 
Putinui skirtąją kultūrinę po
pietę šį sekmadienį ir rengia 
išeivijoje atsikūrusi ir nuo p r- 
mųjų pokario metų veikianti 
“Šatriją”, popjetėn kviesdama 
visą visuomenę.

• Lietuviška tematika kita
taučiu operose. Tragikos, įtam
pos ir romantikos kupina senoji 
Lietuvos praeitis traukė ne tik 
didžiuosius Europos rašytojus, 
bet ir muzikus bei libret'stus. 
Be plačiau žinomų italų kompo
zitoriaus A. Ponchielli (1834— 
1886) sukurtų, Lietuvos istori
ne praeitimi inspiruotų operų 
“I Lituani” (Lietuviai) ir “Al
dona” (kuri buvo statyta anuo
metinės rusų sostinės Peterbur
go scenoje), minėtini dar ir len
kų kompozitorių operiniai kū
riniai. W. Gawponski (1868— 
1913), gimęs Seimonyse, Trakų 
apskr., parašė lietuvių mitologi
jos siužetu paremtą operą “Pa
jautą”, gi kitas lenkų kompozi
torius Henryk Jarecki (1864— 
1918) 1880 m. sukūrė operą 
“Mindaugas, Lietuvos kara
lius” (libretas buvo sudarytas 
pagal to paties pavadinimo J. 
Slovackio tragediją). Šios ope
ros premjera įvyko 1880 m. 
Lvovo operos teatro scenoje. 
1893 m. H. Jarecki parašė ir ki
tą operą “Barbora Radvilaitė”, 
kurios tema taipgi liečia Lietu
vos praeitį.

• Nuo žymaus grafiko Pau
liaus Auginus mirties š. m. 
gruodžio mėn. 7 d. suėjo jau 
septyueri metaį. Per anksti mi
rusio rpūsų dąilinįjįįto atmini
mas Šiemet kaip tik įamžintas 
išleista Pąųliaus Augiaus mono
grafija. Monografiją išle'do ve
lionio našlė Danutė Augienė, o 
monografijos tekstais, iliustra
cijomis ir visu jos paruošimu 
rūpinosi dail. Alg. Kurauskas ir 
Vytautas Saulius, šis puikus ir 
liuksusinis leidinys vargu ar 
yra kieno nors kito mūsuose

VERTINGAS LIETUVIŲ 
KULTŪRINIS ĮNAŠAS

(Atkelta iš 2 dsI.) 
nį patyrimą Vokietijos operos 
rūmuose (jis šešerius metus di
rigavo Stuttgarte) ir kompozi
toriaus sąlytį su vokiečių avan
gardu (jo “Haiku” (balsui ir 
pianinui) 1961 m. buvo atliktas 
Darmstadto festivalyje).

Nors dainininkai buvo mėgė
jai, tačiau pasirodė nuostabiai- 
šlifuotai. Lapinsko darbas ver
tas tikro profesionalaus pasta
tymo vardo”. 

pralenktas visoje panašių leidi
mų istorijoje.

• Kitą savaitga i Jaunimo 
centre, Chicagoj, Basutės Ar- 
bąifės kfiryboįi ska’drių ir pa
šnekesio popietę rengia Lietu
vių foto archyvas gruodžio 17 
d. (sekmadienį) 3 vai. popiet. 
O nauja Algimanto Kezio, SJ, 
ųuotrat'kų paroda atidaroma 
ten gruodžio 16 d. (šeštadienį) 
ir vyks iki sausio 5 d.

• Anketa psichologams ir 
psichiatrams. “Laiškų Lietu
viams” žunralo redakcija išsiun
tinėjo klausimų anketą visai ei
lei lietuvių psichologų ir psi
chiatrų JAV ir kituose kraštuo
se, teiraudamasi apie lietuvių 
išeivių tarpe pasireiškiančius 
emocinius - psichinius sutriki
mus (negalavimus, ligas), jų 
priežastis bei apsisaugojimo bū
dus. Tikimasi apklausinėjimo 
duomenis atspausdinti žunralo 
sausio mėn. numeryje.

• Vi',niaus filharmonijos sty
ginis kvartetas baigė eilę kon- 
cerlų Švedijoj. Stockholmo ra- 
d'jas įrašė į juosteles jų atlie
kamus Haidno ir Juzeliūno 
kvartetus. Ateinančių metų pra
džioj kvartetas kviečiamas į 
Islandiją.

i

-

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus1)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. U 237

“PALANGA”
6988 So. Western

highest 
raies

Seniausio šioje srityje lietuviška firtna. Garantuotas' ir grei
tas siuntinių pristatymas.

*

Chicago, lUinois 60632 • Phone VI 7-1141

STEIN TEXTILE CO.

Mon & Thurs. 9 A M. to 8 P.M.
Tues. & Fri. 9 A.M. to 4 P.M 

Wednesday — Closed
Saturday 9 A.M. to 12 Noon

▼. T. 
▼. T.

Naujas aukštas dividendas
mokamas už investavimo

sąskaitas

įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: 
damasko, brokados, "boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons. taffeta, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ 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 v. r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chernin’s1 aikštėje.

■įsė-.- ' f-S- , !-"O- ■ ,r. ' -Aė.1 . .. į

tam the highest passbook rate in

per annum on
12 month certificates

Standard Federal Savings

per annum, eurrent rate
Paid Ouarterly

our histoiy, paid ąuarterly. Eamings
at our eurrent rate of 4%% per annum,
compounded ąuarterly, are equal to
an average annual rate of 4.83%.

Savings Certificates are issued in 
•minimum amounts of $10,000 and 

larger amounts in $1000 multiples
Safety for savings and financial

Are you now receiving earnings on
strength are a tradition at

your savings four times a year?
Your passbook savings account has no
time or minimum reųuirement You

Passbook Savings in by the lOth 
of the Month Earn from the lst.

may add any amount at any time.

FEDERAL
UYIMGS

Assets over $120,000,000

HOURS:

H tlHI S t t! a ■

is ts ii |
*** jSa__SL3

STANDARD
Ft— r“ a—» iEDĘRAL
S A V INGS

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKLEWICZ, Prez.

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

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

.... . ANTRAD. ir PENKT..................... ...» V. r. iki SVALANDOS: pirmad ir ketv....................s T. r. iki »
ŠEŠTAD. » v. i. Iki 12 v. d Trečiad uždaryta

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 
UŽUOLAIDOMIS.

I

Visą ląpkričid m,ėnėsį ir gruo
džio pradžioje Balzęko Lietu
vių kultūros muziejuje. Chica- 
goję, tęsėsj jauno dailininko 
•Juo^o M'kelevičiaus darbų pa
roda. Mikelevičių? neseniai bai
gė Chicagos Meno institutą Ba- 
chelor of Fine Art laipsniu, o 
ši yra jo pirmutinė individuali 
pąroda. Mikelevičius yra jauno
sios kartos daiFpinkas, susifor- I 
mavęs Amerikoje. Jis yrą taip
gi vienas aktyviausių lietuvių 
dailininkų “Dailės” grupės na
rių. Dąr būdamas studentų. Mi
kelevičius dalyvavo Meno insti
tuto mokinių parodose, laimė
damas Įten sau neblogą vardą. 
Jis tą:p pat yra dalyvavęs ei
lėje grupinių parodų, tarp jų ir 
pernykštėje Jaunimo kongreso 
parodoje jr visose “Dailės” gru
pė? parodose. Šiuo laiku jis dir
ba komercinio meno srityje Ad- 
vertising Promotions bendro
vėje.

Mikelevičius taip pat priklau
so Balzeko muziejaus meno ko
mitetui ir tame pačiame muzie
juje dėsto meno kursą.

Šioje parųdpje Mikelevičius 
pas’rodo kaipo gabus ir daug 
žadąs dailininkas. Jisai nesusto
ja vietoje, mėgina visas techni
kas, būdus bei priemones. Už-

J

i naujų dar neišgautų rezultatų. 
Iš jo ankstyvesnių kubistinių 
pavyzdžių jis jau yra perėjęs 
į pop ir net op meną. Ypač tai 
matyti jo paskutiniame darbe 
“Laimingos kelionės”. Ką Mike- 
lev'čius mums toliau parodys, 
sunku pasakyti, bet galime drą
siai pareikšti, kad turime gabų 
dailininką, kurio karjerą reikė
tų visiems akylai sekti. Paro
da užs daro šį sekmadienį. Lan
kymo valandos kasdien nuo 1 
vai.

J

J. Mikelevičius Dienos sapnas
(medžio raižinys)

iki 4 v. 30 min.

tat jo parodoje ša’ia aliejų ma
tome ta’p pat -r akrilio darbų, 
skulptūrų, medžio raižinių, ofor
tų, piešinių ir litografijų. Gra
fikoje jis pritaiko techn ką prie 
stiliaus ar siužeto ir atvirkš
čiai. Jo medžio raižinia' yra at
likti su tikro meisterio kruopš
tumu. Jo ofortuose, litografijo
se ir pieš'niuose matyti rankos 
laisvumas ir net spontanišku
mas. Jo aliejuose ir akriliuo?e 
galime stebėti norą ieškoti vis

Mokslų Akademija Vilniuje 
papildyta penkiais naujais 

nariais. Paskelbti kandidatai: 
Paulius Slavėnas (astronomi
ja), Juras Požėla (Kard o sū
nus, eksperimentinė fizika), Juo 
za.s Indriūnas (pluošto techno
logija). Zigmas Januškevičius 
(biofizika) ir Juozas Jurginis 
istorija). P. Slavėnas ir J. Ind
riūnas jau nuo seniau yra šios 
akademijos nariai koresponden
tai, o J. Požėla ir J. Jurginis — 
tos pačios akademijos atitinka
mų inst:tutų (puslaidininkių fi
zikos ir istorijos) direktoriai. 
Z. Januškevičius yra Rusijos 
medicinos mokslų akademijos 
narys, Kauno medicinos institu
to profesorius. Trys iš tų kan
didatų su sovietinėmis moksli
ninkų grupėmis yra lankęsi Ame 
rikos mokslo įstaigose: Z. Ja
nuškevičius anksč'au, o J. Po
žėla šią vasarą, J. Jurginis šį 
rudenį. (E.)

Atdara

LIETUVTSKA VALGYKLA GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI

KALĖDINIAI SIUNTINIAI IW M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 
Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime padaryti, pasinaudo 
darni Baltic Stores patarnavimu ir pasiųsdami jiems dovanų siun 
mėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą s untinuką 
Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą jau pa 
nueitą siuntinį Žemiau išvardiname kelis, kurie yra labai prai< 
'. ški ir ten laukiami.

..'lOterilkas Kaldins 1957.
Itališkas nailoninis 1 etpaltis, 3 jardai vilnonės kostium nes me
džiagos. 1 labai geros rūšies megstukas. 2 p. vilnonių arba nailo
ninių kojinių. 1 komplektas vilnonių arba nailoninių apatinių 
rūbų. 1 P- pdinių pirštinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, vilnonei 
ae'ei medžiaga, 1 dėžė šokolado.
$75.00

Vyrukas Kalėdinis 1967
3'A jardo puikios vilnonės kostiuminės medžiagos, 1 itali kas 
loniųis lietpaltis. 1 nailoniniai marškmiai, 2 p. vilnonių arba
toninių kojinių, 1 p. odinų pirštinių, 20 sigarečių. 3 jardai vilno
nės aukštos rūšies paltui medžiagos.
$75.00

Jungtinis šių abieju siuntiniu siuntinys 
kainuoja tik $140.00

Maisto 1967.

suk

nai 
na -

3 sv taukų, •/> sv. arbatos. i/j sv geriamo šokolado. >/» sv. ka 
kavos, 2 sv. ryžių, 3 sv geriausios rūšies miltų. 1 dėžutė nescąfe. 
1 sv. maišytų saldainių. 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 'A sv p.pirų 
ir '4 sv lauro lapų.
$30.00
P-3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška iln nė m< 
džiaga dėl vyriško arba moteriško kostiumo •
$75.00
V-3 10 jardi) kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiumų 

$55.00 •<

Praktiški dalykai, kuriuos galima dadėti t bctkm siun
tini Itališki lįetpalčiai nailoniniai lietpąlčpi $11.00. šve:p:iriški 17 
akmenų laikrodžiai $27. Vilnonės skarelės $4.00. I'go grojime 
plokštelės.

'•

*

< nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

RESTAURANT
Avenue — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

BALTIC STORES, LTD,
JURAS )

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
TELEF. — SHO 8734.
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KULTŪRINE 
KRONIKA

• Lietuvoje prisimintas poe
tas A. Viltelis (Višteliauskas). 
Itin lyriškai prisimintas jis 130- 
tojo gimtadienio proga. Poetas 
įvertintas be jokių kitų priedų, 
o tik kaip garbingos Lietuvos 
senovės, lietuvių kalbos garbin
tojas, lietuvių nacionalinių jaus
mų kėlėjas ir nacionalinio išsi
vadavimo idėjos žadintojas. — 
“Išnyko ir jo kapas kažkur Pie
tų Amerikoj. Liko dainas. Dai
nos, atspindinčios nacionalinio 
judėjimo laikus, anuo metu ža
dinusios patriotizmą. Su ašaro
mis akyse dainavo tas dainas 
amžininkai, sėmėsi jėgų kovai 
dėl savo tautos geresnės atei
ties”. — Taip rašoma “Litera
tūroj ir Mene”.1 ̂ Vilniuje, 1967 
m. lapkričio 25 d.

Kaip žinome, šito žymaus 
“Aušros” tautinio atgimimo lai
kų poeto, 1863 metų sukilimo 
prieš rusus dalyvio ir tremtinio 
puikusis eilėraštis “Op, op. kas 
ten, Nemunėli” yra tapęs dai
na, ne viena proga dar ir šian
dien mūsų chorų dainuojama.

• Pažaislio bažnyčiai 300 me
tų. Pranešime iš Kauno Vilniaus 
laikraščiai priminė, kad “lap
kričio 20 d. sukako 300 metų, 
kai buvo pradėta statyti Pa
žaislio bažnyčia — didingas ba
roko stiliaus statinys. Miesto 
dailininkai, architektai ir me
notyrininkai šiandien pažymėjo 
šią istorinę datą”.

Toilau pranešime sakoma, 
kad “Prabėgę š'imtmečiai pali
ko savo žymes po Pažaislio ba
roko pastato skliautais, šis vi
sasąjunginės reikšmės architek
tūros paminklas perduotas M. 
K. Čiurlionio dailės muziejui. 
Pastate bus įrengta senosios ir 
taikomosios tapybos ekspozi
cija".

Užsimenama, kad su bažny- 
čia bendrą ansamblį sudaro ir 
vienuolyno pastatai, tačiau ne
paminėta, kas manoma su jais 
daryti. Iki 1964 metų jie buvo 
naudoti kaip psichiatrinės lfgo- 
ninės patalpos. (E.)

• Lapkričio 16 d. Kaune stai
ga mirė buvęs žurnalistas Jonas 
Kauneckis. Sausirt'7 d. būtų su
laukęs 69 metų amžiaus. Oku
pacijoms užėjus, žurnalisto dar
bą trumpai tedirbo: tik 1941 iki 
1945 metais. Okupacinio režimo 
sluoksniuose buvo susilaukęs 
viešo pagyrimo už vadinamą 
biografinę apybraižą “Prelatas 
Olšauskas”, kuri buvo išleista 
1961 metais. Trumpame vieno 
asmens pranešime apie jo mirtį 
(Literatūroj ir mene) paminė
ta, kad “paskutiniais metais ra
šė etnografines apybraižas apie 
Žemaitiją". -f

• Karolio Vairo - Račkausko 
sukaktis. Buvęs Amerikos lietu
vių veikėjas, rašytojas, vertė
jas ir laikraštininkas Karolis 
Vairas - Račkauskas lapkričio 
16 d. susilaukė 85 metų am
žiaus. Rašytojas Eug. Matuze- 
vičius “Literatūroj ir mene” 
(167/47) rašo ta proga, kad 
K. Vairas dar ir dabar besidar
buojąs: baigimą rengti trisde
šimties apybraižų apie Joną 
Šliupą rinkinį, skubąs užrašyti 
ir bent dalį kitų savo atsimini
mų.

K. V. Račkauskas gyvena 
Kaune, tebėra bent titulinis P. 
Cvirkos vardo muziejaus - bib
liotekos tvarkytojas (kuri įkur
dinta buv. M. Sleževičiaus na
muose Donelaičio gatvėje — 
ten kurį laiką buvo gyvenęs P. 
Cvirka), viešumoj mažai tepasi
reiškia, o kai pasireiškia, tai tik 
suderintas su oficialiąja režimi
ne linija.

• Lapkričio 14 >d. suė jo 75 
metai amžiaus Mykolui Karkai, 
uoliam muzikinės bei teatrinės 
veiklos skatintojui ir vadovui 
Panevėžy per beveik penkis de
šimtmečius. Jausmingą sveikini
mą M. Karkai ta proga parašė 
vienas iš daugelio buvusių jo 
mokinių — poetas Kazys Inčiū- 
ra, liudydamas, kad M. Karka 
tebesąs “jaunesnis už daugelį 
jaunų”.

Valeškos meno studijoj Chicagoje. Iš kairės j dešinę: Adolfas Valeška, 
amerikietis dail. Wiliiam Gropper, dail. Bronė Jameikienė ir meno ko
lektorius M. A. Lipsshultz. Nuotraukos detalė paimta iš “Chicago Tri
būne” lapkričio 19 d. sekmadieninės laidos, kur buvo talpintas išsamus 
straipsnis apie Adolfo Valeškos meno studiją, raštą iliustruojant stu
dijos vnizdais ir dedant puslapinę, spalvotą nuotrauką William Grop- 
per vitražų, techniškai atliktų Valeškos meno studijoje.

• Lapkričio 15 d. šešių de
šimčių metų amžiaus susilaukė 
operos solistas (baritonas) Juo
zas Mažeika. Operos solisto kar
jerą jis pradėjo Kaune, 1930 
metais ir joje sėkmingai reiš
kėsi daugiau kaip 30 metų. Prieš 
keletą metų nuo scenos pasi
traukė.

l rastis rąšo. šiomis dienomis bu-
1 vo per Maskvos “Medexport” 
įstaigą, tarpininkaujant Sovietų 
Sąjungos Vokietijoj atstovui, 
atsiųsta 12 ampulių panaudoti 
vienam atvejui Hamburge. Kaip 
laikrašt s pažymi, šio serumo 
išradėjai yra Soivetų Sąjungos 
mokslininkai Margulis ir Šub- 
ladse. Kaip matyti iš pavardž ų, 
pirmasis neabejotinai yra lie
tuvis, antrasis greičiausia ar
mėnas ar vengras. Iki šiol apie 
šio vaisto išradimą Sovietų Są
jungoj nebuvo kalbama, grei
čiausiai todėl, kad ne rusai yra 
jo išradėjai.

• So'istas V. Noreika Lenki
joj. Operos solistas V. Noreika 
nuo lapkričio 25 d. išsiųstas 
dviem savaitėm į Lenkiją. Ten 
koncertuos ir dainuos Rigoletto 
operoj dviejuose miestuose: 
Bygdošče ir Štetine.

| • Dramos aktorius Nnpolco-
it.as Nakas susilaukė 60 irt. ani- 

i žirnis. Aktoriaus karjerą pradė
jo 1933 m. A. Olekos - Žilinsko 
Jaunųjų teatre. Nuo 1936 m. — 
Valst. dramos teatro aktorius 
Kaune, o nuo 1940 — Vilniuje, 
kur ir iškilo į pirmaeiles akto
rių gretas.

• Dėmesys senosioms lietu- 
| vių dainoms Vokietijoje. Stutt- 
1 garto radijas (Vokietijoje) lap
kričio 19 d. ištisą puslalandį pą- 
skyrė senovinėms lietuvių dai
noms — atsisveikinimams su 
išvykstančiais į karą. Programa 
buvo susieta su žuvusių kanų 
atminimo diena. Klausytojams 
buvo aiškintas karą ne kurstan
tis, o apgailestaujantis lietuvių 
dainų turinys.

Diibk, kad išvengus nusimini
mo, nes darbas mažiau išvargina, 
kaip pramoga..

Baudelaire

Broliu S h ai k u Restoranai Ir Cockfail Lounges —
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

Telef, — LUdlow 6-3636
SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Avė.

Telef. — PRospect 6-6644

DRAUGAS, šeštadienis,. 1967 rn.jpųoęlžię mėli. 9 d. 7
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NUOLATINĖ 
U VIMO MOKYKLA į 
vadovauju prityrusi mokytųjų 

instruktorė >
IRENA BERNOTĄ VICIENfi.

Msi
Jai

naujo suprastinto siuvimo metodo 
Pamokos dėstomos liėtu- 

Registruokitės iš anks-

Išmokite
per 10 pamokų, 
ir anglų kalbomis.

to. kad patektumėt j pirmesni kursą, pas

B. AND B. SEWING SCHOOL VEDEJ# !
ARVYDA DIKINJ — TEL. 927-0044-45 Į

• Serumas prieš daugelypę 
sklerozę. Vokietijoj lapkričio 16 
d. “Nuertinger Zeitung” išspaus 
dino riebiomis raidėmis žinią, 
kad Sovietų Sąjungoje išrastas 
ir jau keleri metai sėkmingai 
išmėgintas vaistas prieš iki šiol 
laikomą nepagydomą ligą — 
daugelypę sklerozę. Kaip laik-

Vidaus vaizdas modernaus ir ištaigingo baro, SHARKO’S VVEST

Abiejuose restoranuose puikios vedinamos salės tinkamos 
vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos ir 
užsienio gėrimai. . >

Savininkai Jurgis ir Geraldas Šarkos
------------------------- ■ ■■----------------

In addition to ąarning the highest dividend rate on 
your savings, you can receive, absoluteTy FREE, 
your choice of cne of the valuable gifts pictured 
here. Simply open an account for $300.00 or niore 
or add that amount to your present account. All 
gifts are of excellent ąuality, made by nationally 
recognized companies.
Free gift offer ends on Jan. 13, 1968. Stop in 
soon to Midland Savings ... a personai service 
conimunity thrift institution since 1914. Sorry, 
only one gift per family. No mail reąuests, pleasė.

SAVERS.. .TAKE YOUR CHOICE

HIGHEST EARNINGS
ONE-YEAR CERTIFICATES
Certificates issued for min- 
imum amounts of $5,000.00 
or more. Dividends are paid 
on all certificates 12 months 
from date of issue.

REGULAR PASSBOOK
SAVINGS
This high passoook rate is 
the highest ailowable by law. 
Save when you want or with- 
draw in any amount at any 
time. Savings in by the 15th 
of January earn from the Ist 
of that month.

per annum per annum

SAVINGS INSURED TO $15,000 BY AN AGENCY 0F THE UNITED STATĖS GOVERNMENT

MIDLAND SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 Archer Avė., Chicago, III. 60632, Tel. CL 4-4470
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Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

FUNERAL HOME

AIR-CONDITIONED CHAPELS

REpublic 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios: 
4605 - 07 Soufh Hermitage Avenue 

Telefonas r— YArds 7-1741-2
4330-34 Soufh California Avenue

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

Tel. GR 6-2345 - 8
Tel. TO 3-2108-06

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2433 West 63rd Street, Chicago

Telef. PR 8-0833 PR

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3011 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef.

Vienas blokas nuo kapinių
CEdarcrest 3 - 6335

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijos Nariai

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-8401

JURGIS F. RUDMIH
3319 SO. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138 — 1139

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 43rd PLACE Tek VIkginia 7-6672

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

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAVVN, ILL.. Tol. — 636 - 2320
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Redaguoja St Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago. Dl. 60629 
Tel. 925-5988

VAKARAS MOTERIMS
Moteris dabarties aplinkoje 

neretai junta savo gyvenimo 
daugiapusį traukimą ir laisva
laikio skeveldroms neatatinkan- 
tį norą papildyti pačią save, ap
rūpinti šeimą ir pridėti savo 
dalelę visuomeniniams užsimo
jimams. Pobūviai ir pasilinksmi
nimai yra sritis, kurioje moters 
daugiapusiškumas rečiau būna 
patenkinamas. Tačiau Am. Liet. 
Montessori d-jos lapkričio mėn. 
12 d. Beverly Woods restorane 
suruošta madų paroda - pobū
vis pilnai atitiko daugialypiams 
mūsų moteriškosios visuomenės 
reikalavimams.

Draugija jau antri metai pa
sirenka suruošti madų parodą- 
vakarienę savotiškai naujoje 
aplinkoje: erdvioje, puošnioje 
salėje, su pilna šilta vakariene 
ir patarnavimu. Čia atsilankiu
sios turi progos atsiskirti nuo 
kasdienybės įtampos, pabuvoti 
savųjų tarpe ir pajusti, kad šis 
vakaras skirtas joms, jų pato
gumui, jų pramogai, jų gyveni
mo paįvairinimui.

Apranga ir jos pritaikymas 
moters amžiui ir sudėjimui — 
tai menas, kuris išryškėja šito 
kios parodos eigoje. Rūbai (Min 
gea krautuvės, 1759 W. 95th 
St.) pasižymėjo savo laipsniš
kumu tiek kainos, tiek neš oja- 
mumo atžvilgiu, pradedant dai
liai išbaigtomis megztomis eilu
tėmis (kostiumėliais) ir bai
giant vakarinės aprangos ele
gancija. Tačiau rūbų tikrą įspū
dingumą pabrėžia tik juos dė
vinčios moterys, šiuo atveju 
modeliuotojos, kurių tarpe ma
tėsi įvairaus amžiaus ir sudė
ties atstovių. Nepagailėta už
tarnautos vietos ne vien tik jau-

nutės moters grakštumui, bet 
ir busimosios mamytės moteriš
kumui ir subrendusios moters - 
močiutės subtiliam orumui.

Ypatingas dėmesys tektų pa
rodos komentatorei Indrei Tijū- 
nėlienei, taikliu žodž:u ir malo
nia tartimi apibrėžusiai sklan
džią parodos eigą. įspūdingai 
nuskambėjo jos kruopščiai pa
ruoštas įvadas, nušviečiąs nau
jausius posūkius madų arenoje. 
Vaizdaus įvairumo įnešė ir pa
čios komentatorės paruoštos, 
ž'ūrovų tarpe paskleistos kola- 
žinės žymiųjų madų žurnalų iš
karpų lentelės.

Akį patraukė ir stalų rudeni
niai papuošimai, sumaniai pačių 
rengėjų sukurti iš džiovintų la
pų, uogų ir sėklų. Burtų keliu 
jie teko parodos dalyvėms, ku
rių namuose jie tikrai primins 
rudens gausumą ir spalvingu
mą.

Parodai baigianti, d-jos 
pirm. I. Kriaučeliūnienė, įteik
dama po simbolinę rožę, reiškė 
padėką komentatorei ir stebėto
jų plojimo nusipeln usioms mo
deliuotojoms : J. Aleksiūnienei, 
V. Brazienei, L. Koklytei, D. 
Kriaučeliūnaitei, D. Kurkulienei, 
I. Morkūnienei, S. Olšauskienei, 
D. Tverienei, V. Vaitekūnienei, 
N. Vengrienei ir Dolores Vii. 
Nuoširdus padėkos žodis tektų 
ir pačioms rengėjoms, vadovau
jant D. Dirvonienęi ir I. Kriau- 
čeliūnienei, bei Gradinskams ir 
L'eponiams už tokias puikias 
dovanas parodos labui. Padėka 
skirtina ir dalyviams, neaplen
kiant ir vyrų atstovų, kurie sa
vo atsilankymu prisidėjo prie 
Montessori d-jos Vaikų namelių 
palaikymo. R. B.

J. Paukštienė Taikos madona

PRARASTAS ROJUS
Sovietai išleidžia 80 proc. 

algos maistui
Sovietai visam pasauliui trimi 

tuoja apie jų sukurtą “darbinin
kų rojų”. Tačiau tai tik dūmų pū 
timas į akis laisvajam pasauliui. 
Štai, ką sako rašytojas Eugene 
Lyons. Anot jo, pagal pačių ko
munistų oficialius T.S.S.R. stati 
stinius duomenis, 60 proc. šei
mos gaunamos algos išleidžiama 
maisto pirkimui. Lyginant su J- 
AV-ėmis, kuriose, anot komunis 
tų propagandos, “darbininkai iš 
naudojami kapitalistų imperiali 
stų”, maistui teišleidžiama 19 
proc.

Besigilinant toliau ir benagri- 
nėjant, ko pasiekta per 50 metų 
sovietų sistemai besišvaistant 
savo sukurtame “rojuje”, randa 
ma, kad jo gyventojas — varg
šas vidutinis darbininkas tegali 
išleisti $8 per savaitę drabu
žiams, apavai ir visiems kitiems 
reikalams. Savo naujoje knygoje 
“Darbininkų prarastas rojus” 
(“Workers’ Paradise Lošt”: Fif 
ty Years of Soviet Communism: 
A Balance Sheet, $6.95, Funk 
and Wagnalls) E. Lyons pažy-

Ar moterys romantiškesnes?

Paskutinės studijos linksta pa 
neigti mintį, kad moterys labiau 
domisi meile, negu vyrai. Tiesa, 
moterys kelia daug didesnius rei 
kalavimus vyrui, bet jie nieko 
neturi bendro su romantišku
mu.

Ir moterys daug kritiškesnės 
už vyrus. Moterys tiki, kad vi
suomenėje turįs vardą vyras y- 
ra gera partija sėkmingoms 
vedyboms ir laiko tai reikšmin
ga vyro dorybe. Priešingai, vy
rai visiškai nesidomi tokiomis 
moters kvalifikacijomis, sako 
psichologas Joseph Whitney.

Ar romantiška meilė yra 
būtinybė vedyboms?

Ne, sako du sociologai, kurie 
išnagrinėjo 1,000 susižiedavusių 
porų JAV-se. Jie sako, kad ro
mantiškoji meilė žymiai nusilei
do žemyn kaipo svarbiausias fa
ktorius pasirenkant gyvenimo 
draugą. Tuo tarpu draugystė ir 
mokėjimas sugyventi — priside 
rinti augte auga kaip daug reikš 
mingesni faktoriai.

Netgi atsirado vyrų tarpe 12 
proc., o moterų — 15 proc., ku
rie pasisakė, kad jie mano, jog 
visai tvarkoje susituokti su as
meniu, kurį nesi įsimylėjęs, ra
šo minimieji sociologai savo stu
dijoje.

Kokie didžiausi 
nusiskundimai uošvėmis

Apie uošves tiek daug prira
šoma ir rimtai, ir humoristine 
forma, kad kiekviena moteris 
tiesiog kratosi to baisaus žo
džio šiomis dienomis Joseph

MATOMOS, NEGIRDIMOS 
RAUDONŲJŲ ŽMONOS

Su mažomis išimtimis, visos tėvas buvo vienu laiku nekenčia 
raudonųjų politinių galiūnų žmo mos slaptosios sovietų policijos 
nos už geležinės uždangos ven-' G.P.U. komisaru. Sofia, gyve- 
gia viešumos iki tokio laipsnio, nanti su savo vyru 2-jų kamba- 
kao net savo krašto piliečiai be- [ rių bute, turi viešai žinomą bur- 
veik nieko nežino apie jas.

Komunistinio bloko “karališ
kųjų šeimų” moterys pasilieka 
tiek savo vyro šešėly, kad jos 
beveik neegzistuoja.

Toli gražu joms ligi populia
raus posakio “jėga už sosto”. 
Raudonųjų diktatorių žmonos 
užsisklendžia namuose ir bijo 
bei vengia savo įsikišimu apvers 
ti ir taip netvirtą, siūbuojantį 
vandeny laivą. Jos tylios ir ne
matomos.

I

Dail. Stasė Smalinskienė prie savo kūrinių — ‘ Motina su kūdikiu” ir 
‘ Audra sode”. Jos paroda neseniai-įvyko Detroite. Nuotr. Sragausko

mi, kad vyriška eilutė (kostiu
mas) atseina $191.40, o moteriš
ki batai $44.

Vidutinio didumo šaldytuvo 
kaina $440, kuriuos surinkti dar 
bininkas tepajėgia per 4 mėne
sius — tai visa jo 4 mėn. alga. 
O kad jį gauti, tai ištisa proce
dūra. Klientas užmoka už šaldy
tuvą iš anksto. Laukia geriau
siu atveju, ištisus vienerius me 
tus, o net ir tada, pagal pačių 
sovietų spaudą, gauna mažiau, 
kaip 50 proc. garantijos, kad jis 
veiks dar už vienerių metų.

Dėl gyvenamos vietos Rusijo
je išleistas net įstatymas. Kiek
vienam asmeniui skiriama apie 
10 po 10 pėdų kvadratūra. 
Ar ne ironija? Šitokia kvadra
tūra kaip tik skiriama kaliniui 
daugely amerikiečių kalėjimų. 
Ir nė viename iš 27 didmiesčių 
nė iš tolo nepasiekiama net to į- 
statymu pripažinto legalaus mi 
nimumo. Tuo tarpu sovietai pa
siekia kito “rekordo”. Pats di
džiausias visame pasaulyje kalė 
jimas yra Sov. Rusijoje — Char 
kove. Jame sugrūsta 40,000 kali
nių ir dauguma jų ne krimina
listai, o politiniai — kitaip gal- 
vojantieji, kaip sovietų satra
pai.

Šitokiame nenormaliame gy
venime pasitaiko daug kurjozų. 
Persiskiria nesugyvenanti pora. 
Dėl buto stokos turi pasilikti ir 
gyventi tame pačiame kambary 
(tiek teskiriama dviems žmo
nėms).

Savo knygoje Lyons cituoja 
humoristą sovietų rašytoją, ku
ris aiškina, jog tokia butų sto
ka tyčia palaikoma, kad apsau
gotų vedybų nesuardomumą. j liečiams. 
Vyrai negali persiskirti su žmo
nomis, nes neįmanoma surasti 
ptskiro kambario. Todėl, paga
liau, nutaria geriau susitaikyti 
ir gyventi laimingai kartu po 
vienu stogu.

Vengrų ir čekoslovakų krašte
Pavyzdžiui, vengrai labai no

rėtų sužinoti savo diktatoriaus 
žmonos bent vardą, kurią jie pa 
matė viešai tik vieną sykį ir tai 
per apsirikimą.

O paskutinį kartą, kai čekai 
pamatė savo prezidento Anton- 
in Novotny žmoną Bozeną, bu
vo... tuoj po II pasaulinio karo. 
Tada ji 
parade, 
skarele, 
spaustu
“Duokite mums duonos ir lais
vės”.

pasirodė gegužės mėn. 
apsisiautusi raudona 

grūmodama kietai su- 
kumščiu ir šaukdama:

Rumunijos — chemijos inžinierė<

Rumunijos vado Nicolae Cea- 
sescu gyvenimo draugė yra che-

žuazinį pamėgimą: jos palinki
mas į gražesnį gyvenimą bei 
linksmybes. verčia ją labai daž
noms kelionėms incognito į Vaka 
rus.

Iš kitos pusės, raudonplaukė 
ponia Cyrankiewicz (prezidento 
Josef Cyrankiewicz žmona) yra 
viena Lenkijos žinomiausių ak
torių, kuri scenoje vartoja Nina 
Andrycz vardą. Ji daugiausia pa 
sižymėjusi Šekspyro dramų ro
lėse, taipgi daug vaidina graikų 
dramose ir vaizduoja Bernard 
Sįiaw herojes.Apie ją daug šnab 
ždama ir daugelis gandų turi pa
grindo. Tur būt, nereikia nė mi
nėti, kad Varšuvos dramos kriti 
kai savo recenzijose išgarbina 
Niną.

Vokietijos Lotte Ulbrieht — 
politikė

Frau Lotte Ulbrieht, Rytų Vo 
kietijos valdytojo vedybų part
nerė, yra pati politikė. Pradėju 
si politinę karjerą Berlyne, kai 
ji buvo vos 16-kos metų mergiš
ka, dėvinti odinį švarką ir su
rangytas mėlynas prastas kel
nes, dabar 63-jų metų karinga 
feministė vadovauja Moterų pa- 
tariamajai komisijai savo kraš 
to Politbiure.

korespondentė, E. D. Pearce — 
LMKF pirm, ir Bronė Tautvilienė

Lietuvių moterų klubų federacijos pirmininkė V. Leskaitienė, atsilan
kiusi į General Federation of Womens’ Clubs/ būstinėje, Washington. 
D. C. Nuotraukoje (iš k. įd ): Mary Cloutman — tarpt, klubų progra
mų direktorė, Graz na Krivickienė 
GFWC pirmininkė. V. Leskaitienė 
— Washingtono LMK pirmininkė.
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mijos inžinierė. Tačiau nieko 
daugiau apie ją nėra žinoma, 
tik tiek, kad ji turi dukterį.

Rumunijos premjero Ion Ghe 
orghe Maurer pirmosios vedy
bos buvo meilė iš universiteto 
laikų. Baigėsi skyrybomis. Jis 
turi vieną dukterį iš antrųjų ve
dybų, bet jo “žmonos” vardas y 
ra gili paslaptis Rumunijos pi-

Albanijos Nexhimje — 
mokytoja

Lenkų Gomulkos —-žydė

Lenkų partijos viršininko 
Wladyslawo Gomulkos žmona gi 
mė Maskvoje žydų šeimoje. Jos

I Kita moteris, turinti svarbią 
partijos poziciją savo vyro rėži 
me, yra Nexhimje Hoxha, 46 me 
tų amžiaus. Buvusi partizanė — 
kovotoja Albanijos kalnuose, 
kur ji buvo divizijos komendan
te, partijos vado Enver Hoxha 
geresnioji pusė, vadovauja Alba 
nijos Agitacijos ir propagandos 
biurui. Nexhimje, anksčiau bu
vusi mokytoja, turi porą sūnų 
ir labai mėgsta vėliausias Itali
jos madas.

Aurelija Paukštelienė

• Nauja plokštelė vaikams. 
Sigutę, dainų ir pasakų plokš
telę vaikams, išleido Vyt. Paukš 
telis. Plokštelėje yra keletas 
dainų, kurias dainuoja solistė 
Aurelija Paukštelienė ir treje
tas pasakų, kurias pasako
ja Jadvyga ir Bronius Jarai. 
Solistė dainuoja penketą dainų, 
kurių vienos muzika yra pačios 
solistės, o žodžiai paimti iš kū
rinio “Šv. Mikalojaus naktis”. 
Dainelių žodžiai daugiau ar ma
žiau vaikiški ar su vaiko pasau
liu surišti. Muzika gal kiek ga
lėtų būti ir gyvesnė. Po solistės 
dainelių Bronius Jaras pasako
ja K. Kubilinsko eiliuotą pasa
ką “Striukis Beuodegis”. Skam
bus šio jau mirusio poeto eilia
vimas perteikiamas paprastai, 
bet aiškiai be didesnių teatrinių 
efektų. Štai keletas eilučių teks
to:

Bet siuvėjas prašo duoti
Vilkui pilvą pamatuoti:
— Jeigu tilpsiu, ką daryti, 
Ponas vilke, prašom ryti.
Kitoje plokštelės pusėje Jad

vyga Jarienė pasakoja “Sigu
tės” pasaką, taip pat paprastai, 
tačiau gal kiek per mažai eks
presyviai. Abu Jarai perduoda 
taip pat Kubilinsko pasaką 
“Liepsnabarzdis Rudabarzdis”. 
Nepaisant į kai kuriuos “Sigu
tės” pasakoj kalbinius netikslu
mus, šiaip jau plokštelė bus 
vaikams dovana ir ne vienas 
džiaugsis, 40 minučių klausy
damas dainų ir pasakų.

Whitney paskelbė, kad viską iš
nagrinėjus, istisa studija rodo, 
kad dažniausiai nusiskundžiama 
tokiomis uošvių ydomis: įkyru
mas (pamėgimas kištis į savo 
vaikų reikalus), savo valios pri
metimas ir nuolatinis niurnėji
mas (nepatenkintas murmėji
mas). Kitos nuodėmės dar pri
metamos: savo vaiko lepinimas, 
brovimasis į jaunųjų tarpą, ne
atidumas vaikų atžvilgiu, visa
dos mananti esanti teisingiau
sia, nepalankumas, nesubrendi
mas, abejingumas, plepėjimas ir 
pavydas. Vienas ekspertas sa
ko: “Kai matai savo vaikų šei
moje ką nors skirtingo nuo sa
vo, esi labai gera uošvė, jei pa
gerbi, o ne kritikuoji tą skirtu
mą!”

Mūsų kantrybė pasieks daugiau 
nejpi jėga.
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Graži elgsena

Klausimas: Labai dažnai ma
nęs prašo telefono numerio, ku
rio mes neturime telefono kny
goje. Ir ne visiems jį noriu duo
ti. Kaip mandagiai išsiskukti iš 
panašios situacijos?

G. D., San Francisco

Atsakymas: Padėtis nėra ma
loni ir gan sunkoka. Galima pa
aiškinti, kad niekam neduodate 
telefono numerio, nes turėta ne
malonių patyrimų. Gal kada vė
liau...

Žinau vieną ponią, kuri visa
dos nuduoda neatsimenanti sa
vo knygoje neatspausdinto tele
fono numerio. Maloniai pasako 
pamėginsianti prisiminti pasiųs 
ti. O paskui neva pamiršta. Ta
čiau pirmoji versija yra sąžinin
gesnė ir atviresnė.

Daiva Dobilienė

Karūnuotos grožybės. Modeliuotoja (kairėje) modeliuoja Los Angeles mieste pirmąjį pasaulyje peruką 
padarytą iš medžio drožlių. O New Yorke kita mods liuotoja demonstruoja kepurę .kurią galima išversti: 
auksinė viršųje,.ruda viduje. _ ___ __________

Bulgarijos vado žmona — 
gydytoja

Bulgarų vadeiva Todor Zhiv- 
kov turi žmoną, kuri yra medi
cinos daktarė, taip praneša Lais
vos Europos radijas. Ji yra per 
50 m. amžiaus ir niekad nesiro- 
danti viešame gyvenime. Atro
do, kad ji nebepraktikuoja medi 
cinos.

Kai dėl nematomos žmonos 
Vengrijos Janos Kadar (ku
ris įsimušė į valdžią, kai 
Chruščiovas pats jį parinko 
po 1956 m. sukilimo), abso
liučiai nieko nežinoma — net 
kur ji gyvena su savo vyru.

Jovanka Tito — gražiausia iš 
visų

Jugoslavijos maršalas Tito su 
tiko savo žmoną Jovanką Budi- 
savljevic (kurios tėvas daugelį 
metų gyveno Chicagoje ir Cleve 
landė), kai ji, su šautuvu ant 
pečių, buvo partizanė jo divizi
joje. Ji laikoma gražiausia visų 
“komunizmo pirmųjų damų”. 
Madame Tito yra taipgi viena pa 
čių talentingiausių bei apsuk
riausių visose srityse. Ji žaidžia 
tenisą, yra tikra ekspertė šach
matuose, laimi biliarde, žuvau
ja, augina meškiukus, dėsto a- 
merikiečių literatūros kursą Bei 
grado universitete (pabrėždama 
Theod. Dreiser ir Mark Twain) 
ir nesivaržo moderniausių vaka 
rinių rūbų oficialiuose valstybi
niuose priėmimuose.

Tito persiskyrė su savo ant
rąja žmona, kad galėtų vesti Jo
vanką, nežiūrint 32-jų metų am 
žiaus skirtumo. Per susidūrimą 
su naciais Jovanka, taikliausia 
šaudytoja 2-je brigadoje, 6-toje 
partizaninėje divizijoje, išgelbė
jo Tito gyvybę, pastebėdama ir 
nušaudama iš pasalų šaudantį 
vokietį ir savo taikiniu pasirin
kusį Tito.

Tito parodė, kaip jis tai įver
tino. Jis pakėlė karingąją mer
giotę į majoro laipsnį, o vėliau 
net vedė ją. Šiandieną jiedu gy
vena taikingame sutarime.
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