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//? VISKAS GERAI BAIGĖSI
Pokalbis su Bronium Kvikliu, paskutiniam "Mūsų Lietuvos" tomui išėjus

Jau gana ilga metų eilė, kai 
Bronių Kviklį Chicagoje pama
tyti ir dar neskubant su juo pa
sikalbėti nebuvo kasdieniškas rei 
kalas. Pastebėdavai jį tik pačiuos 
išskirtiniuos kultūriniuos parengi
muos. Bet pokalbį užmegzti ir 
ten ne visada pavykdavo, nes po 
oficialiosios dalies ar meninės 
programos, Kviklys kažkur grei
tai dingdavo, išgaruodavo kaip 
kamparas. O pranykdavo dėl to, 
kad reikėjo metąi iš metų visą 
savo laisvalaikį aukoti ilgam ir 
kruopščiam knyginiam ir rank
raštiniam darbui, tiesiog vidur
amžinių vienuolių darbui ir kan 
trybei, rengiant tomas po tomo 
“Mūsų Lietuvos” knygas. Tačiau 
dabar darbas baigtas. Ketvirtasis 

kiau garlaiviais ar baidarėmis. 
Kartą netoli Kauno išvirtau, vos 
nenuskendau, bet žmonės ištrau- 

iš vandens. Išsidžiovinau ir 
keliavau. Tada man paaiškė- 
kad Lietuvos žemė tėra ma- 
ištirta: nuvykęs į kurią nors

vietovę, veik nieko ten nepatir- 
idavau apie jos praeitį ir nebuvo 
knygos, kurią paskaitęs galėčiau 
šį bei tą sužinoti. Bet kad reiks 
man pačiam tokią knygą rašyti 
— tokia drąsi mintis į galvą ne
ateidavo: knygas rašyti ne juO- 
jkai! Bet rinkau po kiek medžia
gą, vedžiau užrašus, kurie karo 
metu dingo.

Jau Chicagoje gyvenantį, ra
šyti mane paskatino senieji išei- 

l viai — Tėvynės mylėtojai, pa-
ir paskutinis “Mūsų Lietuvos” to siūlydami paruošti, taip vadina
mas jau skaitytojų rankose. Jausmą, Lietuvos žemių aprašymą.

Mane sujaudino tų lietuvių di
delė meilė gimtajai žemei, tam 
kraštui, kuris be gyvybės nieko 
jiems daugiau nedavė ir carinės 
rusų okupacijos laikais be skur
do jame nieko daugiau nematė. 
Aš gi buvau iš Nepr. Lietuvos jau 
šį bei tą gavęs. Reikėjo skolą grą
žinti. Ryžausi. Kai ką jiems pa
rašiau, bet greitai pamačiau, kad 
tie gerieji išeiviai yra neretai - 
menkų bei siauraregių vadovų' 
vedami, ir rimtesnio darbo su' 
jais nebus įmanoma atlikti. Teko 
išsiskirti, bet darbo nemečiau. Ne 
trukus apie mano darbą patyrė 
Liet. Enciklopedijos leidėjas Juo-Į kaip užteko tokiam darbui vien 
zas Kapočius. Specialiai lėktuvu 
atskrido, ištisas 4 valandas var
tė bei skaitė nebaigtą rankraštį, 
žiūrėjo nuotraukų stirtas. Po to 
pasakė: “Šią knygą aš leidžiu!” 
Mane gerokai nustebino jo ryž
tas ir drąsa (tada Kapočių ne
daug tepažinojau).

— Ar pačioje pradžioje tikėjo
te, kad tokį užmojų pavyks re-

lengviau ir drąsiau Chicagoje pa 
matyti, sustabdyti ir užkalbinti 
patį Bronių Kviklį. Tad, progai 
pasitaikius, šitai ir darome.

— Sakykit, kokie jausmai Jū
sų širdyje ir kokios nuotaikos Jū
sų pastogėje šiuo metu, kada vi
si keturi “Mūsų Lietuvos” tomai 
jau yra tapę realybe, jau rikiuo
jasi knygų lentynose amžinai sa
vo egzistencijai?

— Sakyčiau, kad neblogai jau 
čiuosi: nebeslegia daugiau kelio
lika metų užtrukęs įtempimas, 
terminai, gausi korespondencija 
ir kiti rūpesčiai. Tačiau vis dar 
kažkaip negaliu “įsivietinti”; 
skambtelėjus durų skambučiui, 
atrodo, kad ateina pašto pasiun
tinys, atnešdamas skubių korek
tūrų siuntą su leidėjo raginimais 
“greitai grąžinti atgal”...

— Iš džiugios dabarties nu
kreipiant žvilgsnį į praeitį, ma
nome, jog visiems “Mūsų Lietu
vos” skaitytojams būtų savotiškai 
{domu sužinoti, kada, kaip ir kur 
gimė Jums idėja šiose sąlygose 
ryžtis tokiam darbui?

— Gimtąja Lietuvos žeme pra 
dėjau domėtis jau kūdikystės lai
kais. Atsimenu, kaip įdomu bu
vo patirti, kas yra už mūsų dar
žo, už savojo, kaimynų miško. 
Didelė laimė būdavo aplankyti 
plačiai išsiblaškiusius gausius gi
mines, o piemenavimo laikais 
ant grūdų maišų ar prie pintinės 
su paršiokais nuvažiuoti į Sala
ko ar Utenos turgus. Bet dau
giausia domino senienos, pilia
kalniai. Ištisas valandas prary- 
modavau ant senojo Daugailių 
piliakalnio, kuris buvo tik 1 km. 
atstu nuo mūsų tėviškės. Būda
mas uolus skautas, gimnazijos ir 
studijų laikais aplankiau daugy
bę Lietuvos vietų. Eidavau pės
čias, važiuodavau dviračiu, plau
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alizuoti, ar tikėjote, kad jis pa
siseks įkūnyti tokioje apimtyje ir 
tokioje formoje, kaip dabar re
gime’?

— Atvirai tariant, nesitikėjau. 
Su leidėju iš pradžių sutarėme 
“Mūsų Lietuvą” išleisti dviem to
mais. Greitai paaiškėjo, kad juo
se neišsiteksime. Taigi prenume
rata leidėjas rinko trims tomams. 
Išleidus II tomą, aiškiai buvo ma
tyti, kad likusi medžiagą nebus 
galima į trečiąjį tomą sutalpin
ti, o nesinorėjo jos išmesti. Teko 
atsiklausti skaitytojų, ar jiems bū 
tų priimtinas dar vienas tomas. 
Buvo gauta šimtai atsakymų; iš 
jų gal tik velnio tuzinas pasisa
kė neigiamai. Kai peržvelgiau jų 
sąrašėlį, pamačiau, kad tai buvo 
arba mano “priešai”, kuriems ka 
da nors gyvenime buvau šiuo bei 
tuo prasikaltęs, arba labai geri 
kolegos, kuriems, matyt, nelabai 
patiko, kad jų draugas “į priekį 
veržiasi”. Tačiau visą laiką ne
buvau tikras, kad ML išeis tokia, 
kokią buvau suplanavęs. Maniau 

| kad atsiras nenumatytų kliūčių: 
I sušlubuos sveikata, kils karas ar 
leidykla neištesės. Bet, matyt, šį 
mano darbą globojo dangaus an
gelai, ir viskas gerai baigėsi.

— Skaitytojui tiesiog sunku į- 
sivaizduoti, kaip organizavote vi
są tą neaprėpiamos medžiagos ai
bę, kaip sutelkėte tiek nuotraukų, 

laisvalaik o šalia nuolatinio plu
šėjimo kasdieninės duonos reika
lui? Nebūkit kuklūs ir pasakykit, 
kaip ir kokiu stebuklu visa tai 
pasidarė?
— Taip, reikėjo sukaupti daug 

medžiagos. Kadangi neturėjau 
nei fizinės, nei finansinės gali
mybės keliauti po pasaulį, knis
tis bibliotekose ir ieškoti medžia-

Kuršų marios ties Pakalne, Nemuno deltoje, (Iš “Mūsų Lietuvos” IV t.)

Šatrijos kalnas Žemaičiuose (J. Jodikaičio nuotrauka iš ‘‘Mūsų Lietuvos” IV tomo)

Bronius Kviklys ir jo keturtomė “Mūsų Lietuva”. 
(Lietuvių foto archyvas')
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gos, teko literatūrą įsigyti pirki
mo būdu ar gamintis fotostatus. 
Šiam reikalui man padėjo gal a- 
pie 400 bendradarbių, atsiųsda
mi atsiminimų, laikraščių iškar
pų ar nurodydami šaltinius. Ra
šant ML, man daug padėjo ne
tik JAV ir Kanados, bet ir P. Am- 
merikoje, Vokietijoje, Anglijoje, 
Australijoje, pagaliau Lietuvoje 
bei Sibire gyvenantieji lietuviai. 
Ypač jautrūs buvo Lietuvos ir Si
biro tremtiniai, dažnai netgi ne
žinodami, kuriam reikalui iš jų 
medžiagos prašoma.

Daug laiko atėmė nuotraukų 
surinkimas. Teko knistis senuose 
laikraščių komplektuose bei kny 
gose. Čia daug padėjo Dauman
tas Cibas, turįs gausius liet, nuo
traukų rinkinius. Perverčiau dau 
gelį išeivių albumų. Bet ir tai ne 
viską radau. Teko ieškoti kitų bū
dų pačioje Lietuvoje; reikėjo, kad 
kas nors nutrauktų reikiamas vie 
toves ir vėliau jų nuotraukas 
man atsiųstų. Daug tokių siun
tų žuvo, bet daug kas ir atėjo. 
Naudojausi ne tik senaisiais, bet 
ir dabartinių Lietuvos mokslo 
žmonių raštais.

Klausiate, kokiu stebuklu tai 
padaryta? . Tiesa, laiko daug ne
turėjau. Kartais sunkus fizinis 
darbas medžio (vėliau geležies)

fabrike tiek išvargindavo, kad grį 
žęs nebegalėdavau ir prie rašo
mosios mašinėlės prisėsti. Bet 
dažniau būdavo šviesesnių valan 
dų. Jau fabrike suplanuodavau 
rašinėlio planą, o grįžęs visa iš

klodavau popieriuj. Pasirodė, kad 
planingai taupant laisvalaikio 
ar savaitgalių valandas, nesimė
tant į kitus darbus, pasirinkta 
viena kryptimi galima ir daugiau 
atlikti. Žinia, tai gali ir kiti, ir 
tai nėra stebuklas.

—■ Reikėjo pakelti ir didesnes 
finansines išlaidas. Ar kas iš mū
sų lietuviškų institucijų bei pri
vačių asmenų šį darbą finansa
vo?

— Leidimo išlaidas dengė pre
numeratoriai, kuriuos sutelkė lei 
dejas. Bet redakcijos išlaidomis te 
ko pačiam rūpintis. Parėmė, ga
lima sakyti, tik Ohio liet, gydy
tojų sąjunga, paskirdama 1000 
dolerių piniginę premiją. Pra
šant iš Lietuvos nuotraukų, rei
kėjo ten nusiųsti kiek pakietėlių. 
Čia kiek gelbėjo a.a. Vladas Ži
lėnas ir detroitiškis Vincas Ta
mošiūnas. Deja, vienas jų rūpes
čiu pasiųstas pakietėlis nepasiekė 
tikslo, nes jį gavęs tautietis, pa- 
kietą realizavęs, pinigus pragėrė 
ir prašomų nuotraukų nepadarė. 
Bet ne visi buvo tokie nesąžinin
gi; kiti, nors ir pagerdami, nuo
traukas padarydavo. Iš skaityto
jų autoriui kartą vienas atsiuntė 
dešimtinę, patardamas ilgai nešė 
dėti prie rankraščių, nusipirkti ge 
ro tauraus gėrimo ir juo palinks
minti širdį. Kadangi autorius ab
stinentas, šiuo patarimu, kaip ir 
dešimtine, pasinaudoti negalė
jau. .Šiaip jau nei “veiksniai”, nei 
kas kitas šio darbo medžiagiškai 
ar medžiaga nerėmė. Redakcijos 
finansavimo pagrindas: mano 
paties ir žmonos darbas.

— Po kiekvieno “Mūsų Lie
tuvos” tomo pasirodymo, kas Jus 
labiausiai džiugino, o gal vertė 
nusiminti? Ar visuomenė rodė 
pakankamo dėmesio knygai? 
Kaip vertinate recenzentų gi- 

(Nukelta j 2 psl.)

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 

HEROIKA

Vieną šeštadienį įkritau į 
Nightingale mokyklos rūmus 
Chicagoje, kur vyko Dariaus - 
Girėno lituanistinės mokyklos 
pamokos. Jau buvo išėjęs bu
dėti koridoriun pats mokyk
los vedėjas J. Plačas, “Tėvy
nės žvaigždutės” redaktorius 
“Drauge”. Išsišnekome. Prisi
pažino, kad išvakarių darbai 
tiek buvo nusitęsę, jog mo
kyklon atėjo tesumerkęs akis 
tik dvi - tris valandas

Tik šitokio pasišventimo dė
ka gyvuoja mūsų lituanistinės 
mokyklos. Kiekvienas jų mo
kytojas savaitės bėgyje ištam
po savo jėgas tiesioginėse pa
reigose, tačiau jaunosios kar
tos lietuviškąjį švietimą ir 
auklėjimą taip brangina, kad 
jokia auka jiems nebaisi.

Mes turime lituanistinių 
mokyklų Chicagoje (pvz. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijoje, Marąuette Parke), 
kur 12 mokytojų turi ateiti 
vienai pamokai kasdien pačia
me vidurdienį. Normalus jų 
pačių dienos užsiėmimas tuo 
būdu pačiame dienos viduryje 
perkertamas, tuo sudarant la
bai didelį nepatogumą, tačiau 
nei tas apsunkinimas nėra 
jiems nepakeliama našta. Ir 
žinant tai, nelengva nuspręsti, 
kas daugiau mokinius veikia: 
ar mokytojų šiltas lietuviškas 
žodis klasėje, ar jų pačių pa
vyzdys, rodant tokią meilę ir 
pasišventimą lietuviškiems rei
kalams.

*

Ir turime pasigėrėtinų re
zultatų. Iš mūsų lituanistinių 
mokyklų išėjusius jaunesniuo
sius jau užtinkame pačius be- 
mokytojaujančius lituanistinė
se mokyklose. Lituanistinės 
mokyklos duoda ne tik eilės 
mokyklinių žurnalų, laikraštė
lių ir jaunimo almanachų re
daktorių, bet net redaktorių 
mūsų kultūros ir meno žurna
lų, mūsų periodinės spaudos 
bendradarbių, jaunųjų poetų, 
aktorių dramos spektakliams, 
kaip akivaizdžiai matome da
bar Dariaus Lapinsko režisuo- 
toj ir Chicagoj statomoj A. 
Kairio tragedijoje komiškai 
“Curriculum vitae”.

Mūsų lituanistinės mokyklos 
gali nešti savo palaimingąją 
auklėjamąją įtaką ne tik dėka 
ryžtingų idealistų mokytojų, 
bet ir taip pat dėka tėvų, ku
rie turi pakelti nelengvą to
kių mokyklų finansavimo naš
tą, kaip tiesioginiais įnašais 
nuo vaikų, taip ir organizuo
jant įvairius parengimus.

To viso akivaizdoje, visa lie
tuviškoji visuomenė negali pa
silikti abejinga šioms heroiiš- 
kų idealistų pastangoms. Bai
giantis mokslo^ metams, da
bar organizuojamos lituanisti
nių mokyklų gegužinės, spor
to bei dainų šventės kitos pra
mogos. Į juos kviečiama ir 
plačioji lietuviškoji visuome

nė, ir ji tam kvietimui neturi 
pasilikti kurčia.

*

Jau prasideda ir mokslo 
metų užbaigimo, diplomų dali
nimo abiturientų išleistuvių 
iškilmės. Neturėtų tai vykti 
tuščiose salėse. Ir mokytojai, 
ir moksleiviai, ir jų tėvai daug 
šilčiau jausis, kai matys, kad 
jų darbai ir pastangos yra 
vertinami ir remiami. Tegu 
žinos, kad jie nepaliekami tik 
vieni lietuviškojo švietimo ir 
auklėjimo pastangose, kad 
juos remia ir platų užnugarį 
sudaro visa lietuviškoji visuo
menė. Lituanistinio švietimo 
organizavime gražiai savo už
davinį atlieka Lietuvių bend
ruomenė. Bet tenebūnie tai tik 
jos pirmininko, jos valdybos 
rūpestis, o visos lietuviškosios 
visuomenės.

*

Sakytume, kad čia reikėtų 
apimti net ir plačiau. Ateinan
čių savaičių laikotarpyje tu
rėsime ir įvairius parengimus 
— mokslo metų užbaigimą, iš
leistuves — įvairių mūsų dai
navimo studijų, fortepijono 
studijų, dailės kursų, baleto 
mokyklų, tautinių šokių gru
pių. Nors tai nėra tiesioginis 
lituanistinis švietimas, bet vis 
dėlto čia vyrauja lietuviška 
nuotaika, vykdomas mūsiškių 
kultūrinis darbas, iš gatvės 
aplinkos vaikai išimami savo 
kultūrinių sugebėjimų ugdy
mui, susipažįstama su mūsų 
dainos melodija, tautiniu šo
kiu, mūsų liaudies meno kūry
bos bruožais. Tai vis didžiai 
teigiami dalykai, ir labai pri
tinka platesniems mūsiškių 
sluoksniams to darbo rezulta
tus stebėti, jais pasidžiaugti 
savo dalyvavimu ir prielanku
mu paremti.

Dar nepriklausomybės pa
čioje pradžioje įsisteigusios 
Utenos “Saulės” gimnazijos 
mokytojų kambaryje kabojo 
stambiomis raidėmis išrašytas 
plakatas: “Auklėjimo pasise
kimo paslaptis — pavyzdys”. 
^Jaunoji karta tikrai brangins 
lietuviškojo švietimo ir ugdy
mo teikiamą palaimą, kai pa
tys savo pavyzdžiu parodysi
me, kad tie reikalai mums rū
pi, jais mes interesuojamės, 
mokinių laimėjimais džiaugia
mės, mokytojų pasišventimą 
vertiname ir tėvų ryžtą bran
giname. Gyvenimo tikrovei 
akių užmerkti negalime: jau 
didelė dalis Amerikoje augan
čios antrosios naujųiu išeivių 
kartos vaikų savo tarpe lais
vuose pasikalbėjimuose grie
biamasi anglų kalbos. Todėl, 
šalia šeimos dedamų pastan
gų, lituanistinių mokyklų he
rojiška talka yra labai svarbi 
ir didžiai brangintina bei rem
tina. J. Pr.
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riančius ir kritiškus atsiliepimus? 
Kiek jie buvo Jums naudingi, 
ruošiant sekančius tomus? Ku
rias recenzijas Jūs ypač galėtu
mėt vienokia ar kitokia prasme 
pabrėžti?

— Žinia, kiekvienas tomas at
nešdavo tam tikrą šventę auto
riaus širdyje, bet švęsti nebuvo 
kada, nes reikėdavo duoti nau
jam tomui medžiagą. Visuome
nė — skaitytojai (išskyrus veiks
nius), rodosi, pakankamai domė 
josi: turiu ir dabar šimtus laiš
kų, gerų ir kritiškų atsiliepimų, 
gautų iš visų pasaulio kraštų. 
Kalbant apie kritikus, reikia pa
sakyti, kad buvo tikrų kritikų ir 
“kritikų”. Pirmieji — pozityvūs, 
nemaža man padėjo. Tačiau po
zityvių recenzijų (kaip A. Ben- 
doriaus, dr. A. Gimbuto) buvo ne 
tiek daug. “Kritikai” gi, pastebė
ję mažiausią netikslumą (kartais 
ir patys apsirikdavo), keldavo 
spaudoje ar laiškais “aliarmą”. 
Tai dažniausiai anksčiau kviesti 
talkinti ir nesiteikę pajudėti. Vė
liau, pastebėję “krislą brolio aky- į 

je”, skaldė jį it didžiausią rąs
tą. Nepolimizavau su jais: jeigu 
būčiau beprasmiškai ginčyjęsis, 
nebūčiau tų keturių tomelių pa 
rašęs.

— Ar pasiekė “Mūsų Lietu
vos” tomai ir okupuotą Lietuvą? 
Gal galėtumėte čia pacituoti ko
kių įdomesnių atsiliepimų ir įs
pūdžių iš tenai, pamačius šį lais
vojo pasaulio lietuvių leidinį?

— J šį klausimą nelengva ir 
gal dar kiek ankstoka atsakyti. 
Atrodo, kad oficialių užsakymų 
į Lietuvą ML teturi kokia pen
kiolika. Žinau, kad siųstos kny
gos privačiu keliu būdavo rusų 
konfiskuojamos. Tačiau netenka 
abejoti, kad keliolika egz. vienu 
ar kitu būdu prasmuko. “Bet ką 
tai reiškia tokiai daugybei” skai
tytojų. Ir oficialiu keliu nusiųs
toji ML yra Lietuvoje po rusų 
raktu laikoma. Sovietinėje Lietu
voje, kiek seku jos spaudą, ML 
recenzuota nebuvo ir nemanau, 
kad kas teigiamiau ją recenzuos 
(nebent kada iškolios). O tai 
reiškia, kad dabartiniams Lietu
vos valdovams ML yra nepriim
tina. Tiesa, viena proga Vilniaus 
radijas ML “recenzavo”, išvadin 
damas knygą “buržuaziniu, kleri 
kaliniu veikalu, kryžių, dvarų 
bei smūtkelių atgyvenusia Lietu
va”. Okupantams, be abejo, ne
patinka ML iškelti rusų žiauru
mai. Iš kitos pusės, mūsiškiams 
“ultra patriotams” ML yra “so
vietinė”: radę kur neseniai Lie
tuvoje darytą nuotrauką, kurioje 
pavaizduotas naujas pastatas, jie 
ima šaukti, girdi, “nežinia kam 
Kviklys tarnauja” ir pan.

Bet Lietuvos žmonės apie šią 
knygą žino, nes jos turinį, kiek
vienam tomui išėjus, pristatyda
vo “Amerikos Balsas”. Mane pa
siekė gal keliolika atsiliepimų iš 
Lietuvos ir tolimojo Sibiro. Štai 
keletas jų:

Vienas profesorius rašo: — 
“Mūsų Lietuvą peržiūrėjau su 
dideliu susidomėjimu. Radau 
daug įdomių dalykų”.

manau, kad gal neilgai trukus 
galės ją skaityti Lietuvos žmo
nės; tada ir mes paskaitysime”.

Šia knyga domisi ir iš Lietu
vos į JAV svečiuotis atvykstą tau
tiečiai. Vienas jų skambino au
toriui telefonu, dėkodamas už di
delį darbą, o kitas pasakė: “Aš 
tik būdamas Amerikoje ir skai
tydamas ML, sužinojau apie sa
vo gimtosios vietovės praeitį”.

— Visai būtų natūralu, kad 
tokį didelį darbą užbaigę, dabar 
kurį laiką ilsėtumėtės. Tačiau, 
žinodami Jūsų darbštumą ir 
kruopštumą, labai abejojame, 
kad šitaip atsitiks. Tokiu atveju 
esame labai smalsūs: ką dabar 
veiks Bronius Kviklys, kai visa 
Lietuva jau išvaikščiota?

— Nemanau, kad mūsų sąlygo 
mis imčiaus kokio didesnio dar
bo. Šiandiena autoriai jau nebe 
madoje. Ir į JAV lietuvių tarpą 
įsiveržęs gerbūvis baigia užmuš
ti lietuvišką knygą. Jau keli pra
sigyvenę lietuviai čikagiškiai, . iš 
erdvių butų kraustydamiesi į dar 
erdvesnius savo puošnius namus 
užmiestyje, man pačiam siūlė pa 
imti jų turimas lietuviškas kny
gas, nes joms nebesą vietos 10- 
15 kambariu apimties bute. Ži
noma, neėmiau. Liet, knygos pir 
kėjų skaičius katastrofiškai krito: 
skaitytojai baigia užmušti leidė
jus, o šie autorius.

Tuo tarpu pasižadėjau akade
mikams paruošti Vydūno sukak
čiai skirtą “Mūsų Vyčio” nume
rį. O knygas terašo turintieji ge- 

. resnes gyvenimo ir darbo sąly
gas.

— Ką dar norėtumėt pasaky
ti?

— Veik nieko: visa išsakiau 
keturiuose tomuose. Tebūna leis
ta padėkoti tiems šimtams ben
dradarbių, kurie padėjo man me
džiagą telkti, padėkoti redakci
jos nariams — talkininkams, dir 
busiems be jokio atlyginimo, pa
dėkoti skaitytojams — finansuo
tojams ir leidėjui J. Kapočiui už 
gražų knygos išleidimą, kuo esu 

j labai patenkintas. Ačiū lietuviš- 
į kai spaudai, ypač “Draugui”, ku 

ri teikė daug vietos “Mūsų Lie
tuvos” reikalams ir už tai neėmė 

. jokio atlyginimo. Dėkui ir “Drau 
go” kultūrinio priedo vedėjui, ku 
riam ML buvo tikrai Mūsų Lie
tuva!

Krp.

Poeto kun. A. Vienažindžio kapas 
Laižuvoje 1964 metais. (Nuotrauka 
iš "Mūsų Lietuvos’’ IV tomo)

Kitas mosklo darbuotojas pa
žymi: “Jūsų veikalas puikiai pa
rašytas. Stebimės, kaip autorius, 
būdamas užsienyje, galėjo tiek 
surinkti medžiagos ir taip pui
kiai parašyti”. X. Y. iš Vilniaus 
rašo: “Būtų gerai šią knyga nau
ja laida Lietuvoje išleisti. Bet ge
rai, kad ji Amerikoje, išėjo — 
mūsiškiai nebūtų jos tokioje for
moje leidę”. Netgi vienas žymes
nis komunistų veikėjas, rašė: “Jū 
sų knygos visus tris tomus pers
kaičiau. Sveikinu su artėjančio 
darbo pabaiga, su ketvirtuoju to
mu. Jūs į savo darbą įdėjote daug 
jėgų ir širdies. Esu įsitikinęs, jog 
žmonės Jus už tai vertina ir taip 
bus ateityje. Lauksiu IV tomo”. 
Viena lietuvė iš tolimosios šiau
rės rašė: “Apie ML tegirdėjau 
per radiją, o knygos atvaizdą te
ko fotografijoje pas kaimynę ma
tyti. Nemanau, kad ML pasieks 
šiaurėje esančius lietuvius, bet

♦ •

Tytuvėnų bažnyčia 1961 metais.
(Nuotrauka iš "Mūsų Lietuvos" IV tomo)

PRIE NEPRIKLAUSOMYBĖS
LOPŠIO

Dar pluoštas atsiminimų iš 1918 metų
M. KRUPAVIČIUS

Ilgai teko tempti tas nepapras
tai sunkus, bet kartu garbingas ir 
Lietuvai naudingas vežimėlis. Te 
ko tempti įvairiais keliais: ir sau
sais ir šlapiais, ir lygiais, ir kal
nuotais. Gana daug teko išgyven 
ti, patirti daug vargo, įžeidimų ir 
pažeminimų, bet nemažiau mei
lės ir dėkingumo. Nenoriai į po
litiką ėjau, nors ir tada žinojau, 
kad demokratinėje tvarkoje kiek
vienas geros valios lietuvis turi ne 
tik išmanyti savo krašto politikos 
srityje, bet ir joje aktyviai daly- 

Ivauti. Kur visuomenėje tokio po
litikos įvertinimo nėra, kur žmo
nės nuo politikos, kaip nuo nešva 
raus darbo, traukiasi, ten už tai 
atkenčia ir pats kraštas, ir tie pa
tys žmonės, Apolitiškumas, apar- 
tiškumas yra visuomeninė liga, 
nuo kurios reikia gydytis. Ta li
ga mūsų lietuviškoji visuomenė 
ne kartą buvo susirgusi. Ji neno
rėjo galvoti ir rūpintis Lietuva ir 
Lietuvos vidaus tvarka, už ją tai 
padarė kiti, tik ne jos naudai.

J darbą stojau kaip naujokas, 
kaip ir visi kiti, kuriems teko im
tis Lietuvos atstatymo ir tvarky
mo darbo. Dilbom ir mokėmės. 
Mūsų pačių klaidos buvo kartu ir 
kelrodis į tiesųjį kelią. Savo klai
dų neneigiu. Bet galiu ir pasigirti, 
kad užsispyręs jų nesilaikiau. Vi
suomet ėjau lietuviškuoju keliu. 
Už tai nebijau atsakomybės prieš 
lietuviškąją visuomenę ir lygiai 
nebijosiu ir paskutinio Teismo 
dieną stoti Dievo akivaizdoje. Pa
dariau tai, ką galėjau. Norėčiau, 
kad mano vietą užėmę daugiau 

Masčio ežeras prie Telšių 1965 metais. (Nuotrauka iš "Mūsų Lietuvos" IV tomo)

padarytų gera Lietuvai ir savo vi
suomenei, įvesdami Lietuvą į pla 
tesnius gerovės, garbės ir laimės 
kelius.

Su vyskupo suteiktu politiko 
liudijimu išvykau į Vilnių per 
Marijampolę. Marijampolėje tu
rėjau apsirūpinti vokiečių įves
tu lietuviams pasu ir pasimatyti 
su savo artimaisiais. Pasiekęs 
man brangų Marijampolės mies
tą, pirmiausia kreipiausi į vienuo
lyną, kuriame tikėjausi gauti 
man reikalingų žinių. Ten radau 
savo gerą pažįstamą ir buvusį pro 
fesorių kun. Vincą Dvaranauską. 
Nespėjome įsismaginti pradėtam 
pasikalbėjime, kai vienuolynas ga 
vo pranešimą, kad esu kviečia
mas paties kreishauptmano — 
vokiečių apskrities viršininko. 
Graži organizacija: nespėjau ko
ją įkelti į miestą, o jau apie tai 
yra painformuotas apskrities vir
šininkas. Buvo neaišku, kuriems 
galams aš jam reikalingas. Kun. 
Dvaranauskas painformavo, kad 

I viršininkas esąs neblogas žmo- 
' gus, todėl, reikia manyti, man ko 
kios nors skriaudos nepadarysiąs.

Su viršininku kalbėjomės loty
niškai. Ir štai ką jis man papa
sakojo: “Žinau, kad tamsta esi 
plunksnos žmogus, žinau, kad ir 
Rusijoj tamsta dalyvavai spaudos 
darbe, dėl to noriu ir čia pasiū
lyti tamstai įprastą darbą.”

Čia buvo antras galvosūkis: iš 
kur jis visa tai žino? Juk anais 
laikais pasižymėjęs savo plunks
na nebuvau. Juo labiau mane do
mino iš kur jis žino apie mano 
darbus Rusijoj. Apskrities viršinin

ko buvo projektuojama Marijam
polėje leisti lietuviams laikraštį. 
Jam buvo reikalingas lietuvis re
daktorius, kiek žinomesnis žmo
gus, kurio vardu galėtų prideng
ti visą savo okupantišką vokiečių 
politiką. Žinomas nebuvau. Bet 
viršininkui pakako kunigo titulo. 
Vokiečių gudrumą iš karto supra
tau. Spaudos darbą mėgau, bet 
nieku gyvu nelinkau pasidaryti 
lietuviška kepure ant vokiškos gal 
vos. Bet vis dėlto pasiteiravau, ko
kios man bus teikiamos darbo t 
sąlygos. Viskas apskrities viršinin 
ko jau buvo suplanuota. Man pa 
siūlė du laikraščio skyrius laisvai 
ir nekliudomai tvarkyti: tai bu
vo skelbimų ir žinių skyriai. O 
visa kita turėjo vesti kitas redakto 
rius, nors laikraštyje būtų figūra
vusi, kaip laikraščio redaktoriaus, 
tik mano vieno pavardė.

Žinoma, ir žiniomis buvo gali
ma vesti tam tikrą politiką, bet

■ pirmiausia man buvo aišku, kad , 
straipsniai nustelbs žinių politi
ką. O antra, pilnos laisvės net ži-, 
niomis vesti savo nepriklausomą 
politiką neleis.

Parodžiau savo susidomėjimą 
pasiūlymu ir pradėjau derybas. 
Paprašiau sukeisti man siūlomas 
pareigas su nežinomo kito redak
toriaus sritimi, t. y. straipsnių sky 
riumi. Bet kartu pažymėjau, kad 
norėčiau turėti visišką laisvę, nes 
lietuviškas laikraštis turįs tarnau
ti tik savo kraštui ir jo reikalams.

I mano pasiūlymą jis atsakė 
paaiškinimu, kad su mano princi 
pu teoretiškai esą galima sutikti, 
bet aš užmiršęs vieną svarbų da
lyką, kad tas laikraštis bus leidžia 
mas vokiečių pinigais. Nusišypso
jau. Mano šypsnys pro viršininko 
akis nepraslydo: jis susidomėjo 
mano šypsnio priežastimi, kurios 
aš neturėjau reikalo slėpti, todėl 
atvirai pasakiau, kad ir pinigai, 
kuriais laikraštis žadama leisti, y- 
ra taip pat sudedami lietuviškos 
visuomenės. Šituo klausimu teko 
su juo ilgėliau pasiginčyti, ir bu
vo aišku, kad toks mano klausi
mo pastatymas jam nepatiko.

Mačiau, kad musų derybos 
prie nieko gero neprives, lygiai tą 
pat matė ir pats viršininkas. Ė- 
jom prie pasikalbėjimo galo. Jis 
man siūlė tuo reikalu dar pagal
voti. Bet aš, nenorėdamas nei 
savęs, nei jo apgaudinėti, atvirai 
pasakiau, kad mudviejų politikos 
skiriasi, kad aš, bet kuris kitas 
lietuvis, kitokio atsakymo jam ne 
duos. Jis pareiškė apgailestavimą,

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dienj uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078.

Rezid. Tel. 230-4683
DR. K. G. BALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą.. 
Jei neatsiliepia, skambint* HU 8-3222

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PRosoect 8-1717 

Rez. 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubilc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS

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

DR VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos Ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5848, rez. 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9 
antr., penktad. 1—5 treč ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-6758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 3-9 V.. SeStadlenlais 10-1 p.p.
Ligoniai priimami pagal susltarlm* 

kad lietuviai nemoka suderinti 
savo siekimų su vokiškaisiais ir 
kad lietuviai gali dėl to prarasti 
nemaža galimybių geresnei Lie
tuvos ateičiai.

Nors mūsų ilgesnis pasikalbėji
mas pasibaigė be teigiamų rezul
tatų, nors apskrities viršininkas 
manimi nusivylė — kaip paskiau 
pasirodė, buvo nusivylęs ir kitais, 
kuriems panašūs pasiūlymai bu
vo daromi — bet tuoj įsakė tą pa
čią dieną išduoti man pasą, o jo 
belaukiant, pavaišino mane vo
kišku konjaku ir cigaretėmis.

Kieta mano politika vokiečių 
atžvilgiu apskrities viršininkas nu 
siskundė kun. Vincui Borisevi- 
čiui, apgailestaudamas, kad aš ne

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristaa

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W 51st Street
Tel. - GR 6-2400

Vai pagal susitarimą: Pirm., antr..
Ketv 2—6, 7—9 vai Penkt. 2—6 Ir 
Šeštad. 10—i vai.

Ofa 735-4477, Rea PR 8-6860
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAUIORD MEDICAL BLOG. 

6448 So. Pulaski Romi
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija ir moterų Ilgos
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR, B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė kampas) 
Vai. kasdien L—8 Ir 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-8081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad. ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. Ir nuo 6 Iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

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

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad.
Ir šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. Šeštad 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—I vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South iVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo
11 vai. ryto Iki 1 vaL p. p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 238-2818

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarlma

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 68 r d Street

Valandos: pirmad., ketv., 5—8 vai., 
antrad. tr penkt 1—4 vai.

Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-8801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 

2454 VVest 71* Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kMdlen 8—11 irto ir 4—8 v. v.
Mtad. I «. r. — * v. • n.

' • ' J / • ’ ” ‘ ’ 
priėmiau jo siūlomo darbo. Nors 
atsisveikinant viršininkas ir kvie
tė jį aplankyti, kada tik būsiu 
Marijampolėje, bet niekad dau
giau pas jį nebuvau užėjęs: bend
ro žodžio neturėjome.

(Bus daugiau)

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio kl penik. 
ludlenio 10 Iki ll>val. rvtO' Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuc 8:80 Iki 
9:80 vai. ryto 'Vakarais olrmBdte- 
ilsis 7 vai. vakaro. . •■! •

7158 South Maplewood Avenue
Chicago. nhnoi- 6O628 

VISOS PROGRAMOS B W0PJi 
14'10 kil. AM tr 1027 mg FM 

felef. HEmlock 4-24 IS

ASSOOIATE OPTOMETRiSTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St, GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius I. 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais.

DR, A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAIS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namų 825-7687 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: 2—9 vai. p. p.

Išskyrus trečiad.lėni

Tel. 423-2660
DR. L RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč r 
šeši. 8 v r lkf 8 v. pdplet.

DR. ZIGMAS RUDAITlF
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

IŠVYKS ATOSTOGOSE IKI
GEGUŽES MEN. 27 D.

DR. LEONAS SE3BUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGUA
Ofisas 2454 VV. 71st Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6730

DR, ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO) AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto te|.. 687-2020 
Namu tel. 838-1071

_______ Vizitai pagal susitarimą

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

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

Valandos: pirm, tr ketv. nuo 12 vai. 
Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.; 
antr. Ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street

Telefonas 925-8296
Valandos: 2-8 v. v./ penktad. 10-H 
v. r., 2-8 v. vak. Šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. ir trečiad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-3088

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. tr 
penkt. nuo 2 Iki 4 vaL Ir nuo 6 Iki 8 
v. v.šeštad 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.------------------------------- -——---------------------------  
Of. tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6186

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—t p. p. Ir. 6—8 v. vak. 

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. vak.
ŠeštadlenialB 1 Iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-8400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6648 So. Albany Avė.
Vai., pirm., antrad.. ketv. 6—8 V. 
vak.: penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rea HE 4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3107 VVest 71* Street
VaL: 2 iki 4 v. p. p. Ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso teL 767-2141. Namu 6*6-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai. pirmad., antrad., penktad. 1—4 
ir g—g y, v. ketvirt. 5—4 v. aak.

Mtadlsalals 18—1 vaL a. a.



PASAULIO VIEŠBUČIO 
KORIDORIUJE

Chicagos Jaunimo teatro pirmasis pastatymas

L. AUGŠTYS

Dramaturgija yra vienas sun
kiausių literatūrinių žanrų, to
dėl tiek nedaug tėra ji bandžiu
sių laimėtojų. Tačiau viena yra 
gera,, kad ji turi talkininką, gal 
būt, lygų pačiam dramaturgui, 
tai režisierių. Jis yra tikrasis ka
pitonas, kuris geriau ar blogiau 
suprojektuotą laivą išveda į tik
rojo meno vandenis net ir tada, 
kai jūrininkai — aktoriai nėra 
per daug patyrę. Tuo atžvilgiu 
gana sunkus uždavinys buvo Chi 
cagoje muzikui Dariui Lapinskui, 
iš profesijos kompozitoriui, išves
ti j sceną Anatolijaus Kairio vei
kalą ‘Curriculum vitae”. Išspaus 
dinus veikalą, buvo spaudoje pa
reikšta pritarimo, neigimo ar a- 
bejonių. Bet šiaip ar taip, vaidi
nimas parašytas su gana nemažu 
patyrimu rašytojo, kurio veika
lų ne vieną yra statę mūsų re
žisieriai, o taip pat su lygiu pa
sisekimu ir latviai. Tačiau akto
riai šį kartą be jokios išimties bu
vo jauni tiek amžiumi, tiek sce
nine prasme. Ir tenka pastebėti, 
kad D. Lapinskui pavyko geriau, 
negu buvo spėliota. Vaidinimas 
sulaukė, su mažomis išimtimis, 
tiek žiūrovų, tiek teatru arti
mai susijusių žmonių pritarimo, 
patvirtindamas anksčiau tartus 
scenos veterano St. Pilkos žo
džius, kad D. Lapinskas yra re
žisierius. Veikalas statytas Chica 
gos Jaunimo centre gegužės 18- 
19 d. ir kartojamas šiandien.

Sceninė ir gyvenimiškoji 
tikrovė

A. Kairį tenka pagirti, kad jo 
temos nėra grynai tik teatrinės, 
bet gyvenimiškos, liečiančios mū 
sų dabartį, jos yra tikrovinės. Tai 
patraukia žiūrovą savo aktualu
mu. Tačiau jos nėra realistinės. 
Ir taii patraukia tuos, kuriems ne
beįdomus, kad ir geri, bet tam 
tikra prasme jau pasenę veikalai 
ir jų pastatymai. “Curriculum vi 
tae” politiškai aktualus. Viena 
lietuvių pora gyvena didelio vieš
bučio koridoriuje ir, metams bė
gant, šie vis negauna kambario. 
Eina afrikiečių ir kitos tautos į

kambarius ir laisvę, o lietuvių po 
ra susiduria su šimtais sunkumų, 
su korupcija, mada ir likimu 
(Juodoji Ponia) ir negali praver 
ti į savo kambarį, į savo laisvę 
durų. Rašomos notos, memoran
dumai, promemorios, nuolat ak
centuojama istorija, gyvenimo 
laprašymai (iš čia ir “Curriculum 
Vitae”) tačiau atsimušdama į eilę 
sunkumų. Atrodo, kad tai vis 
nuoga politika, labai jau visiems 
žinoma ir reali, o tačiau sceno
je ji nuskambėjo gyvenimiškai ir 
meniškai. Aktualijų nėra vengę 
ir kitų tautų dramaturgai, ir ne 
retai tai buvo jų pasisekimo pas
laptis. Jaunoji pora šoka lenciū
gėlį ir kitus tautinius šokius, atei 
na dar trys generacijos ir tačiau 
jie vistiek tebegyvena koridoriuj. 
Likimo mėtoma tauta mažėja, 
maišosi ir nutausta. Ir prisime
na tada poeto Niliūno eilėraš
čio “New York” eilutė, kad “Vi
lija augina Congo”. Bet nepai
sant to, ketvirtoji generacija, jau 
šokanti modernius šokius, vis tiek 
tebeveda kovą už laisvę, nors ir 
daug kas pasikeitė. Jie jau nebe
turi menkavertiškumo komplek
so, jie veržiasi jėga. Ir šis meniš
kas ir patriotinis momentas ne
meluotai pagauna žiūrovą. Nors 
ir nuplėšus duris į laisvės kam
barį, išvystam tą pačią likiminę

“Curriculuim vitae” spektaklio režisierius Darius Lapinskas (kairėje) 
ir anos tragedijos komiškai autorius Anatolijus Kairys.

Nuotr. V. Noreikos

RONDEAU į praeitį

Jau nebeliko skausmo, 
tik lengvas ilgesys 
už lango basas vaikšto.
Jau skausmo nebeliko, 
bet man vaidenas vis 
tas pakastas šypsnys, 
nors skausmo nębeliko — 
tik lengvas ilgesys.

VAIKYSTĖ

Kaitroje — grindinio derva.
Ore varpąi varpai.
Eini sau palengva,
Drėgnam delne maldagnygė — 
sekmadienis Kaune.

Už Didžiojo Altoriaus slepias Dievas. 
Tu Jį žinai — Jis visad toks.
Tau linksma, kad Jis žaidžia 
šį žaidimą, 
kitiems nepastebint.

Ponią, kuri suka laimės ratą su 
prie jo prikabintu žmogumi, kar
tais atsistojančiu žemyn galva, 
tačiau pats galas, bent savo sieki
mu, nėra beviltiškas.

Aktorių ansamblis

Jeigu kas skaitė A. Kairio vei
kalą ir nori pastatymą įsivaizduo 
ti, tai jo darbas bus betikslis, 
nes skaitydamas, jis teapims tik 
ketvirtį viso veikalo. Kitus tris 
ketvirčius užima, režisierius, ak
toriai ir scenos pagalbinės prie
monės. Skaidrės, muzika, įvai
rūs kiti efektai buvo puikiai su
derinti. Jeigu kas įsivaizduoja šį 
Kairio veikalą realistiškai ir jei 
kas jį būtų statęs realistiškai, tai 
būtų ištiktas pralaimėjimo. Jeigu 
pasaulio koridoriuje Svajūnas dė 
vėtų unrinėmis kelnėmis ir ne

“Curriculum vitae” scena Jaunimo teatro pastatyme Chicagoje. Iš kairės Į dešinę: J. Jakštytė, R. Vašiu 
kevičius, A. Viktorą ir kiti statistai... Nuotr. V. Noreikos

šiotų iš katilo sriubą, žiūrovui vi
sa tai sudarytų vien seną kloji- 
minį vaizdą. Veikalas buvo tačiau 
pakeltas nuo žemės. Ir tenka pa
sakyti, kad jaunieji aktoriai, be 
abejo, ne vienas matęs daugelį 
amerikiečių pastatymų, savo vai
dmenis suprato. Ir vargu ar iš 
bandančių begalima daugiau no 
rėti. Svajūnas — Rimvydas Va- 
siukevičius buvo įtikimas, jau
nas, bet vyriškas žmogus, turįs 
kovoti už asmenišką laimę ir tau 
tinį išlikimą. Svajūnės, nors tas 
pats asmuo, buvo trys — Jūratė 
Jakštytė, Dalia Beliūnaitė, Ma
rytė Smilgaitė, jos visos mokė
jo būti jaunos žmonos, gi pir
mosios riksmas savo beviltišku 
mu buvo tikrai šiurpus. Juodoji 
Ponia — Živilė Baleišytė, dėl sa
vo skirtingos paskirties, kaip žmo
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MATAS KALINIUS Ir driekiasi svaja — 
voratinklio gija...

Po paskutinio priklaupimo 
jam mirkteli
ir pasakai
iki!..

POETUI LIETUVOJ

Tavo trapi daina 
ir tavo klajus žodis 
tegirdimas nakties 
neurozinėj tyloj. 
Didieji pranašai 
per dienas tautai kelią rodys, 
o tavo balsas 
ataidės 
kitoj kartoj.
Tu mano tolimas, nežinomas poete! 
Kieno šešėlis lankos šiąnakt tavo patalpoj

kreivoj, 
kieno pamėlę pirštai tavo smilkinius palies? 
Ir krės tave drugys, 
o žodžiai sunksis ir lašės, 
kaip mitinis nektaras, 
ir simboliais lenktais 
per popierių tekės.

giško pavidalo lemtis, turėjo ga
na nelengvą uždavinį. Tačiau 
daugiau ar mažiau buvo iškili ir 
mįslinga. Visi trys tarnai, Algi
mantas Viktorą, Vytautas Beleš- 
ka, Liucijus Alenskas buvo lyg 
ir panašūs, tačiau ir skirtingi ir 
kiekvienas kitaip tarniškas. Savo 
vaidmenims tiko Berniukas ir 
Mergaitė — Linas Raslavičius ir 
Gailutė Mykolonytė. Net ir ma
žasis batų valytojas rodos buvo 
ne Viktoras Barauskas, bet tie
siog iš gatvės atbėgęs į sceną pu
siau valkataujantis berniukas. 
Audronė Pavilčiūtė iš salės kal
bėjo gerai, jog atrodė, lyg tikrai 
kas nors pasipiktino apverstu pla 
katu. ,Be abejo, visų suminėtų
aktorių tobulumui liko dar labai 
daug ribos, tačiau jų pastangos 
vertintinos svarbiausia dar ir dėl 
to, kad matyti, jog jie nėra sa
vamoksliai.

Lemtingas žingsnis

Veikalas daugiau ar mažiau 
pavyko. Gal visi trys spektakliai 
ir duos piniginių nuostolių. Ta
čiau kas nori pelno, tie ruošia 
piknikus. Čia yra naujas kultū
rinis vienetas, LB Kultūros fon
do globojamas jaunųjų teatras, 
sutraukęs būrį jaunimo, kurio da 
lį jau išvardinome antradienio 
“Draugo” laidoje. Jaunimo ap
jungimas yra labai reikšmingas 
ir vertas tūkstančių, jei spektak
lis ir nebūtų pavykęs. Svarbiau
sia, kad šiuo pastatymu, ačiū ra

šytojui ir režisieriui, padarytas 
posūkis modernesnio teatro link
me. Teko girdėti, kad kai kas kai 
kuriose vietose įžiūrėjo nemora 
Iumo, tačiau be reikalo, nes ma
nyti, kad prie dvidešimt metų ar
tėjąs jaunimas vis dar tiki gand
ro pasaka būtų labai naivu. Vai
dinimą turėtų pamatyti visi jau
nieji, nes tai jų amžininkų pas
tangos. Veikalas dėl savo neper- 
didelio sudėtingumo įmanomas 
būtų parodyti ir kitoms mūsų ko
lonijoms.

Daugelis labai dėkingi auto
riui, režisieriui, aktoriams ir vi
siems talkininkams, kai kas gi 
išreikš ir nepasitikėjimo. Tačiau 

Scena iš “Curriculum vitae” pastatymo Chicagoje. Iš kairės j dešinę: 
Juodoji Ponia — Ž. Bilaišytė, Tarnas — L. Alenskas, Svajūnas — 
R. V'asiukevičiua ir Svajūnė — D. Beliūnaitė. Nuotr. V. Noreikos

sveikintinas kiekvienas, ypač 
taip gerai pavykęs, darbas, nes 
laukti, kol užgims genijus ir iš 
karto nustebins pasaulį, yra ne
dovanotina kultūrinė savižudys- 
tė.

Sėkmės jaunųjų teatrui, kuris 
tenka girdėti stoja prieš naują 
uždavinį, nes svarsto galimumus 
rudenį statyti A. Landsbergio 
“Meilės mokyklą”, kuri dėl savo 
sudėtingumo pareikalaus dar 
daugiau jėgų. Ir reikia džiaugtis, 
kad ko nebegali aprėpti ar pasiek 
ti senieji, to imasi mūsų jauni
mas. Ir tai yra sėkminga kova 
prieš Kairio veikalo piktąją lem
tį — Juodąją Ponią.

IŠILGAI 
AFRIKOS

Kazys Almenas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

KHERE-OHE (KOVOS VIETA).
PANAŠUMAI, SKIRTUMAI IR DIDŽIOJI 

PROBLEMA

Cairo, kovo 28 — balandžio 4 d.

Švedą ar šveicarą, atvykusį į Kairo, be 
abejo, daugiau dalykų nustebintų kaip ma
ne. Pirmiausia, jis prieitų išvados, jog niekas 
čia nemeta šiukšlių į kažkokias dėžes, kai tam 
skirtos išimtinai gatvės. Kartais čia tiesiog 
brendi per krūvas suvytusių salotų, apelsinų 
žievių, laikraščių skutų ir aplamai šiukšlių 
be vardo ir klasifikacijos. Nuomonė būtų tei
singa, bet mūsų švedas, be abejo, galvotų to
liau, jog niekas čia jų nešluoja, nes kaip kitaip 
jų gali tiek prisirinkti? O tai jau būtų klaida. 
Šluoja. Ir prisirenka. Manęs tai visai neste
bina. Aš gerai pažįstu Halsted gatvės rajoną 
Chicagoje, ne kartą esu buvęs Harleme.

Toliau nustebtų švedas tuo pačiu fakteliu, 
kuris, vėl be abejo, pražildino prieš laiką ir 
ne vieną Amerikos didmiesčių perstatymo pla 
nuotoją. Būtent: norint pakeisti miesto vaiz
dą, neužtenka vietoje išgriautų lūšnų pasta
tyti modernius dangoraižius. Galima tai pa
daryti, žinoma, ir Kaire tai daroma plačiu 
mastu. Bet švariai ant vatmano lakštų iš
braižytuose perstatomų rajonų planuose trūks 
ta nemažai detalių. Trūksta vištų, laikomų 
balkonuose, trūksta spalvotų sijonų, iškabin
tų džiūti per visą namo tiesųjį fasadą, trūks

ta Pepsi-Colos dėžės dangčio, su kuriuo yra 
užkištas išdaužytas langas. Realybėje visa tai 
yra, ir šitie daiktai šiek tiek sumaišo planuo
tojų planus. Sumaišo ir Kaire, ir Chicagoje.

Nenoriu dirbtinai perdėti tų panašumų, 
jie yra, galėčiau jų išvardinti ir daugiau, nors, 
žinoma, skirtumai irgi dideli, net esminiai. 
Pradėdamas, būtent, su panašumais, norėčiau 
apsaugoti ir save ir skaitytoją nuo “pana
šumo komplekso”, į kurį taip lengva palink
ti europiečiui ar amerikiečiui, atvykus į tokį 
miestą kaip Kairo. Norint būti objektyviam, 
neįmanoma čia praeiti, neminėjus nei šiukš
lių, nei skurdo. Jie, deja, yra sunki gyvenimo 
dalis dideliuose šio pasaulio plotuose, įskai
tant ir turtingosios Amerikos didmiesčius. 
Skirtumas tik tas, jog Kaire viso to daug sun
kiau išvengti. Nors įmanoma. Galima, pvz., 
čia sėdėti vien Hiltono viešbučio terasoje. 
Tai moderniojo Kairo centras. Atokiau už 
aikštės matyti balti fasadai svarbių Egipto 
ministerijų. Šalia žydi kažkokie, į alksnius 

Kairo miesto minaretai

panašūs medžiai skaidriai lelijavais žiedais. 
Būriniai laivai su trikampėm, įkypai pritvir 
tingom burėm grakščiai stumiasi per Nilą. 
Arabiška muzika tyliai groja per FM siste
mą. Kava puiki, patarnavimas kuo manda
giausias. Dangus permatomai melsvas. Vis
kas nuo Hiltono terasos atrodo švaru, balta 
ir spalvinga. Net Nilo vanduo akį traukia 
plaukiančia melsvuma.

Nilas toks nėra, žinoma. Jis drumzlinas. 
Ir panėręs ranką iki riešo, vos matysi pirštų 
galus. Ir gyvenimas ne toks Kairo mieste, 
kaip jis atrodo nuo Hiltono viešbučio tera
sos. Tikrasis miesto aidas pasiekia net terasą. 
Už aikštės, moderniom plačiom ir senoviškom 
siaurom. Kairo gatvėm stumiasi, grūdasi, 
triūbina Kairo judėjimas. Sakytum, jog kiek
vienas egiptietis vairuotojas yra įsitikinęs, kad 
veikiant motorui, būtinai reikia nuspaust 
ir mašinos plerpynę. Gal tik dėl to, nes 
tas nuolatinis triūbinimas jokių kitų pastebi
mų rezultatų neduoda. ‘Trimitavimų’ nepaiso 

nei kantrūs asiliukai, tempią dviračius ve
žimus, nei išsikišusiais šonkauliais arkliai. Y- 
pač visomis pusėmis plūstanti praeivių minia 
į tą nuolatinę signalizaciją nekreipia nė ma
žiausio dėmesio.

Maniau, jog jau suvokiau, ka. reiškia spūs
tis, bet miestas, kaip Kairo, tam žodžiui duo
da visai kitą dimensiją. Pusketvirto milijono 
žmonių Kaire, ir įspūdis — lyg gyventų jie 
išimtinai gatvėse. Batsiuviai, kirpėjai, šaltkal
viai ir peilių galandytojai visi savo amatą 
demonstruoja čia pat prie atvirų durų, tar
puvartėje arba net tiesiog šaligatviuos. Nekal
bant jau iš viso apie įvairaus įvairiausio plau
ko pirklius. Batų valytojai, juodosios rinkos 
pinigų mainikautojai, pardavėjai apelsinų, 
šukų, turbanų, Hong-Konge gamintų moli
nių sfinksų ir tiesiog neįmanomai margo skai
čiaus prekių siūlytojai visi grūdasi čia pat. 
Oras pilnas kvapų: alyvoje verdamų riestai
nių, kepamo šašliko, kavinėse sėdinčių rūko
rių dūmų. Tiesiog tarp kojų čia tau zuja 
vaikai. Siauresnėse gatvėse prie vaikų dar pri
sideda ir ožkos ir visiškai prie judėjimo pri- 
pratusios ir sunkiai pabaidomos vištos.

Šiom gatvėm pavaikščiojus, visai kitaip su
voki, kokią naštą turi pakelti štai ši plane
ta, ant kurios ir Tu gyveni. Atrodytų, lyg 
jau vietos vien stovėti šiems žmonėms čia yra 
maža. Betgi kažkur dar turi būti plotas že
mės, kuris išaugina tą saują kviečių, tas ke
lias bulves, kurių vis dėlto reikia, kad ir la
biausiai apdriskusiems. Tos žemės maža. Juo
dos drėgnos žemės maža. Alkanų burnų ir 
smėlio labai daug.

Be abejo, prie šios problemos dar grįšime. 
Neįmanoma jos išvengti, keliaujant per Egip
tą... Bet ši atkarpa turėjo būti apie Kairo.

Nuo amžių maždaug šioje vietoje stovėjo 
miestai. O žodis “amžius” Egipte, turi visai 
kitą sąvoką. Vardai, valdovai,''religijos net 
miesto tiksli vieta keitėsi, bet visada šičia, kur 
Nilas pradeda šakotis ir išsilieja į derlingąją 
deltą, stovėjo miestas.

Prieš 5000 metų jis vadinosi Memfis. Fa
raonai Khufu, Khafra, Menkawara ir dar ke
lios valdovų dinastijos mirė ten. Sakau mi-

Moderniajame Kairo centre.

rė, nes neliko nei dulkės ženklo ten, kur jie 
gyveno (apie 7 km. nuo Kairo centro), bet 
savo mirčiai jie pastatė paminklus, kurie, 
nežiūrint visų sekusių tūkstantmečių, taip ir 
liko grandioziškiausi šios rūšies žmogaus pas
tangų vaisiai. Gizos piramidės! Jos stovi 9 
km. už Kairo, ir nuo bet kurios aukštesnės 
vietos matyti horizonte jų trikampiai siluetai.

Faraonų buvo daugiau kaip dvidešimt di
nastijų. Nuo Memfio iki Tėbų (800 km. į 
pietus), abipus Nilo, jie dykumą nuklojo 
savo paminklų manija. Kai Aleksandras Di
dysis užkariavo Egiptą, pasikeitė ten ir miesto 
vardas. Vadinosi jis tada Babilonija. Ir, kai 
jam atėjo laikas žlugti, jo griuvėsiuose bu
vo statomos pačios seniausios krikščionių baž
nyčios. Abu Sarga (Šv. Sergiejaus), 4-tame 
šimtmetyje statyta, dar ir dabar stovi.

11 -tame šimtmetyje užkariavo Egiptą mu-
(Nukelta į 4 psl.)



(Atkelta iš 3 pąl.)

sulmonai. Jie praminė šios vietos miestą Khe- 
re-ohe (Kovos vieta). Toks, su mažais pa
keitimais, vardas išliko iki dabar. Bet tas “nuo 
11 amž. iki dabar’’ Egiptui tai dar visai trum
pas laikas.

Nors vardas miestui parinktas neblogas. 
Pulta, gintasi, kariauta, atkariauta čia buvo 
tiek kartų, jog man galva apsisuko muzieju
je, bebandant tai nors apytikriai pasekti. Iš 
užkariautojų man geriausiai patiko barzdotas 
nuotykių ieškotojas iš Albanijos, kažkoks Mu- 
hamed Aly. 1805 metais, kai Napoleono ka
riuomenė išvyko iš Egipto, politinė padėtis bu
vo chaotiška. Muhamed Aly sukvietė visus 
iškilusius vietinius valdovėlius ir karo vadus į 
didelę puotą. Sukvietė, susodino už stalo, už
darė menės duris ir įsakė visus juos išžudyti. 
Taškas. Jis ir jo palikuonys po to taip ir 
valdė Egiptą, kol jo pro-pro-pro anūkų, sto
rąjį karalių Faruką, jau kur kas mandagiau 
išmetė iš sosto pulkininkas Naseris su savo 
kolegomis.

Toliau jau susiduriam su dabarties poli
tika. Ir, žinoma, tuoj pat nuomonių skirtu
mai Suprantama, ne visi mėgsta pulkininką 
Naserį. Ypač ne visi užsienyje. Iš savo pusės, 
tegaliu tik pakartoti, jog sunkumai, prieš ku
riuos stovi šis kraštas, voš aprėpiami. Tikrai 
nedrįstu

1

Graikiškosios Babilonijos vietoje dabar yra 
Kairo koptų kvartalas. Kryžiai prie namų ženk
lina, jog čia gyvena krikščionys.
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spręsti,

f
ar ši valdžia pasirinko tin-

Duonos išvežiotojas Kaire.

mas, kada Kaire reikėjo būti tikru analfa
betu, reikėdavo prašyti praeinančio arabo, 
kad jis perskaitytų man gatvės pavadinimą. 
Nors ne visų, bet daugumos gatvių pavadi
nimai užrašyti čia arabiškai. Kad ir kaip ap
driskęs arabas, bet skaityti jis mokėdavo.

Buvau ir Kairo universitete. Ten sekės ge
riau. Iš tiesų, per daug net garbingai buvau 
traktuojamas. Kolegos fizikai pasišovė man 
aprodyti visas savo patalpas ir laboratorijas. 
Ir nebuvo kaip atsiprašyti. Didelis tai uni
versitetas. Ir tiesiog pergrūstas studentais. Bu
vo jau vėlyva popietė, kai lankėm laborato
rijas, bet kiekvienoje iš jų prie kiekvieno sta
lo sėdėjo po du ir po daugiau tamsiaveidžių 
ir bent iš išvaizdos labai giliai į savo ekspe
rimentus pasinėrusių studentų. Dirbama čia 
rotaciniu metodu. Taip aiškino man bal
tais chalatais apsivilkę ir labai jau rimtavei- 
džiai asistentai. Viena grupė dirba prieš pie
tus, kita po. Keli eksperimentai iš karto vyk
domi viename kambaryje, 
niau išnaudoti aparatūrą.

— Mums labai reikia 
kų, fizikų Gal norėtumėt 
Kairo universitete? — be 
vienas iš profesorių.

Patyrus jų vaišingumą, ne taip lengva 
sakyti trumpa ne.

— Atrodytų žmonių turite... — bandžiau 
teisintis.

— Žemei dirbti, taip. Kur kas per daug 
jų turime. Bet viskam kitam trūksta. Mes tu
rime mūsų gyvenimą pakelti į aukštesnį laips
nį. Mums tai tiesiog gyvybės klausimas...

Kelis kartus girdėjau Kaire taip žmones 
kalbant. Priežastis to yra paprasčiausia ir su-

Taip galima pil-

inžinierių, chemi- 
pasilikti ir dėstyti 
ilgų įvadų pasiūlė

ir ne pats svar- 
bereikšmis paly- 
vieno amerikie- 
gyvenančio Ro-

karną kelią problemoms išpainioti. Ar yra iš 
viso tas “tinkamasis” kelias? Žinau, jog Na
seris čia tikrai ir nemeluotai populiarus, ga
lima sakyti — net mylimas. Bent taip, net 
neklausti, užakcentuodavo man visi sutikti 
ir tai gana įvairaus plauko egiptiečiai. Ma
tau akivaizdžiai, jog pastangos išspręsti skur
do ir neligybės problemas yra daromos. Kiek 
jos yra, o dar svarbiau, kiek jos bus efek
tingos, sunku būtų šiandien pramatyti. Ne
turiu palyginimo bazės. Gal 
blausias, bet vis vien ir ne 
ginimas man buvo duotas 
čio, dabar jau dešimt metų
moję. Jis ir du jo kolegos buvo apsistoję ta
me pačiame viešbutyje (pigiame) kaip ir aš. 
Priskaitytum juos gal prie “hipių”. Du turė
jo barzdas, o vyresnysis švarką, išsiuvinėtą 
įvairiom gėlėm. Atvyko jie Kairan dieną vė
liau už mane. Bet jau po dviejų dienų ren
gėsi grįžti. Paklausiau kodėl?

— Mes nešamės iš čia, žmogau! Čia gi 
visai bloga scena. Dieve aukštybėse, kaip šis 
miestas pasikeitė. Nieko čia nebeliko!

Deja, turėjau prisipažinti, kad esu “gri- 
norius” ir paklausti, ko, būtent, nieko neliko.

— Korupcijos neliko! (Sic! Tas žodis. No 
corruption, man!) Ne tik opiumo, bet ir žo
lės (hašišo) negali gauti. -Klausyk, kai buvau 
čia pirmą kartą, tai moterys stovėjo ant kiek
vieno kampo. Norėčiau žinoti, ką jie padarė 
su tom visom prostitutėm? Prigirdė jas Nile?

Atsako klausimui neturiu, bet observaci- 
ja galiu patvirtinti: visko sutikau Kaire, bet 
prostitučių ne.

— Ir kokie kabaretai prie Faruko čia bū
davo, žmogau!.. —Teisinosi prieš savo surū
gusius kolegas vyresnysis. — Netikėtum, jei 
papasakočiau!..

Jis papasakojo. Ir, matyt, mes visi trys 
iš tiesų netikėjome. Deja, tas gana išsamus 
aprašymas Faruko laikų kabaretų nelabai tin
ka mūsų šeimyninio laikraščio puslapiams. 
O ir esmė reikalo jau išdėstyta. Šalia skur
do, nuo faraonų iki Faruko laikų, Egiptas 
garsėjo besaikia prabanga ir tuo viskuo, ką 
kolega iš Romos vadino korupcija. Praban
gos ir bent kraštutinės korupcijos nebėra, ir 
tai, be abejo, Naserio nuopelnas.

Žinoma, su skurdu daug sunkiau. Moksle . 
padaryta didelė pažanga, ir tai, tikiu, yra es
minis žingsnis. Bet užplūsdavo savotiškas jaus

Ginčas dėl agurku kainos Kairo gatvėje.

prantamiausia.: Egiptas dabar neišsimaitina, 
neišsimaitins jis ir tada, kai Aswano užtvanka 
įgalins drėkinti dar apie 25 proc. didesnį že
mės plotą Alkanos burnos ne kokioje miglo
toje ateityje, bet jau dabar viršija savo rei
kalavimais (ir kukliais) teikiamas esamos že
mės galimybes. Pakelti derlingumo jau be
veik neįmanoma. O tas nudriskęs felachas, 
kuris tupi ant Kairo šaligatvio, pardavinė
damas pamidorus, iš tiesų jis yra vienas iš 
geriausių ūkininkų pasaulyje. Bent tikrai 
taip, jei apie ūkininko gerumą spręstume pa
gal jo žemės našumą. Šioje plotmėje su egip
tiečiu galėtų varžytis tik japonai ir olandai. 
Taigi, žemė čia felachui jau daugiau duoti 
negali. Belieka Egiptui tik industrija. Reikia 
prekių, kad galėtum užmokėti už importuo
jamus kviečius. Buvau gerokai nustebęs, kai 
patyriau, jog ši tema čia yra tokia dažna, tie
siog kasdieninė. O aš maniau, jog pokalbių 
su egiptiečiais tema bus Izraelis. Nepamirš
tamas, žinoma, ir Izraelis. Bet Palestina 
toli, už dykumos, o skurdas spaudžia čia

Sekantį kartą Kazys Almenas ieškos 
vėsio jau pietiniame Egipte, vaišinamas 
bų pupomis ir cukrašvendrėmis.

yra 
pat.

pa- 
ara-
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LEO’S SINCLAIR SERVICI 

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai. Sankabos, Transmisijo' 

Tune-up ir Motorą Remontą- 
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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/L ABALL ROOFINGCO.
(steigta prieft 49 metus

Dengtame irtsu rūšių stogus Taiso 
ne arba dedame naujus kaminus, ri 

nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo 
ne iš lauko Taisome mūra—“tuok 
oolntlng” Pilnai apsidraudė Visas 
larbas garantuotasLA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

I

Vieno iš žymiausių dabarties 
lietuvių poetų Jono Aisčio poe
zijos vakaras šiais metais įvyks 
Chicagoje, Jaunimo centro di
džiojoje salėje, lapkričio mėn. 
2 d. Kaip žinome, Jono Aisčio 
ir jo amžininkų poetų karta dar 
nepriklausomoje Lietuvoje mū
sų eiliuotojo žodž o raidą iškė
lė į naujas viršūnes, suteikiant 
jai nepaprasto ir tobulai išbaig
to subtilumo, širdį užgriebian
čio jausmo, frazės tikslumo, te
mų ir formų įvairumo, neme
luoto asmeninio ir pilietinio 
bruožo.

Aisčio, Brazdžionio, Miškinio 
laisvės metų poezija pastaraja
me nepriklausomybės penkme
tyje sukūrė, ypač jaunimo tar
pe, tą poetiškąją atmosferą, tą 
literatūrinę nuotaiką, kurioje 
galėjo bręsti ateinanti nauja že
mininku karta, ieškodama 
'tentiškojo savojo žodžio.

Aisčio poezija gi buvo jau 
tada pagarbiai įvertinta pačia 
ankščiausia, valstybine premi
ja, paskiriant poetui ją 1937 
metais už rinkinį “Užgesę chi
meros akys”. Prieš tai Aisčio ' 
jau buvo išleista šios poezijos 
knygos: Eilėraščiai. Imago mor 
tis, Intymios giesmės. Gi po 

' “Užgesusių chimeros akių” jau 
■ už tėvynės ribų pasirodė: Be 
tėvynės brangios, Nemuno il
gesys, Pilnatis, Sesuo buitis 
(1951 m Aidų žurnalo premi
ja). Kristaliniame karste ir 
1961 m. visa jo lyrika vienoje 
knygoje, pavadintoje Poezija. 
Gyvenime poetas nebuvo atšo
kęs ir nuo kitų kultūrinių, vi
suomeninių reikalų. Šių rūpes
čių temomis taipgi yra parašęs 
puikių essayinių knygų Dievai 
ir smutkeliai, Apie laiką ir žmo
nes. Poętas ir dabartyje akty
viai bendradarbiauja mūsų 
spaudoje, aktualiomis temomis 
atsiliepdamas daugiausia kaip 
tik “Draugo” kultūriniame 
priede.

1964 metais Jonui Aisčiui su- 
! ėjo 60 metų. Pastaruoju laiku 

I poetas d’rba Kongreso bibliote
koje, Washingtone.

Į lapkričio 2 Įd. Chicagoje ren
giamą Aisčio poezijos vakarą

au-

SIUNTINIAI J LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQl ETTE GIFT PAROKI;
2608 69th St. 
2501 tt»th St. 
<333 So. Halsted St.

Lietuvių bendrovė 
siuntinius siųsti savo 
cagos tiesiai j Lietuvą.

Didelis pasirinkimas ___ ,
džingt;, ital. lietpalčių ir kitų prekių. 

Priimami užsakymai automobilių, 
• šaldytuvų, televizijų ir t. t

E. ir V. Žukauskai

i

Jonas Aistis

atvyks pats poetas ir skaitys 
čia rinktinius ir pačius naujau
sius savo eilėraščius.

Aisčio kūrybos vakarą ren
gia ateitininkų meno draugija 

1 Šatrija, jau iš anksto informuo- 
i dama visuomenę bei ragindama 
i tos dienos vakarą rezervuoti 
Į Jonui Aisčiui.
i

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgu metų patv runas 
A į xl rau s tas pe rk raust v imu,

WA 5-9’09 Chicago. Illinois

• Dail. Magdalenos Stankū
nienės darbų paroda atidaroma 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje, Chicagoje, birželio 8 d. 
(šeštadienį) 6 vai. 30 min. vak. 
Paroda muziejuje tęsis iki bir- 

Į želio 27 d. Lankymo valandos 
kasdien nuo 1 vai. popiet iki 
4 vai. 30min.

Dail. M. Stankūnienė pasta
ruoju metu Chicagoje yra daly
vavusi visoje eilėje grupinių

mūsų ir amerikiečių dailininkų 
parodų. Kuria daugiausia im
presionistiniame ir abstrakti
niame stiliuje. Akį patraukia 
jos mozaikinio pobūdžio darbai.

• Planuojamas ir mūsų spau
doje jau paskelbtas Pabaltijo 
studijų suvažiavimas, turėjęs 
(vykti rugpjūčio mėn. 8—11 d. 
Marylando universitete, nuke
liamas į lapkričio 28 — gruodžio 
1 d.

R AI G

JNSURED

T

per annimi 
on investment bonu-

per annu.ni 
on regular savings

Savings Insured to $15.000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
M)71 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

VANDENS NULEIDIMO VAMZDŽIAI: aluminijaus, 
baltai dažyti, be jokių sudūrimų, ant viso namo. 
GARAŽŲ DURYS ir jų elektron.-radaro atidarymai. 
TVOROS — geležies, nylono. įvairių spalvų. 
LANGAI IR DURYS — įva;rių išdirbysčių ir metalu. 
STOGELIAI — ant langų ir durų.

PAGERINKITE IR PAPUOŠKITE SAVO NAMUS.

KOSTAS BUTKUS
VISKAS NAMŲ PAGERINIMUI

Šaukite tel. rytais PR 8-2781, kitu la’ku LU 5-6291

TURTAS 90 MILIJONŲ

u p ro

OF YOUR
INVESTMENT

štatui

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1.000

10% — 20% 
ui apdraudę 
bllio pas

F R A N
3208%

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS DR IS LAUKO

Kilimai ir apmušti baldai valomi.

4. KIJDI8 — Tel. CLiffside 4-1650

SIUNTINIAI J LIETUV/J 
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60682. Tel. Y A 7-5980

Chicago Savings 
and Loan Association 

«lohn Pakel, Sr., President and 
Chainnan of the Board

AGENTŪRA
Namų, automob< 

liu. gyvybes, 
įveik a tos hlznh
Patogios tAsim* 
kojinio sulygo*

J. BACEVIČIUS
ledzie Avė., PK 8-2Ž3--6455 S.

DAUGIAU PELNYSITE

■ PLYMOUTH * V ALI ANT

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC.

4030 Archer. VI 7-1515
“U WILL LIKĘ US"

CHRYSLER * IMPERIAL

DAUGIAU TAUPYSITE...

— 30% pigiau mokėsit 
nuo ugnies ir antnmo-

K Z A P O L I S
West »5th Street 

Chicago, nilnois
Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4339

APDRAUDU

A <

F J

Sl'lltv
5-2787
5-2737

Tel. WA 
Tel. WA

Tel. 254-3320 
turinti teisę 

vardu iš Chi- 

jvairlų me.

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mene* 
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny* 
site 5'/ao/o. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmetį.

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. VVESTERN AVĖ

TEL GRovehilI 6-7575



Dalyvauja musų "Dainavos” choras, statoma A. Landsbergio drama

Latv'ų aktor a: Zicdonls Upite ir Anna Br'ede, vaidinantieji A. Landsberg:o 
“Penki stulpai” dramoje, kuri bus pastatyta Latv'.ų kult iros dienomis Čhl 
cagoje.

teatro salėje, 2936 N. Southport 
Avė., Chicagoje, o 7 v. 30 min. 
ten pat Minneapolio latvių trupė 
stato M. Ziverts veikalą “Pini
gai”.

Penktadienį, geg. 31 d. — pa
rodos lankymas. San Francisco 
latvių teatralai stato M. Ziverts 
veikalą “Tvanas”.
Šeštadienį, birž. 1 d., 4 vai. 

30 min. Toronto latvių teatralų 
grupė Šv. Alfonso par. teatro sa
lėje stato mūsų dramaturgo Al
girdo Landsbergio “Penki stul
pai”. Vakare 8 v. 30 min. banke
tas Sheraton viešbuty.

Nuolat prisimena Lietuvą

Latviai šias savo nepriklauso
mybės atkūrimo dienas mini, pri 
simindami ir kaimynines Balti
jos tautas. Pasirūpino, kad tomis 
dienomis Chicagos miesto centre, 
Statė gatvėje tarp Adams ir Ran

'dolph būtų iškeltos Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos vėliavos.

Latviams šioš dienos — nema 
žas pasiruošimo darybmetis. Lat 
vių laikraščio “Laiks” korespon
dentė Irma Viksninš mūsų telefo 
niniame pasikalbėjime pasakojo
si: “Buvo dienų, kad tiesiog ne
žinojau, ko griebtis: ar rašomos 
mašinėlės informacijai, ar siuva
mos mašinos, ruošti vėliavas...”

Siuntinėdami savo pranešimą 
spaudai apie Šias Latvių dienas, 
organizatoriai kartu priminė JA- 
V atstovų rūmų ir senato rezoliu 
cijas, kuriomis raginamas prezi
dentas panaudoti pasaulio opini 
ją per Jungt. Tautas, kad būtų 
gražinta nepriklausomybė Latvi
jai, Estijai ir Lietuvai.

Latvių tauta, savo nepriklauso 
mybės laikotarpyje pasiekusi auk 
štų kultūrinių, ūkinių laimėjimų, 
įrodė, kad ji verta laisvės. Mums, 
grupei lietuvių laikraštininkų, te 
ko dalyvauti latvių dainų šven
tėje Rygoje, stebėti jų galingą 
tautinį entuziazmą ir būti liudi
ninkais, kaip ši mūsų kaimyninė, 
mums gimininga tauta yra pri-

I
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latvių valstybininko dr. Alfr. Bil 
manio, parašyti knygoje “Lat- 
via Under German Occupation” 
(1943 m.):

— Jokia Europos mažoji valsty 
bė negali būti pakaltinta už II 
Pasaulinį karą ir todėl negali bū 
ti nubausta ir jos laisvė paauko
ta. Baltijos valstybės šaukiasi 
Dievo duotos teisės tapti konstru 
ktyviais ir lygiais partneriais nau 
joje demokratinėje Europoje, ku
rios santvarka būtų pagrįsta At
lanto charta ir keturių laisvių 
principais.

Šiltas lietuvių-latvių kultūrinis 
kontaktas

Mes džiaugiamės besiplečian

čiais kultūriniais ryšiais su mū
sų kaimynais latviais. Savu laiku 
“Draugas” savo skiltyse perleido 
dr. A. Baltinio išverstą J. Klid- 
zejs romaną, latviai išsivertė dr. 
Girniaus veikalą apie tautinę iš
tikimybę, abudu V. Ramono ro
manus, latvių žurnalas “Treji 
Varti” nešykšti dėti vertimų iš 
lietuvių beletristikos, pvz. A. Ba
rono, Katiliškio ir kitų noveles, 
a. a. E. Skujeniękas išvertė į lat
vių kalbą J. Prunskio knygą “Sil 
pname kūne” ir ji buvo perleista 
jų žurnalo “Džimtenes Balss” 
skiltyse. Tai tik keli pavyzdžiai iš 
gražiai plečiamų kultūrinio ben-

(Nukelta į 7 pusi.)
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Viktors Viksnins, Latvių dienų Chi
cagoje renginio komiteto pirmininkas.

brendusi nepriklausomam gyve
nimui.

Baltijos valstybių šauksmas
Neužmirštami žodžiai didžio

Aukštos kultūros ir plačios dip 
lomatinės iniciatyvos vyras a.a. 
d r. A. B i Įmanus, Latvijos min. 
Washingtone leisdamas (1942 
m ) savo mimiografuotą veikalą 
“Latvia and Her Baltic Neigh- 
bours”, turėdamas mintyje Latvi 
vijos herbą, kur du liūtai laiko 
užtekančios saulės simbolį ir kur 
viršuje yra trys žvaigždės, įdėjo 
viršelyje prasmingą, sakinį: “Trys 
žvaigždės tarp priekalo ir kūjo”.

Raudonojo kūjo smūgiai tebe- 
žeidžia komunistų okupuotos La 
tvijos kūną. Bąt? broliai latviai 
nei ryžto, nei vilties nenustoja. 
Minėtos knygoS^f&fitgoje dr. Bil- 
manis pratarė: “Latvių tauta yra 
amžinai dėkinga didžiajai Ame
rikos demokratijai už visą pa
galbą, suteiktą Latvijai, kaip 
materialę, taip ir moralią”.

Džiaugdamiesti ta globa, A- 
merikon atblokštieji latviai gegu 
žės 27 — birželio 1 d. Chicago
je organizuoja visą
truksiantį Latvijos nepriklauso
mybės atkūrimo 50 m. jubilie
jaus minėjimą, šimtmečio sukak
tį nuo Latvių tautinės sąjungos į- 
steigimo ir 150 m. sukaktį nuo II 
linois valstybės įkūrimo. Visa šių 
kultūrinių parengimų savaitė pa
vadinta “Latvių dienos Chicago 
je”. Įvykiai koncentruosis Shera- 
ton — Chicago viešbuty, 505 N. 
Michigan Avė., Chicagoje.

Čia bus pirmaujančių latvių 
dailininkų tapybos paroda, kur 
išstatoma apie 50 kūrinių. Taip
gi. bus parodoje jų tautiniai dra
bužiai, dailiųjų liaudies audinių, 
liaudies amatininkų dailės kūri
nių, pašto ženklų ir numizma
tikos paroda. Įvyks ir sukaktuvi
nis latvių s-gos suvažiavimas.

Ketvirtadienį, geg 30 d. Lat
vių sąjungos vadovybė su nariais, 
Latvijos laisvės komitetas ir Pa
vergtų tautų Chicagos komitetas 
vyks į Wheaton, Ilk, kur patrioti
ne programą ir vainiko padėji
mu prie Karo muziejaus (15115
Winfield Rd.) bus pagerbti ka- j 
riai, žuvusieji už laisvę. Antrą va 
landą p. p. Chicagos latvių akto j 
rių vaidinimas Šv. Alfonso par.

savaitę už-

Kultūros dieną programa
Iškilmių atidarymo vakarą, ge 

gūžės 27 d. 7 v., kalbės Chicagos 
meras Daley, iš Washingtono at 
vykęs Latvijos atstovas dr. A. 
Spekke ir istorikas R. Newman. 
Radijo pranešėjas S. Sakovvicz 
praves iškilmingą posėdį. Koncer 
tinę dalį atliks JAV laivyno or
kestras iš Great Lakęs.

Antradienį, geg. 28 d., publi
ka turės progos įsižiūrėti į žemė
lapius, nuotraukas, diagramas, 
knygas, vaizduojančias Latvijos 
praeitį ir jos agrikultūros, poli
tikos, socialinius ir kultūrinius 
laimėjimus nępriklausomybėje. 
Taipgi bus pafttižduotas latvių 
veikimas JAV-se.

Trečiadienį, geg. 29 d., 7 v. v. 
koncertas. Mūsų “Dainavos” an 
samblis, estų choras bei latvių 
trijo atliks programą, šūkiu: “Sa 
liūtas pavergtoms tautoms”.

Buvusio Notre Dame univ. tei
sių mokyklos dekano, radijo pro
gramos vedėjo Clarence E. Ma- 
nion paskaita apie pavergtas 
tautas.

LIETUVIAI TĖVAI, PASINAUDOKIT

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e nn e bu n k ep orte, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISF.M

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kurna.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba po 5 pamokas savaitėje 

grupėms.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodam: 

lietus iškn gyvenimo orientacija. Pati gmina/ija padeda mokiniam 
stoti j kolegijas.

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių 
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Vti.vginimas >.slėnis prieinamas 
Vtsižvelgiama j kiekvienos šeimos padėt;. 
Regisi runkite mokinius 1968- 11109 m 
Priimazni berniukai baigę 8 skyrius.

Rev Rector 
St. Anthony High School 
Kennebunkport. Maine 04046
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Inlortnacijų tr kitais reikalais rašykit:

Latvių komitetas, ruošiąs jų Kultūros dienas Chicagoje

Highest Rates LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S, Western. PR 8*5875
Vedėjas — J. LIEPONIS

Pirmadieniais 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

SKIP S Self Service
LIOUOR STOREPER ANNUM, CURRENT RATE

F«th $5.29BISQUIT 3 STAR COGNAC

Fifth $4_.98

Quart $-Į,89

Fifth $2.98
GRAND TULLY SCOTCH BASE 

LIQUEUR

OLD ST. CROIN LIGHT or DARK 
IMPORTED RDI

SEMPE 10 Year Old ARMAGNAC 
IMPORTED BRANDY

Chartered & Supervised 
by an Agency of the 

t’nlted Statės Governmeut

CIIATEAU GAY New York Statė Cold Duck 
(Champagne and Sparkling Burgundy) Fifth $ “| .98

CINZANO VERMOUTH Imported 
Dry or Sweet

Fifth $4.98

Issued in minimum 
amount of $10,000 
and larger amounts 

in multiples of 
$1,000.

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS
• Chkoflo. IltinoU 60632 • Hmm VI 7-1141

BARON VON KLUEG V.S.O.P. Imported
BRANDY Fifth $3.89

5515 S. DAMEN AVL ALL PHONES WA 5*8202
MAY - GEGUŽES MfcN. 23, 24 ir 25 D. D.

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

HAMM’S BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles, Case $3.59

IMPORTED POLISH Cherry, Apple, 
Gooseberry, Red Currant, Strawberry 
or Blackberry WINE Fifth $ -| .39

ASSURED
Tour savings are proteeted by our great strength in Reserves, our 
sound assets, our careful operating policies and by insurance o/ 
•ccounts to $15,000 by The Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, ■ Permanent Agency ot the U.S. Government.

Passbook Savings In by the lOth of tho Month Eam from tha Ist

ASSETS OVER $125,000,000.08
HESERVES and Sl’RPLUS OVER $10,500,000.00

Over 2 times legal reąulrement

At Standard Federal Savings your savings earn at the highest rate 
paid by any savings institution in Chicagoland.

INSURED

PASSBOOK 
SAVINGS 

Earnings are added and 
compounded four times a 
year. 4.75% compounded 
quarterly is 4.83%. Build 
your savings with a pass
book account. Develop the 
habit

SAFETY

of saving regularly.

6 MONTH 
CERT1FICATES

FRANK S TV and RADIO INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO, 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS. TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.



NAUJI LEIDINIAI
beletristika straipsnio autorių vy 
kušiai charakterizuojama tokiu 
sakiniu: “Iš tiesų, jei būtų gali
ma pasinaudoti gerokai nuval
kiotu palyginimu ir palyginti te
nykštę prozą su kuklios upės tėk
mė, galėtumėm sakyti, kad ji tik 
ką išsimušė iš kemsynų, durpy
nų ir vos vos ima sraunėti pir
muose slenksčiuose”.
Simpatingos Jurgio Janavičiaus 

ir Bern. Prapuolenio eiliuotos mi 
niatiūros. Būtų gera, kad jų au
toriai paskelbtų savo poezijos vie 
nur ar kitur ir kiek didesnį pluoš

— METMENYS, 1968 m. Nr. 
15. Jaunosios kartos kultūros žur 
nalas. Vyr. redaktorius dr. Vy
tautas Kavolis, Dickinson Colle
ge, CarJisle.Pennsylvania. Re
daktoriai: Algirdas Titus Anata- 
naitis ir Karolis Drunga. Tech
ninis redaktorius Henrieta Vepš- 
tienė. Dailės priežiūra — dail. 
Vytautas O. Virkau. Administra
cija: Rarpojus Vaitys, Marija Paš 
kevičienė, Gintautas Vėžys, 47- 
26 Russet Lane, Apt. R.-109, Sko 
kie, III. 60076. Šio numerio kai- 
na$2.00, keturių numerių prenu
merata $7.00. Leidžia “Metme- 'tą, tada jau būtų galima kalbėti 
nų” bendrovė, spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje.

Jau įprasta kiekviename “Met 
menų” numery matyti Rimvydo 
Šilbajorio straipsnį, platesniu žo
džiu pristatantį tą ar kitą mūsų 
rašytoją. Šiuo savo atkakliai vyk
domu užmoju Šilbajoris sąžinin-1 
gai užpildo tuštumą, kuri be jo | 
rašto atsirastų šiandieniniame ir 
Čionykščiame mūsų literatūrinės 
raidos studijiniame apraše. Be 
Šilbajorio ypač būtų nuskriaus
ta mūsų nūdieninės literatūros 
vidurinioji karta, kurios literatu-i 
rinėms pastangoms jis daugiau
sia dėmesio ir skiria. Šį kartą 31 
psl. straipsniu pristatomas Algir
do Landsbergio scenos veikalų, 
romano ir novelių aptarimas 
prasmės ir struktūros rėmuose.

Dešimtyje puslapinių nuotrau 
kų parodomi patys naujausi dail. 
Vytauto O. Virkau tapybos dar
bai, juos palydint labai konden
suotai tiksliu D.V. žodžiu, gale 
darant nė kiek neperdėtą išva
dą: “Virkau nepaprastas sugebė
jimas suderinti tradicinį grožio 
Siekimą su dabartinio meno me
todais padaro jį originaliu ir di
deliu”.

Marius Katiliškis užima šešis 
žurnalo puslapius eilėraščių pluo 
štu ir trumpa rozos atbraila. Ir 
vis dėlto iš šio Katiliškio indė
lio, jeigu reikėtų rinktis, balsuo
tume už sukrečiančiai tikrovinę 
prozos šukelę “Pavainikio krikš
tynos, sausiui dienojant”.

Rasos Iešmantaitės ir Vinco Ka
zėno patalkinis straipsnis “Šian
dieninės apraiškos tarybinės Lie
tuvos prozoje: žvilgsnis pro ap
rūkusį stiklą” pateikia pagrindi
niuose bruožuose gana autentiš
ką tenykštės prozos situaciją. 
Straipsnio autoriai savo teiginuo- 
se yra objektyvūs, nelinkę pasiek 
tų laimėjimų kelti į padanges, 
bet ir rodomų kūrybinių pastan
gų per daug nenuvertina. Parti
jos varžtuos ir atolaidžiuos besi
kamuojanti okupuotos Lietuvos

ir apie dalykiškesnį jų kūrybos 
vaizdą.

Feliksas Jucevičius rašo apie

Naujo “Metmenų" numerio virše
lis, pieštas Vytauto O. Virkau.

ir realizmą lietuvių 
Autorius kalba gyvai

Įnisterio pasakytoji, kad "Lietuva vės. Žinoma, kiekvienas turime reikalavimai tapgi privalo turėti 
Į yra žemės ūkio kraštas”.
1 Vytauto Kavolio straipsnis “So 
dalinė revoliucija ir modernu
mo stiliai” yrą įdomus susiejimas 
'.socialinės raidos ir šių dienų gy
venimo bei kūrybos formų. Įžval 
jgiai ir mūsuose gana naujai da
rydamas išvadas, autorius taria: 
‘"įTik tokie stiliai, šiandienybės 
uniyerse, gali būti tikri, kuriuo
se sutelpa ir vis progresuojanti 
viešojo gyvenimo organizacijos 
rącionąlizacija, ir vis labiau įsi
sąmoninamas privatinio gyveni- 

‘mo emocijų chaosas. Geometri
jos griežtumas ir spalvų ugnia- 
'kalnio ilgesys. Moternus stilius 
— schema nugalėti disharmoni
jai, kurios faktiškumą jis užre
gistruoja”.

Apžvalginė žurnalo dalis pra
dedama anketiniais atsakymais į 
Iklausimus, redakcijos išsiuntinė
tus parinktiems asmenims ry
šium su praėjusiu Kultūros kon
gresu. Atsakymuos jaučiama lyg 
ir bendra tendecnija oponuoti 
kongreso rengėjams bei aplamai 
menkinti kongreso ypač akade
minę dalį. Tačiau atsakymai yra 
gana įvairūs ir įdomiai inuan- 
suoti. Trumpoje žurnalo recenzi
joje į juos visus atsiliepti nebe
įmanoma. Tačiau ryšium su kon 
gresine tema anketiniuos atsaky
muos ryškiau apkaltinama mū
sų čionykštė spauda. Galima bū
tų atsakyti klausimu: kas be nuo 
dėmės? Tarp kitų įvairuojančių 
priekaištų pagrindiniu išnyra kai 
tinimas, kad mūsų spauda igno
ruoja spaudos laisvę. Kaltintojai, 
kaip matyti, tą spaudos laisvės 
ar nelaisvės problemą dažniau- 
'siąi suveda tik į tai, kad ne vis
ką mūsų spauda talpina, kas kie
no tik parašoma. Bet jeigu bū
tiną be jokios atrankos spausdin
ti viskas, kam tada bereikėtų ir 
redaktorių, užtektų tik linotipi
ninkų, korektorių ir spaustuvės 
mašinų specialisto. O vis dėl to 
■net ir liberališkiausia pasaulio 
spauda be redaktorių neapsieina 
ir nespausdina viso, kas tik pa-

1 
mos prasme. Gi “Metmenų” re-1 
daktoriaus V. Kavolio anketinia- Į 
me atsakyme, liečiant Kultūros 
kongresą, be kita ko, skaitome: 
“Mūsų kultūrinės institucijos kū 

(Nukelta į 7 psl.)

teisės pageidauti, kad mūsų spau-1 ribas ne tik turinio, bet ir for 
da būtų gera. Bet žinokime ir ga
limybių ribas mūsų sąlygose, vie 
nam reikalaujant, kad ji būtų 
pasauliniame lygyje informuo- 
čiausia, kitam norint, kad ji bū
tų liberaliausia, trečiam — kad 
krikščioniškiausia, ketvirtam — 
kad politiškiausia ir t.t. O ar pa
galvoja kiekvienas griežtesnis kai 
tintojas, kokie būtt> mūsų laisvo
jo pasaulio lietuviškosios bend
ruomenės ryšiai, koks būtų mūsų 
kultūrinis bei visuomeninis gyve 
nimas, jeigu ir tos, dabar egzis
tuojančios, mūsų spaudos visai 
nebūtų?

Anketiniuose atsakymuose kai 
kur piktai kritikuojamas pra
ėjęs Kultūros kongresas, reiškiant 
nepasitenkinimo jo akademine 
dalimi ir kongreso paruošoje įžiū 
rimu “skriningu”. Esmėje kiek
vienai pozityviai kritikai reikia 
'pritarti. Tačiau reikėtų čia ir ge
rokai šyptelėti, kai artimi “Met
menims” žmonės dabar piktina
si dėl “skriningavimo ” trečiame 
Kultūros kongrese, o tam pačiam 
žurnalui artimi žmonės antrojo 
Kultūros kongreso metais reikalą 
vo iš ano kongreso prelegentų 
“išskrininguoti” dr. Joną Grinių, 
o šitai neįvykdžius, boikotavo pa 
tį kongresą. Abiem atvejais met- 
menininkų buvo vartojami dve
jopi svarsčiai, tuo pažeidžiant pa 
tį principą, kai vienu atveju dėl 

)jo kovojama, o kitu atveju jis 
pats ižduodamas, patiems reika
laujant “skriningo”.

Dėl pačių kongreso darbų kri
tikos esmėje neturėtume nieko 
prieš. Beveik joks darbas neįma
nomas atlikti tobulai, o reikalau 
ti ir siekti tobulesnio yra kiekvie
no pareiga. Tačiau kritika bei

B
čia 
bei 
pa-

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad. ir 
ketvirtad vakarais iki 9 vaJ.

3314 Wesi 63 rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998
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Mes mokame 5^%
ant visų taupymo

ccrtiflkatų

MIDUND 
SAVINGS

B^DLANDsyiNGs
■

I

J

4040 Archer Avė.
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
August Saldukas 

Chiirman of the Board

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

W A G N E R & SONS
Typevvriters - Adding Machines - 

Chcckwriters
Nuomoja . Parduoda . Taiso 

NAUJOS — NAUDOTAS
VlrS 50 m. patikimas patarnavimas 

MOKYKLĄ BAIGIANTIEMS 
DĖMESIO! ! !

Pirkę maAinčlę Olympia arba Hermes 
portable ir atnešę šį skelbimą, gau

site J5.00 nuolaidą.
NAUJOJE VIETOJE

5«10 So. Pulaski Road, Tel. 581-4111

>
LIETUVIŲ STAIGA

idealizmą 
gyvenime, 
ir sugestyviai. Tačiau noras ap
rėpti vienu ypu labai plačias sri
tis ir demonstruoti tvirtą pasiti
kėjimą savo šakotu žinojimu au
toriaus užmojį skaitytojo 
gerokai nupigina. Ir čia 
dintame straipsnyje, lyg 
ii maišą, pilma viskas: ir
ir determinizmas, ir Vilkas, 
lAltas, santykiai su Vakarais ir su 
kraštu, ir Vatikano santaryba, ir 
Sibiro lietuvaičių maldaknygė, ir 
komunizmas, ir krikščionybė, ir 
Expo 67. Noroms nenoroms rei
kia šyptelėti, kai po visų tų prob
lemų gausybės ir šaudymo iš ar- 
motų, autoriaus net su pabrau
kimu tariama: “Nes kuo daugiau 
lietuvių atvažiuoja pasižvalgyti į 
Vakarus, tuo geriau Lietuvai”. 
Frazę pabraukdamas, autorius, 
■atrodo, jos “atidengimui” skiria 
nepaprastos reikšmės. Tuo tarpu 
cituotoji ir teisinga frazė atiden
gia tik tiek naujo, kiek ir kadaise 
kažkurio laisvosios Lietuvos mi-

akyse 
spaus- 
bulvės 
laisvė,. • - -

jr rašoma. Tai, manau, lengvai įsi
tikina kiekvienas ir mūsiškių, ku 
ria nors proga bandąs ką nors 
prastumti amerikiečių spaudoje. 
Pagaliau spaudos laisvė yra kur 
kas platesnė sąvoka, apimanti ne 
tik rankraštinį reikalą, bet ir tei
sę pavieniam ar kolektyvui steig
ti laikraštį ir teisę jam neištižti 
prieš kiekvieną vertai ar never
tai pyktelėjusį. O mūsuose jau 
taip įprasta, kad užsimano kas 
nors vieno, dviejų, trijų ar visos 
organizacijos vardu ką nors gir
ti ar peikti, tai parašo raštą, ku
rį kaip kokį biuletenį, išsiuntinė
ja visai eilei laikraščių. O kai ši
tai ne visur atspausdinama, šau
kiama, kad nėra spaudos lais-

i

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Pakeičiame 
(hoses) — 
žarnas.

I

MOVING 
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, HL 60629, TeL RE 7-7083

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Tik per Angliju.... Pigiau, greičiau, geriau, ga*
įima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar jau pats laikas pagalvoti kokį do
vanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo giminėms. Žemiau siūlome 
du specialiai paruoštus, praktiškus ir labai naudingus siuntinius.

Vasarinis 1968.1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga dėl 4 suknelių, 3’/2 
jardo vilnonės angliškos labai geros vyriškai eilutei medžiagos, 
3Į/2 jardo, vilnonės angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 tere- 
lyno bliuskutė. 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vyriškų arba 
moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinų.

075-00
Vasarinis 1968.2.
Pavasamiam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3*Ą jardo 
vilnonės angliškos puikios eilutei medžiagos, stora nepermatomo 
nailono medžiaga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarele, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies marškiniai, 1 sv. šokolodinių sal
dainių, vyriškas arba moteriškas nailoninis lietpaltis.

07500
Taip pat, į betkurį siuntinį galima dadėti žemiau išvardintus 

dalykus, kurie yra visada naudingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė 
skarelė. $4.00, nailoninis itališkas lietpaltis $10.00., vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00., nailoniniai marškiniai vyriški $7.00. 
Vyriškos arba moteriškos nailoninės arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES, LTD
JURAS )

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

Su malonumu priimame ir užsakymus, kuriuos pats siuntėjas 
pasirenka iš kainoraščio arba užsako kas Jam patinka. Taip pat, 
persiunčiame ir Jūsų pačių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax sumažinimą, jei 
siuntiniai yra siunčiami šeimai.
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ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3*4711
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

O A O T A parduoda Telefunken, Grundig, Olympia, X r* ZA | Zenith, Burroughs, Royal. ITC ir kt. pro-
' * ' 1 duktus, tiesiai ir pigiau iš firmų sandelių:

RAŠOMAS mašinėles lietuvių ir kt. kalbomis — RADIO - stereo, 
consoles1, transist. ir kt. — PATEFONAI — ĮREKORDAVIMO apa
ratai — SKAIČIAVIMO mašinos etc
Katalogus ir informacijas gausite pranešę savo adresų SPARTA 
sav.: J. L. GIEDRAITIS, 10 Barry Drive, E. Northport. N. Y. 11731, 
tek (516) 757-0055 • Čikagoje informuoja A. Daugirdas GR 6-7399.

1

METROPOLIS-RESTORANAS
6538 S. WESTERN AVĖ., CHICAGO. ILL. — TEL. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekaląię, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gfirimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, sKaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vilumos. šeštad. ir sekmad.
12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.
Savininkai PETRAS IR ANTANINA RAUSAI

STEIN TEXTILE CO.
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, teffeta, 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 —1 Chernin’s aikštėje.

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

PIRMAD. ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................ 9 v. r. Iki 5 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir tur me dal s. 
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams — 
Electrolux, Hoover, Eureka, Kirby 
ir Royal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue

(Archer ir California) 
Chicago, III. 60632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Bikinis

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginiai 7-7258 59

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vienų restoranų Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubu patarnavimų, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai j rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800
Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVfiMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

Atdara kasdien nno 8:30 vaL ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

STEVE GIANAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus 

lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas 

ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati

daryti rpgsėjo menesyje.

St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė 

užuojautą dėl ištikusios nelaimės - gaisro, Artesian restorane.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ. Prez.

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

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 
UŽUOLAIDOMIS.



A

Alfonsas Krivickas (Iš parodos Ludwigshafene, Vokietijoje)Tapyba

N AU J I 
LEIDINIAI

(Atkelta iš 6 psl.) 
rybinių pastangų neskatina... 
dažniausiai, ypač rengiant Eks
hibicionizmo Šventes (tfu! Kul
tūros Kongresus), nepajėgia pa
justi skirtumo tarp jau išsikalbė
jusių nuo senovės garsių vardu 
ir žmonių, gyvenančių ir kurian
čių šiandien”. Pritardami šio sa
kinio išvadinei minčiai, stebimės 
tik tuo viešu paties redaktoriaus 
spiūviu, kuris ano kongreso jau 
nepasiekė, bet pačius “Metme
nis” tai tikrai prispiovė.

“Metmenų” redaktorius tuose 
pačiuose anketiniuos atsakymuo 
se užgriebia ir Vliką bei Altą, 
teigdamas, kad “jie palieka pa
grindiniu faktoriumi, atbaidan
čiu jaunąją kartą nuo lietuvy
bės”. Bet kaip tas Vlikas ir Al
tas Jaunąją kartą atbaido nuo 
lietuvybės, taip ir neaišku. Iš vis 
ar atbaido? O gal tas redakto
riaus teigimas, tas atbaidymas 
jaunosios kartos nėra jau taip vi
sai tikslus. Pagaliau kas laikoma 
jaunąja karta, kur riba? “Met
menys”, sakysim, šaukiasi “jau- 

* nosios kartos žurnalu”, tačiau 
vyr. jų redaktorius dr. V. Kavo
lis gimęs 1930 metais, kiti du re
daktoriai: A. T. Antanaitis, be
rods, 1927 metais, o Karolis 
Drunga persiritęs per 50-tus

LATVIŲ KULTŪROS DIENOS 
CHICAGOJE

(Atkelta iš 5 psl.) 
dradarbiavimo pastangų.

Šių sukaktuvinių Latvių dienų 
Chicagoje išvakarėse sveikiname 
mūsų mielus liūdnojo okupacinio

> likimo brolius latvius ir karto
jame Latvijos pasiuntinybės iš
leistame veikale “Latvia” pareik 
štus žodžius:

— Latvių tauta yra gerai susi
pažinusi su brutaliais nežabotos 
prievartos barbariškais priespau
dos metodais. Latvija šaukiasi 
viešosios pasaulio opinijos ir žmo 
nijos moralinės sąžinės...

šios Latvių dienos Chicagoje ir 
bus tas stiprus laisvės šauksmas, 

•f kuris, neabejojame, ilgainiui bus 
apvainikuotas nauju nepriklauso

> mybės atkūrimu.
Juozas Prunskis

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3. 
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys.

Pasiteiraukite apie naujas

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

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
828 WEST 84th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos 
($10,000.00 ar daugiau, įdedant 
po $1,000.00)

1 savo amž. metus. Gi artimiau
sių “Metmenų” bendradarbių ei
lėse apstu gimusių pirmojo pa
saulinio karo metais ir tuoj po 
jo, o ką jau bekalbėti apie met- 
menininkus V. Trumpą (gim. 19- 

ir V. Rastenį (gim. 1905). 
visi šie žmonės norimi lai- 
jaunaisiais, kai jų tvarko- 
ir daugumoj prirašomas žur 

“jaunosios kar-

13) 
Kai 
kyti 
mas 
nalas užsideda 
tos” etiketę, kodėl norima suda
ryti įspūdis, kad mūsų jaunoji 
karta nuo Alto ir Vliko visai at
šokusi. Gi metmenininkų amžiaus 
ir net kur kas jaunesnių žmo
nių rasime tiek Alte, tiek Vlike.

Šioms institucijoms net vado
vauja kur kas jaunesni žmonės 
už ne vieną “jaunuolį” iš “Met
menų”: Vliko pirmininkas dr. 
K. Valiūnas gimęs 1923 m., o 
Alto pirm. Eug. Bartkus gimęs 
1925. Kam tada reikėtų “Metme
nų” redaktoriui maišyti šią ko
šę, lyg visa jaunystė sutilptų tik 
“Metmenyse”, o kitur atliktų 
vien tik seneliai?

Einant prie kitų “Metmenų” 
straipsnių, ypač reikia pabrėžti 
kruopščiai paruoštą, rimtai doku 
mentuotą R. Tautrimo raštą “Ru 
sifikacijos reiškiniai Lietuvoje”. 
Šį kartą dėmesys kreipiamus į ru 
sifikaciją, varomą mokyklinėje 
švietimo srityje, pateikiant dau
gybę akivaizdžių pavyzdžių, sa
kysim, kad ir 9-II klasėse, einant 
literatūros kursą, Gorkiui ski
riant 37 pamokas, Majakovskiui 
24, o Maironiui tik 8, Vienuo
liui 7 ir t.t. Turint galvoj, kad 
Amerikoj, Kanadoj ir kitur lais
vajame pasaulyje veikia, niekie
no netrukdomos, lituanistinės 
mokyklos, klausiama, kodėl tokių 
mokyklų nėra nei Sibire, nei Mas
kvoje ar šiapus Nemuno buv. 
Rytprūsiuose, kur gyvena dešim
tys net šimtai tūkstančių lietu
vių, kai tuo tarpu rusų mokyk
lų Lietuvoje pilna.

Kęstas Reikalas duoda 1967 
metų mūsų literatūrinio drliaus 
dalykinį ir kritišką aptarimą. Au
driaus Pykalio dar vis akėjamas 
santykių su tauta ir krepšininkų 
išvykos klausimas, Guopio recen 
zuojama Lietuvoje išleista trečio
ji poezijos metraščio knyga “Po-

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas

už indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

PARKING LOT — ADJO1N1NG OUR OFFICE BUILDING

PAGALIAU SVARBUS 
REIKALAS PAJUDĖJO

Ne kartą, stebint mokykloms 
ir televizijai parengtus amerikie
čių kultūrinio gyvenimo filmus,, 
tiesiog apmaudas spaudė širdį, 
kad mes nieko panašaus iki šiol 
nepasigaminome, kad nieko me
niškai apipavidalinto nepalieka
me ateičiai iš mūsų kūrybingų
jų žmonių šiandieninio gyveni
mo ir darbo. Amerikiečiai tokius 
kultūrinius filmus plačiai naudo) 
ja švietimo institucijose ir apla-' 
mai visos visuomenės kultūrinei 
informacijai bei tos visuomenės 
kultūrinio ir estetinio lygio kėli
mui, kultūrinio intereso populia 
rinimui. ,

Kad šioje srityje ir mes čio
nykštės lietuviškos kultūros rai
doje turėtume ką nors panašaus 
daryti, ne kartą buvo užsiminta 
ir “Draugo” kultūriniame prie
de. Grupelės pasiryžėlių inicia
tyva ir talka reikalas nebuvo už
mestas, susibausta jį įkūnyti. Ir 
štai dabar jau galima kalbėti a- 
pie užsimoto darbo pradžią.

Lietuvių Foto archyvas ruo
šia dokumentinį filmą vardu 
“Dvylika”, kuris turėtų pasiro
dyti šių metų pabaigoje. Tai bū
tų bene pirmoji planinga pastan
ga pasitelkti kamerą lietuvių iš
eivijos dokumentacijai Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Pradžio
je nutarta visą dėmesį sukaupti 
į vyresniąją kartą ir filmu pris
tatyti dvylika ryškesnių jos pro
filių — dvylika meno, politikos 
ir visuomeninio darbo veikėjų.

Senoji, garbingoji gvardija ne
trukus taps legenda, ir būtų 

ezijos pavasaris”, Antanaitis dar 
stabtelėja prie trečiojo Kultūros 
kongreso, M. Drunga prisimena 
pastarąjį mūsų studentų suvažia
vimą.

Žurnalo numeris, be minėtų 
Vytauto O. Virkau darbų, dar 
papuoštas geromis Jono Dovydė
no nuotraukomis, Ž. Mikšio ir H. 
Šalkausko užsklandiniais pieši
niais.

džiaga kan. Mykolo Vaitkaus ir 
didžiai nuostolinga, jeigu jos vei- 
Vaclovo Sidzikausko fragmen
tams. Netrukus numatoma fil
muoti prof. Juozą Žilevičių, PLB 

dai, jos balsai negrįžtamai nuai
dėtų į erdvę, kaip jau atsitiko su 
Vincu Krėve, Broniu K. Balučiu, 
Kazimieru V. Banaičiu, su pas
kutiniaisiais Nepriklausomybės
Akto signatarais... Deja, nesusku pirmininką Juozą Bachuną ir ki
bome pasirūpinti jų vaizdiniu —j'tus. 
garsiniu palikimu, dar nespėjo
me susivokti naujose plokštelės ir 
filmo galimybėse. Toji spraga 
bus visados juntamą ir apgailes
taujama.

Pirmieji planuojamo filmo 
projektai buvo aptarti šią žiemą 
ir balandžio mėnesį prasidėjo fil 
mavimo darbai. Šiuo metu reda 
guojama filminė — garsinė me-

1 Filmas “Dvylika” sukamas 16 
mm. juostoje — garsinis ir spal
votas. Jo rodymo laikas būtų a- 
pie pusantros valandos, kiekvie
nam fragmentui skiriant 6-7 mi
nutes. Filmą režisuoja Birutė Pū 

| kelevičiūtė, prie kameros — Al- 
; gimantas Kezys, S.J., garsas Jono 
I Ralio.

Tikimasi, kad išeivijos visuo- 
' menė parodys šiam žygiui jaut-

JEI SIUNČIATE APMOKĖTU MUITU SIUNTINIUS | 
U.S.S.R., JUMS GALI KILT KAIKURIE KLAUSIMAI:

1. Kas yra Globė Parcel Service, Ine ?
2. Kodėl jie patraukė daugelį tūkstančių žmonių Jung

tinėse Valstybėse?
3. Kokį patarnavimą atlieka Globė Parcel Service savo 

klijentams ?
Jūsų informacijai duodam šiuos atsakymus:
1. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra oficialiai pripa

žinta Vneshposyltorg firma, kuri turi teisę priimti apmokėtu 
muitu siuntinius į visas Sovietų Sąjungos ’ dalis.

2. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. geriausiai ir patiki
miausiai aptarnavo savo klientus per paskutiniuosius 37 metus. 
Viso to rezultatas — klientų skaičius augo iš metų į metus.

3. a. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. supakuoja ir iš
siunčia savo klientų siuntinius per 24 vai. nuo jų gavimo.

b. Specialiai treniruoti žmonės patikrina siuntinio sąsta
tą ir leidimą tam sąstatui.

c. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. apdraudžia kiekvie
ną siuntinį pilnai jo vertei prieš bet kokio pobūdžio riziką.

d. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. išduoda pasirašytą 
pakvitavimą kiekvienam siuntiniui.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra autorizuota PO
DAROGIFTS, INC. priimti užsakymus sovietinės gamybos pre
kėms: automobiliams, šaldytuvams, televizijos aparatams, rū
bams, batams, maistui ir t. t.

Jei jūs neišmėginot mūsų patarnavimo, įsitikinkit.
Atsilankykite ar susisiekite su mūsų pagrindinėmis įstai

gomis ar jų šakomis bet kuriam didžiųjų Amerikos miestų 
(kur rasite didelį pasirinkimą įvairių prekių) ir tas patyrimas 
jums tikrai bus naudingas.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WaJnut St., Philadelphia, Pa. 19106, Tel. 215 —WA 5-3455

B R A N
l>mL.U)l:I.PHlA, PA. 19123

632 West Girard Avenue
VVA 5-8878

C H E S :
MIAMI. FIAJRIDA 33137 
2755 Biscayne Boulevard 

FR 9-8712
BALTIMORE. MD. 21224 

3206 Eastern Avenue 
DI 2 - 2374

SO. BOSTON, MASS. 02127
390 VVest Broade-ay 

AN 8-8764
CHICAGO, II.L. 60632 

4102 Archer Avenue 
Fltontier 6-6399

BRANCH
CHICAGO, ILL. 60622 

2249 VV. Chicago Avenue 
BE 5 - 7788

OLEVELAND, OHIO 44119 
787 East 185th St.

486 - 1836
DETROIT, MICH. 48210 

6460 Michigan Avenue 
TA 5-7560

ELIZABETH, N. JERSEY 07206
943 Elizabeth Avenue

201-354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos. Campeu Avenue 

365 - 6350
KAN SAS CITY. HANSAS 66102

18 South Bethany
AT 1 - 1757

LOS ANGELES, CALIF. 90026 
2841 Suneet Blvd. 

213-382-1568
V IN KLANO, N. J. 08360

Parisli Hali 
VVest landls Avenue 

609-691-8423
SPIUNG1TEIJD. MASS. 01103

1840 Main Street
736-9636 RE 4-8354

MIIAVAUKEE, VVIS. 53215 
3036 So. 13th Street 

414 EV 3-1485
MINNEAPOLIS, MINN. 55114 

217 E. Hennepin Avė.
FE 2 - 4908

j

NEVV BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Avenue 

Tel. 224-0829
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 So. 32nd Street 

731 - 8577
PIRMA, OHIO 44134 

5432 Statė Road 
749 . 3033

prrrsBTRGH. pa. 15222 
346 Tlilrd Avenue 

GR 1 - 3712
ROOHESTER, N. Y. 14621 

683 Hudson Avenue 
BA 5.5923

NEW YORK, N. Y. 10003
101 Flrst Avenue 

OR 4-3930
SAN FRANCISCO. CAL. 94122 

1236 — 9th Avenue 
LO 4-7981

SEATTLE WASH. 98108 
1512 N. 39th Street 

ME 3 - 1853
SOLTH RIVER, N. J. 08882

168 VVliitehead Avenue 
201-257-2113

SPRINGFLELD, MASS. 
1840 Malu Street 

736-9036 — RE 4-8354
TRENTON, N. J. 08614

730 Liberty Street
LY 9-9163

VVORCESTER, MASS. 01604
82 Hairison Street 

617-798-3347

CENTRAL OFFICE NEW YORK
226 Park Avenue South

New York, N. Y. 10003 — TeL 212 — 982-8410

sfnnTi]

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gegužės mėn. 25 d.

raus prielankumo ir jį visokerio
pai parems tiek pavieniai jos na
riai, tiek įvairios organizacijos 
bei fondai.

a.r.

• Dail. Alfonso Krivicko ta
pybos ir grafikos darbų paroda, 
gegužės 10 d. atidaryta Lore 
Dauer galerijoje, Ludwigshafe- 

’S FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

r

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS 

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 * 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

GUŽAUSKŲBEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų

2433 West 68rd Street, Chicagc

Telef. PR 8-0881 PR

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO
SAINT CASIMIR

MONUMENT CO. 1
3911 West lllth Street 1

Didžiausias Paminklams '.danų
Pasirinkimas Visame Mieste |

Telef. — CEdarcrest 3 • 6335 <
Vienas blokas nuo kapinių

I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8. CALIFORNIA AVĖ. Tet LAfayette 8 3572

AHTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Ards 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8318 SO LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 —1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO. SOth A VĖL, CICERO, ILL. Tek OLymplc 2-1003

LAMfH FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAVVN8 ILL., Tel. — 636-2820

7

ne, V. Vokietijoje. Dailininkas, 
daugumai emigruojant j užjū
rius, pasiliko Vokietijoje moky
tojauti Vasario 16-tos gimnazi
joje, kur visą laiką ir dirba. Eu
ropoje yra dalyvavęs grupinė
se parodose Freiburge, Heildel- 
berge, o individualias parodas 
suruošęs: Freiburge, Konstan- 
zoje, Heidelberge, Stuttgarte.

KOPLYČIOS
Tel. GR 6*2345*8 

Tel. TO 3*2108*09
STATYTI
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Redaguoja St Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, BĮ., 60629 
Tel. 925 - 5988

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gegužės mėn. 25 d.

AUDRA BERŽIENE

yvemmas

Iki šiol laikytas priešmokykli
nis vaiko amžius nereikšmingas 
vaiko auklėjimo požiūriu psicho
logijos mokslo pažangos dėka 
šiandien jau skaitomas pats im
liausias, jautriausias, ir kaip toks 
— pats svarbiausias visame žmo
gaus gyvenime. Psichologų teigi
mu, priešmokyklinio amžiaus 
vaikas susiformuoja savo asmeny 
bės pagrindus. Aplinkos auklėja
moji įtaka yra stiprus, įtakingas 
veiksnys vaiko asmenybės forma 
vimosi reikale. Vaiko aplinkos 
auklėjamasis faktorius yra pla
čios apimties, jam priklauso: šei
ma, mokykla, bažnyčia, visuome 
nė. Visi šie veiksniai daro teigia
mą ar neigiamą įtaką į vaiko auk 
Įėjimą. Atseit, yra būtina susirū
pinti laiku, kad būtų sudarytos 
teigiamos sąlygos sveikai vaiko 
asmenybei susiformuoti. Šis gy
vybinės svarbos reikalas ir buvo 
keltas įvykusiame L. B-nės Chi
cagos apygardos apylinkių atsto
vų suvažiavime.

Priešmokyklinio amžiaus vaiko 
reikalą kėlė jaunimo auklėtojos 
J. Krutulienė ir Z. Juškevičienė.

J. Krutulienė kalbėjo konkre
čiu reikalu — Varnas-Montessori 
namų išlaikymo reikalu. Ji prašė 
finansinės paramos turimus na
mus išlaikyti lietuvių rankose ir 
palengvinti lietuvių šeimoms leis 
ti savo vaikus į darželį — finan
siškai palengvinti šeimai pasi
naudoti priešmokyklinio vaiko 
auklėjamąja institucija — lietu
višku darželiu. J. Krutulienė pa
sakė, kad Varnas-Montessori na
meliuose veikia ir šeštadieninė 
lituanistinė mokykla. Jos vedėja 
yra ta pati pedagogė D. Petruty- 
tė. Be to, ji kas mėnuo pateikia 
ir paskaitas jauniems tėvams 
priešmokyklinio amžiaus vai
ko auklėjimo reikalu.

Z. Juškevičienė principiniai kė 
lė prieš mokyklinio amžiaus vai
ko tautinio-moralinio ugdymo 
reikalą šeimoje ir visuomenėje. 
Ji kvietė L. B-nės atstovus rimtai 
susirlpinti priešmokyklinio am
žiaus vaiko auklėjamuoju reikalu 
ir dėti visas galimas pastangas 
teigiamai spręsti šią didžią vai
ko tautinio-moralinio auklėji
mo problema. Ji kalbėjo: “Nežiū
rint mokslų pažangos, šeimos bu 
vo ir yra dar, kol kas, kuriamos 
be atrapkos, be pasiruošimo šei
mos gyvenimui. Tačiau, nekrei-

piant dėmesio į šią realią, skau
džią gyvenimo tikrovę, organi
zuota ir neorganizuota visuome
nė krauna didelę ant kiekvienos 
jaunos šeimos pečių atsakomy
bės naštą." Ji kvietė LB atstovus 
imtis konkrečių priemonių padėti 
jaunai šeimai spręsti šias gyvybi
nės svarbos auklėjimo proble
mas. Pateikė konkrečius siūly
mus, būtent: keikvienoje lietuviš 
koje kolonijoje nedelsiant steig
ti lietuviškus vaikų darželius. 
Organizuoti paskaitų ciklus 
priešmokyklinio amžiaus vaiko 
ugdymo reikalu. Šiam reikalui 
sudaryti atitinkamą veiklos pla
ną: pramatyti paskaitininkus, su 
daryti paskaitų ciklą.

Na, ir ištikrųjų, galima drą
siai tvirtinti, kad nuo šios pro
blemos tinkamo ar netinkamo 
sprendimo priklausys daugelio 
lietuvių likimas: ar tie lietuviu
kai išaugs lietuviais, ar jie bus 
dori ir garbingi žmonės? Tad 
būtinai rūpintis, veikti sistema- 
tingai, planingai, išmintingai, 
kad ir ateityje būtų kam šokti 
lietuviškus šokius, dainuoti tau
tines dainas ir naudotis pinigi
niais fondais. Atseit, reikalingi 
fondai, bet būtina skirti dėmesio 
ir lėšų lietuvybės šaknims diegti, 
jas ugdyti.

u

Dail. Magdalena Stankūnienė, kurios 
darbų paroda Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, Chicagoje, atidarom 
birželio 8 d.

iš kur kyla vyrų klaidos?

Vienas žymus skyrybų teisėjas 
mėgsta pamokyti persiskyrimo 
prašančias poras garsiu posakiu. 
Ji pasakė Sidonie Gabrielle Co- 
lette, produktingoji prancūzų ra
šytoja, pati žymiausioji moteris 
dabartinėje prancūzų literatūroj, 
buv. Goncourt Akademijos pir
mininkė, mirusi 1954 m. Štai šis 
originalusis posakis: “Vyrų kal
tės yra labai dažnai sukeltos jų 
žmonų dorybių pertekliaus!”

* Seselė Igne (Gražina) - Ma- 
rijošiūtė vadovaus vasaros sto
vyklai mergaitėms liepos 14-28 
dienomis Dainavoje. Putnamiš- 
kių seselių stovyklos yra puikios 
visais atžvilgiais. Tuoj registruo
kitės Chicagoje pas Sal. Endrijo- 
nienę 7305 So. Fairfield Avė. 
Telef. WA 5-2221.

Aspazijos "Vaidilutės"

KRIVIO PALYDOVŲ CHORAS

Kilnokim šarvus Lietuvos, 
Tėvynės puoškim aukurus 
Didžiom ir iškilmingom šventėm, 
Dievams irgi žmonėms pagerbti!

Perkūno sostas uolose iškaltas! 
Didingai audras ir žaibus atlaiko! 
Patrimpo aukso varpos bręsta 
Ir Mildos ugnys nebegęsta!

Dar kardus sūnūs Lietuvos galanda, 
Krauju laimėtą pergalę jie švenčia — 
Kilnokim šarvus Lietuvos, 
Tėvynės puoškim aukurus!

MERGAIČIŲ CHORAS

Verkdama nešu padėti 
Savo gėlių vainikėlį, 
Milda, tau gėlėm aukoju 
Mergautinį bėgimėlį.

Ne man puošti, prižiūrėti 
Rožes savame daržely —

Vežasi piršliai mane jau, 
Eit turiu pas bernužėlį.

Milda žino, ar sulauksiu 
Laimės sau pastogėj uošvių, 
Ar kaip grikių tas žiedelis 
Tik saulutėje nudžiūsiu.

VAIDILUČIŲ DAINA

Ko, vėjel, atėjęs laužei 
Žiedų pilną obelaitę? 
Ko, dievuli, išsirinkai 
Tu tą gražiąją mergaitę?

Žydinčią kaip obelaitę 
Tai dievulis ją sau ėmė, 
Kad vedybos neatimtų 
Jai gėlių jos vainikėlio —

Kad mergytės jauną amžių 
Ji žydėdama pabaigtų, 
Jį kaip baltą audimėlį 
Tai užklotų, tai nuklotų.

Vertė d r. A. Baltinis

(Iš dr. A. Šešplaukio paruoštos poezijos 
antologijos "Nemarioji žemė" (Lietuva 
Vakarų pasaulio poezijoj.)

LIETUVOS BIČIULĖ ASPAZIJA
(1868-" 1943)

Naujoslos Zelandijos lietuvaitė Audrūnė Cibulskytė (kairėje) ir Austrą 
Ii,jos lietuvaitė Vida Griškaitytė iš Sydnėjaus, vlešėdamos Amerikoje 
ir lankydamos Chicagos kultūrinius centrus, čia užsukę ir i Balzekr 
Lietuvių kultūros muziejų. Nuotrauka J. Kasakaičio

Daugiau dėmesio rubarbarams
STEFANIJA STASIENĖ, Cleveland, Ohio

Rubarbaras (Rheum) yra anks mininkės iš rubarbaro gali daug 
tyvas pavasario augalas, kuris ko pasigaminti, pvz.: girą, sunką, 
daugely kraštų yra žinomas.

Lietuvoje šis augalas buvo au
ginamas daugiausia dvaruose. 
Tik vėliau, išsivysčius labiau 
daržininkystei ir veikiant 
muose jaunųjų ūkininkų 
liąms, jis labiau išplito ir 
puliarėjo.

Šiame krašte rubarbaras 
čiai naudojamas. Jų yra trys pa
grindinės rūšys: daržoviniai ru- 
barbarai, desertiniai ir vaistiniai. 
Daržoviniai rubarbarai kilę iš Si
biro, Kinijos; desertiniai iš Bulga
rijos bei Uralo sričių; vaistiniai iš 
Tibeto, Kinijos. Vaistinių naudo
jami tik šaknys. Rubarbaras — 
daugiametis augalas, turi dide
lius lapus ir žydi smulkiais žiede
liais ant aukšto koto. Viso rubar 
barų priskaitoma iki 20 rūšių. 
Bubarbarai turi savyje oksalio, 
malikinės rūkšties, cukraus, ir 
šiek tiek riebalų. Savo skoniu jie 
kiek primena agrastus.

Kartais jie turi gana blogą sko- > kos.
nį, kai neturi savyje gaivinan- Rubarbarą ir smydrus sudėjus 
čios vyno rūkšties. Skonis priklau- į sunkai gaminti mašinėlę, iš- 
so nuo augalo atmainos, nuo ne- • spausti sunką. Į šią sunką įpilti 
tinkamos kultūros bei išaugini- 
mo būdo t. y. kada auginami iš 
sėklų. Perkant juos parduotuvė
se, galima matyti, ar jie iš sėklų 
auginti ar iš šaknų. Iš sėklų iš
auginti būna žaliais kotais, o iš 
šaknų raudonais. Išradingos šei- mil. egzpl.

kai- 
rate- 
išpo-

pla-

Latvių poetė ir dramaturge 
Aspazija (Elsė Rozenbergaitė - 
Pliekšanienė) buvo kilusi iš Lat 
galijos, kur jos tėvai turėjo 
nemažą ūkį. Mokėsi Mintaujoj, 
buvo namų mokytoja. Ištekėju
si už lietuvių bičiulio latvių po
eto J. Rainio - Pliekšanio, su 
juo gyveno tremtyje Rusijoj ir 
Šveicarijoj (1906—1920 m.).

laisvės kovotoja su skundu vi
suomenei ir gilia nepakanta 
krašto pavergėjams.

Kurdama simboliškai istorinę 
dramą, Aspazija ypač pagarsė
jo romantiškai istorine tragedi
ja Vaidilute (1894), kurios siu
žetas imtas iš senųjų prūsų ir 
lietuvių praeities gyvenimo. 
Pats dramos veiksmas vyksta 
14 šimtm. Praurimės šventykloj 
ir karaliaus Algirdo pilyje. 
Sprendžiamas konfliktas tarp 
dviejų tą patį vyrą mylinčių 
moterų, kurių viena yra vaidi- 

į lutė. Dievų valiai nusikaltusius

i i

Asią išperka Algirdo duktė 
Mirdza.

Vaidilutėje gausu poetinio 
sentimento, gilaus moteriškos 
sielos pažinimo, patoso, lyrinių 
epizodų bei dainų.

Lietuvai ir Latvijai švenčiant 
auksinį laisvės paskelbimo jubi
liejų, suėjo lygiai šimtas metų 
nuo Aspazijos gimimo. Ta pro- 
ga ir Latvių kultūros dienų (ge
gužės 27 — birželio 1) Chicago
je (Sheraton viešbuty) proga 
duodam čia pluoštą Aspazijos 
lietuviškosios temos posmų.

uogienę, kompotą, putėsius, grai 
mą, padažą ir t. t. Čia Amerikoj 
labai mėgiami rubarbarų pajai.1 
Rubarbarai tinka maišyti su braš 
kėm.

Valgiui naudojami tik rubar
barų kotai. Lapai kartūs. Kotus 
reikia nuplauti, peiliu nulupti 
žievę ir supjaustyti. Virti trum
pai ir ant lengvos ugnies. Sveika
tingumo atžvilgiu naudoti ge
riau sunką. Žinomas mitybos 
specialistas B. Luut pataria sun
ką naudoti ypač tiems, kurių iš
imtos tulžys ar kurie turi tulžies Į 
akmenis. Sunka turi nepaprastos 
gydomos reikšmės

Pagal B. Lust, žmogus po ketu
rių savaičių šios sunkos vartoji
mo pajaunėja penkeriais metais. 

■ Tad pamėginkime rubarbarų kok 
teilį.

\ 1 rubarbaro kotas,
4 jaunų smydrų (šparagų) dai
gai,
3 valg. šaukšt. greipfruto sun-

greipfruto sunką ir išmaišyti. 
Puikus gėrimas sužadinti apeti
tui.

— Grace Metalious romano 
“Peyton Place” išparduota 10

Chicagos Lietuvių Moterų klubo valdyba su Gintaro ba liaus rengimo komitetu. Sėdi iš k. į d.: J. Kudirkienė, Sil
vija Petroshus. kom. vicepirm., klubo pirm. Gene Krajic ek. Kristina Austin, komiteto pirm., ir viešnia St. Semė- 
niennė. Stovi iš k. į d.: G. Giedraitienė, A. C. Allen, J. Oksas, Dalia Bobelienė, L. Kutchins ir M. Bulaw.

| _ Nuotr. V. Noreikos

Aspazija yra išleidusi kelis 
eilėraščių rinkinius (Raudonos 
rožės, Po vakarine žvaigžde, 
Mėnulio daržas ir kt.) ir keletą 
dramų (Nepasiektas tikslas, Si
dabro šydas, Aspazija ir kt.).
Ji yra audringa neoromantikė, I karo vadą Laimoną ir vaidilutę

Saiidra Kobey Joana Poška (Joana Poshka)

ETIKETAS
Vestuvės — slogutis

Klausimas: Kokia Jūsų nuomo 
nė apie tokias vestuves? Papras
tai amerikiečiai įsivaizduoja, kad 
lenkų vestuvės triukšmingiausios. 
Neseniai teko dalyvauti lietuviš
kose vestuvėse, kurios buvo pra
vestos pagal šio krašto paprotį. 
Jos prasidėjo 11 vai. ryto, po ku
rių tuoj sekė pusryčiai ligi 5 v.v. 
Po to 7 v.v. sekė antrasis pobū
vis su 300 svečių. Vestuvių pra- 
vedėjas, apsiginklavęs mikrofonu 
ir prožektoriumi, išrėkdavo pa
vardes kiekvienos ateinančios po
ros, kuriai įeinant, visi cypdami 
plojo. Visi žmonės atrodė, kaip 
laukiniai, o jaunoji — išvargusi 
kankinė.

Vestuvinis pyragas buvo pa
tupdytas priešais jaunuosius, kil
damas į viršų 9 
buvo trykštančio 
fontanas. Trijų 
buvo papuoštas 
trinėm šviesom, 
jo, tai užsidegdamos, tai užsige- 
sindamos. Visas įvykis buvo tik
ras slogutis.
' Kai apleidau restoraną 11 vai. 
v., pobūvis buvo pačiame įkaršty,

pėdas. Apačioje 
rausvo vandens 
aukštų pyragas 
raudonom elek- 
kurios blykčio-

Sandra Kobey yra duktė Alicijos Joann Poshka yra duktė žinomo 
ir Juozo Kobey, 5430 So. Spring-, lietuvio žurnalisto Juozo ir Onos • i x- "• i • ’ • "' (No. Adams Rd. Oak ' bet nlekaS f62”10’0’. kalP suPlaus

Brook, III.) Poshka. atvykęs vėl į PYrag4! Jaunosios tėvas yra 
savo gimtąjį kraštą — JAV prieš paprasčiausias policininkas, vaik 
II-jį pasaulinį karą, kurį laiką dir-’ščiojąs gatve, ir vien tik abu su- * 
bęs “Naujienose”, net leidęs laik- į minėti pobūviai jam kaštavo per

field Avė., Chicago, III. A. Kobey i Poshkų, 
yra Marijos aukšt. mokyklos mo
tinų klubo pirm, ir aktyvia! daly
vauja Šv. Kryžiaus ligoninės pa
galbiniam vienete. Taip pat ji pri- 
tlauso ir Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejaus rėmėjų sambūriui. 
Sandros tėvas yra veiklus Kn ghts 
of Columbus narys ir priklauso 
lietuvių suorganizuotai kuopai, 
Cardina! Mundelein.

Nuo 5 m. amž. Sandra šoka ba
letą ir dalyvavo įvairiose progra- 

I mose.
Sandra yra daug keliavusi sti 

I savo šeima po Ameriką bei Kana
dą ir savo keliones nufilmavus .

.Šiuo metu praleidžia daug laiko 
filmavimui ir puikiai tvarko filmų 
paruošimą ir jų demonstravimą. Ji 
taip pat yra mėgėja jodinėti.
Ji yra baigusi St. Turibijaus pra- 

| džios mokyklą Ji buvo gera moki- 
I nė. veikli skautė,
“Marian” medalį.

I Dabar Sandra' 
'aukšt. mokyklą.
lama progos geriau pažinti 
lietuvaites ir geriau suprasti 
lietuvišką kilmę. Paskutinius 
jus metus ji labai aktyviai 
reiškė ‘Junior Ach evement” prog
ramoje. net būdama valdybos na
re. Kaip savo firmos delegatė, ji 
yra dalyvavusi “National Junior 
Achievement Management” konfe
rencijoj.

Per paskutinius 3 metus Sandra 
yra praleidusi daug laiko Šv. Kry
žiaus ligoninėje, dirbdama kaipo 
“Candy Striper”. Pere tą vasarą, 
dirbdama laborantės pagelbininke 
rentgenologijos departamente, nu
sprendė, baigusi gimnaziją, specia
lizuotis kurioje nors medicinos 
technologijos srity.

gavusi skaučių

lanko
Džiaugiasi

Marijos 
turė- 
k tas 
savo 
dve- 
pasi-

raštčlį “Jaunimas” anglų kalba. 
Dienraštyje “Drauge” redagavo 
jaunimo skyrių. Buvo veiklus Lie
tuvos Vyčių organizacijoj: pirmi
ninkavo Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskričiui. Taipgi daug padėjo 
Lietuvos Vyčių chorui pastatyti 
scenoje keletą operečių, kurių lib
retus pats išvertė lietuvių kalbon 
Šiuo metu jis yra savininkas žino
mos ir didelės skelbimo įmonės 
Pos’hka Advertising Co. O Posh- 
kienė yra baigus Šv. Kazimiero 
Akademiją ir aktyviai dalyvavusi 
įvairiose lietuviškose draugijose ir 
choruose. Atrodo, kad ir Joann ei
na savo tėvelių pėdomis į aktyv.; 
visuomeninį gyvenimą.

Poshkų šeimai gyvenant Tucson 
Arizonoje. Joann pasižymėjo teni
se, net laimėdama antrą'ą vietą 
Tucson miesto turnyre. Taip pat 
ji, kaip plaukikė, dalyvavo įvai
riose Country klubo rungtynėse. 
Grįžus Chicagon. lanko Hinsdale 
Centrai Township aukšt. mokyklą. 
J« laba iaktyviai dalyvauja sporte, 
įvairiuose žurnalistiniuose pasiro
dymuose. eina re’kšmingas parei
gas Studentų taryboje.

Nuo pat pradžios ji buvo Stu
dentų tarybos narė ir vicepirm. Pa
sižymėdama organizaciniais gabu
mais. ji buvo mokyklos išrinkta 
atstovauti Colorado valst. “Natio- 
nal Student Council. Workshop” 
Ji čia buvo viena 180 delegatų ;š 
visos Amerikos. Šiuo .metu ji pri
klauso šiems klubams: “Varsity 
Pep”, mergaičių atlečių, mergai
čių chore ir kit. Laisvalaikiu siu-

$7.000.
V.L-nė, New Yorkas.

Atsakymas: Šios rūšies pobū
viai yra labai pavojingi, nes la
bai lengva prasilenkti su tikrai 
garbingom vestuvėm. Taip vadi
namieji vestuvių pravedėjai daž
niausiai kreipia daugiau dėmesio 
į išorę, negu į gerą skonį. Jie tik
rai lengvai gali paversti vestuves > 
slogučiu jautresniems žmonėms, 
žinantiems ribas.

Daiva Dobilienė
——"O

Moterys valdys pasaulį
Vienas žymus mokslininkas pra 

našauja, kad ateinančio šimtme
čio pradžioje moterys valdys pa
saulį!

Niekas nėra šiame pasauly ne
naudingas, kas palengvina naš
tą bent trupučiu kam nors ki
tam.

— Charles Dickens

v nė.ja, sukurdama ir pasisiūdama 
pati sau drabužius. Ji mėgsta mu
ziką, skambina pianinu nuo 6 m. 
amž. Ji daug skaito, mėgsta ke
liauti. Šiais metais, baigusi gim
naziją, žada studijuoti politikos 
mokslus universitete, mano atei
tyje dirbti diplomatinėje tarnybo
je.
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