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POETO DRAMA-
Vincas

Poetą Vincą Mykolaitį Putiną 
pažinau asmeniškai, o 1932-36 me 
tų tarpe mus rišo reikalai ir abi
pusės simpatijos bičiulystė.*

Atsimenu, kai pasirodė jo ei
lių rinkinys “Tarp dviejų auš
rų”, aš dar gimnazijos suole sėdė
jau ir mano klasės draugas Pet
ras Juodelis, skolindamas pasi
skaityti rinkinį, pasakė: “Skaityk, 
Jonai, atidžiai, tai yra epochos 
knygai” Skaičiau. Mykolaitis Pu
tinas savo kartos poetus visa gal
va pranoko savo poezijos literatu 
riškumu, tai yra, minčių gilumu, 
formos įvairumu ir meistrišku
mu. Kalbos tobulumu ir grynu
mu jis jau tada buvo panašus 
daugiau į tuos poetus, kurie mus 
žavėjo ir traukė skaitomi sveti
momis kalbomis, bet asmeniškai 
man jis buvo, nesakyčiau, kad šal 
tas, bet vis dėlto klasiškai vėso
kas. Žmogiškoji šilima ir netar- 
piškas jausmingumas jame išsi
skleidė tiktai senatvėje.

Mykolaitis Putinas buvo dra
matiška asmenybė. Kita proga e- 
su pasakęs, kad jis visas pragaro 
kančias yra iškentėjęs žemėje. 
Daugis norėjo, kad jis būtų buvęs 
kitoks, juoba, jog atrodė, kad jis 
pats savo gyvenimą komplikavo.

Dėl to pirmiausia norėčiau po 
rą žodžių tarti bendrai apie poe
tą. Man kadaise, dar gimnazistu 
esant, labai giliai įstrigo vienas 
jėzuito tėvo Kippo pamokslas, ku 
riame jis kiek apsistojo ties vo
kiečių poetu Johann Wolfgang 
Goethe: “Toks didelis, — sakė jis, 
— ir šviesus žmonijos genijus, ku 
riam garbės ir šio pasaulio pato 
gumų daugelis pavydėjo, o žiū
rėkite, kaip jo širdies gilumoje y- 
ra kažkas neapsakomai skaudu, 
baisu ir juoda...”

Paprastai Goethe vaizduoja
mas kaip visa kuo pertekęs valsty 
bės pareigūnas... Tasai šablonas 
dažniausiai ir eina per stambias 
mokslininkų knygas, universite
tų katedras ir net vidurines mo
kyklas. O tai iškreiptas ir labai 
neteisingas to poeto paveikslas. 
1932 m. ispanų filosofas Jose Or
tega y Gaset lygia dalia Goethė- 
je mato antipoeto tipą, Schil- 
lerio priešingybę. Žodžiu, žmo
nės, kalbėdami apie poetus, varto 
ja visą eilę “jei”. Jei būtų negė
ręs, jei būtų netingėjęs, jei būtų 
su pištaleitais nesusidėjęs, jei bū
tų tvarkingai gyvenęs, tai būtų, 
kaip sakoma, kalnus nuvertęs...

Mykolaitis - Putinas
JONAS AISTIS

Bet visa tai man primena aną 
šmaikštų priežodį: jei senelė bu
tų buvusi su kelnėmis, tai būtų 
buvęs senelis... Deja, ne vienos 
kelnės yra senelio išskirtinis pa
žymys. Poetas turi gimti. Bet to 
negana. Daug žmonių poetais 
gimsta, bet ne visi poetais užau
ga. Sąlygos, kurios poetą priver
čia reikštis, yra lygiai svarbios ir 
lemtingos, kaip ir įgimtas talen
tas. Keičiant sąlygas, keičiasi ir es 
mė. Kas Schilleriui yra sava ir iš
ganinga, tas Goethei gali būti 
svetima ir pragaištinga. Be to, la
bai didelis klausimas, ar geron 
pusėn pakrypęs gyvenimas būti
nai turėtų pakreipti gerojon pu
sėn ir kūrybą. Daugelis pavyz
džių tai neigia.

Recenzuodamas Mykolaičio 
Putino poezijos rinkinį “Lan
gas”, be kita ko, esu pastebėjęs 
štai ką: “Visa Putino poezija y- 
ra daugiau mažiau apibūdintina 
jo “Tarp dviejų aušrų” rinkinyje 
tilpusiu eilių ciklu, pavadintu 
“Pesimizmo himnai”. Tai, saky
tume, nuolatinė poeto sielos bū
sena. Jos priežasčių jokiu būdu ne 
reikėtų ieškoti už poeto, o kaip 
tiktai nuošaliausiuose jo sielos 
užkampiuose. Priežastys juoba 
sunku būtų dabar spėti ar net nu 
matyti, nes atrodo, kad ir pa
čiam poetui jos buvę neaiškios, 
dėl to jų ieškojo jį supusioje ap
linkoje, o tuo tarpu jo paties sie
loje buvo įsimetusi kažkokios kie
tos nevilties trandis, kuri jį perse
kiojo visą gyvenimą:

jis nuo to laiko pragyveno dar 
dvidešimt metų, bet jis visą lai
ką tą nevilties ir mirties šmėklą 
matė prieš savo akis...

Kas tai? Hipochondrija arba, 
taip vadinamas, per didelis susi
rūpinimas savo sveikata? Ar 
šiaip koks įsisenėjęs negalavi
mas? Man tai būtų sunku da
bar spręsti. Bet tas nevilties moty 
vas sutinkamas visoje jojo kūry
boje, ir, kas yra dar akivaizdžiau, 
jo atsiminimuose. Viena yra aiš
ku, ir tai yra labai svarbu, kad be 
to trūkumo Vincas Mykolaitis 
gal būtų buvęs geras ir tvarkin
gas dvasiškis ar šiaip padorus 
šviesuolis, bet veltui iš to žmo
gaus būtų buvę laukti Putino, tai 
yra — poeto...

Vincas Mykolaitis gimė 1893 
m. sausio mėnesio 6 d. Pilotiškių 
kaime, Antrųjų Gudelių valsčiu
je, Marijampolės apskrityje. Jis bu 
vo vyriausias šeimoje.

Čia noriu pastebėti, kad apie 
Mykolaičio Putino tėvus ir apie 
jį patį labai daug gražių ir dalyki 
nių atsiminimų yra pateikęs pre
latas Mykolas Krupavičius 1967 
m. birželio mėn. 17 d. “Draugo” 
kultūriniame priede. Tiktai la
bai gaila, kad prelatas nepatikri
no savo žinių su Mykolaičio Puti 
no atsiminimais, kurie buvo pa
skelbti 1956 m. Lietuvos tarybi
nių rašytojų metraštyje ir 1966 
m. “Poezijos pavasaryje.” Pavyz 
džiui, prelatas Mykolas Krupavi
čius tvirtina, kad Mykolaitis Pu-, 
tinas “jo paties pasisakymu, į ku
nigų seminariją stojo savo noru, 
neverčiamas ir tėvų neįkalbinė- 
jamas”. Gi Mykolaičio-Putino at
siminimuose tas dalykas ne taip 
kategoriškai aptartas: “Baigęs 
Marijampolės gimnazijos ketu
rias klases, 1909 m. turėjau sto
ti į Seinų seminariją”. Iš pasaky

V. K. Jonynas Angelas (detale iš skulptūros lietuvių
pranciškonų vienuolyne, Kennebunkporte, Maine).
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PAGALIAU IR MENININKŲ 
EKIPA

*) Paskaita, skaityta Lietuvių 
moterų klubo suruoštoje akademi
joje 1967.XII.17 New Yorke. Ją 
spausdiname, minėdami poeto mir 
ties metines. Putinas mirė Lietu
voje 1967. VI.7.

Ir nežinau, kad mano visos 
dienos

Bus ta pati be vilties vienuma,

Siame numery;
• Pagaliau ir menininkų ekipa.
• Poeto drama: Vincas Myko

laitis - Putinas.
• M. Krupavičiaus atsiminimai.
• V. Mykolaičio-Putino eilė

raščiai.
• K. Almenas tarp Egipto vien

gungių.
• J. Gliaudą apie A. Barono 

naująjį romaną.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų gyvenimas.

Kur mano siela, kaip nyki
liepsnelė,

Klajos dangaus žvaigždėto 
laukdama.

Pacituotas ketureilis, sukurtas 
prieš gerų keturiasdešimt metų, 
kai poetas,, vos per trisdešimtį me 
tų persiritęs universiteto profe
sorius, visų mėgiamas ir gerbia
mas, atrodė, vieno gulbės pieno 
testigo, o tačiau su kokiu giliu 
įsijautimu ir su tokiu intymiu 
netarpiškumu gieda savo sielvar
tą ir neviltį...

Atrodo, kad mirties šešėlis jį 
lydėjo visą gyvenimą. 1946 m., 
kai jam buvo apie 53 amžiaus me 
tai, sakė: “Pagaliau, kiek man 
lieka gyventi? Man lieka 5, dau
giausia 10 metų.” Mūstį laimei.

mo “turėjau stoti”, lyg ir sektų, 
kad jis vis dėlto kieno nors bu
vo įtaigojamas stoti kunigų se
minarijom Ir būčiau linkęs skirti 
daugiau reikšmės tam Putino pa 
sakymui jau vien dėl to, kad ano 
meto daugelio tėvų stojimu semi 
narijon buvo sąlygojamas vaikų 
leidimas į mokslus. Čia tai prime
nu dėl to, kad visa eilė prelato 
Krupavičiaus tvirtinimų nesideri
na su Putino atsiminimais.

Į Vinco Mykolaičio-Putino gy
venimo smulkmenas nesileisiu, 
nes tai kiekvienam lengvai pa
siekiama. Galima nurodyti Lietu 
vių Enciklopediją, Putino atsimi 
nimus, jo raštų rinkinyje bolše
vikmečio kalbas, be to, ilgą ir iš 
samią J. Lankučio monografiją.

Tepaminėsiu tiktai svarbesnes 
datas. Iš jų paminėtina: 1905 m. 
įstojimas į Marijampolės gimna
ziją, kur buvo dėstoma šiek tiek 
lituanistikos dalykų; 1909 įstoji
mas į Seinų kunigų seminariją, 
1911 m. seiniškis “Šaltinis” pas
kelbė pirmąjį Putino eilėraštį, 
kurį mes čia pacituosime ištisai:

Vai eičiau, aš eičiau i tolimą 
kraštą 

Su vėjais dalios po pasaulį 
ieškotų, *— 

Gal ten, kur numetusi prie
spaudos naštą, 

Širdis nevaitotų.

Gal tuomet sunkykus dvasia 
atsigautų,

Gal kas sužavėtų, gal ką 
pamylėtų, —

Ir, audroms nurimus, iš saulėto 
skliauto 

Daina suskambėtų.

O čia tiktai skųstis dvasia 
sumenkėjus

Ir didelius žygius sapnuoti 
tegali.

O žudančio sielvarto dienai 
atėjus, 

Vien melst Visagalį.

Vai eičiau aš, eičiau į naktį 
žvaigždėtą,

Į kryžkelius laukiamos laimės 
ieškotų.

Gal ten pasitiktų dalia 
pažadėta 

Sapnų išsvajotų.

Deja, šias eiles cituoju iš 1936 
m. eilių rinkinio, ne iš 1911 m. 
“Šaltinio”. Atrodo, kad eilės bus 
kiek lygintos, bet vis tiek jau ga
lima sakyti, kad jos yra būdin
gos Putino poezijai, ir kaip eilės 
gana neblogos. Na, ir priedo, jo
se stipriai jaučiama bendroji Pu
tino poezijos dvasia — pesimiz
mas.

1915 m. Mykolaitis - Putinas 
baigia Seinų seminariją, bet del
sia su šventimais. Prelatas Kru
pavičius pamini tokį atsitikimą 
seminarijoje:

“Vieną kartą, susirinkime kal
bėdamas kažkuriuo klausimu, 
Mykolaitis pabrėžė, kad kunigas

negalįs būti geru poetu, nes jam 
neprieinamas vienas įkvėpimo ša 
ltinis — moteris. Savo pašauki
mo jis čia nelietė ir nieko nemi
nėjo apie savo pašaukimo susvy
ravimą. Šitame klausime jį palai
kė kitas gabus plunksnos vaidyto
jas Juozas Leonardas Avižienius. 
Putino iškeltu klausimu diskusi
jos tęsėsi ilgai. Tačiau rimtos 
paskaitos apie žymius poetus dva 
sininkus Mykolaičio - Avižie- 
niaus tezę sugriovė. Bet juodu lai
kėsi įsikirtę. Buvo aišku, kad jie 
savo teze norėjo tik pridengti sa
vo norą išstoti iš seminarijos ir 
tuo būdu pasišalinti nuo kunigys 
tės. Kai jiems ta intencija buvo 
iškelta, jie daug jos ir nesikratė. 
Tuomet mes, beišeiną į kunigus 
lietuviai, pažadėjome Mykolai
čiui ir Avižieniui duoti stipendi
jas baigti universitetus užsienyje. 
Jie tuo buvo patenkinti. Tačiau 
kilo pirmas pasaulinis karas. Vi
sus jaunus vyrus ne kunigus 
šaukdavo į kariuomenę ir varyda 
vo į frontą. Mūsų vyrams teko 
rinktis — karo frontas ar kuni
gystė. Pasirinko kunigystę. Avižie 
nius ją garbingai išlaikė. Puti
nas suklupo... Vedė.”

Mykolaitis-Putinas įsišventino 
kunigu Petrapily ir ten įstojo į 
dvasinę akademiją. 1917 m. pasi
rodė jo eilių rinkinys “Raudoni 
žiedai” drauge su poema “Kuni
gaikštis Žvainys”. Tais pačiais 
metais, gavęs Amerikos lietuvių 
Tautos fondo stipendiją, per Šve 
diją išvyko į Šveicariją studijuo
ti. Baigęs studijas ir gavęs filosofi 
jos daktaro laipsnį, vienerius me 
tus ruošėsi profesūrai Miunche
ne. Lietuvon grįžo 1923 m. vasa
rą. 1923-1929 m. tarpe dėstė li
teratūros dalykus Teologijos-filo 
sofijos fakultete, o nuo 1929 m. 
rudens perėjo į Humanitarinį fa
kultetą ir profesoriavo Kaune ir 
Vilniuje, iki išėjo pensijon 1954 
m.

Iš užsienio Putinas grįžo tris
dešimties metų amžiaus, pilnai 

(Nukelta į 3 gsl.),

Nėra naujiena, kad visoke
riopoje laisvojo pasaulio lietu
vių veikloje politikų delegaci
jos, sportininkų komandos ar 
šiaip kokio kongresinio jauni
mo būriai peršoka kontinentų 
bei vandenynų kliūtis ir nuo
tolius, lankosi to ar kito kraš
to institucijose, svečiuojasi to
limiausiose lietuvių kolonijose, 
reprezentuojasi tenykštės vi
suomenės akyse. Tai gerai, 
taip ir turi būti. Pasaulio He- 
tuvijos ryšiams, gyvybei ir 
tautinei savigarbai palaikyti 
visi tie žygiai, tikimės, pade
da, todėl visi jie yra remtini.

Tačiau ir čia viena šios prob
lemos pusė lig šiol lyg ir buvo 
pamiršta. Kai įstengėme net vi 
są krepšininkų būrį išsiųsti į 
tolimąją Australiją, vargu ar 
kieno nors buvo pagalvota tais 
pačiais ar panašiais keliais pa
siųsti mūsų kultūrininkų - me
nininkų ekipą. Kai tam tikro 
konteksto, spalvos ir vienaša
liška kultūrinių ryšių proble
ma vienam ar kitam vis dar 
nenukrinta nuo liežuvio galo, 
laisvojo pasaulio lietuvių ko
lonijų kultūriniam kontaktui 
užmegzti neištariamas nė žo
delis, nė pirštelis nepajudina
mas.

Tokiai negirtinai situacijai 
besitęsiant, pagaliau pradžiugi
no ir šviesesnė prošvaistė: 
Lietuvių Bendruomenei talki
nant, šį rudenį į Pietų Ameriką 
važiuoja tenykščius lietuvius 
lankyti ir aplamai mūsų kūry
binius laimėjimus aname že
myne reprezentuoti solistė Al
dona Stempužienė, pianistas 
Andrius Kuprevičius, kompozi
torius - dirigentas Darius La
pinskas ir aktorius Leonas Ba
rauskas. Tai jau sutelktinis 
mūsų menininkų žygis. Ir jis 
turėtų būti ne vienkartinis, ne 
paskutinis. Panašios meninin
kų ekipos pavažinėjimas po 
laisvojo pasaulio lietuvių ko
lonijas ir lietuviškosios kultū
ros reprezentacija tenykščių 
kitataučių scenose turėtų būti 
vienas iš svarbiųjų kasmetinės 
lietuviškosios veiklos punktų.

Šiemetinės menininkų ekipos 
sudarymas lyg ir sakytų, kad 
mes ir kultūrinėje srityje ima
me giliau subręsti, lyg ir imam 
praregėti, kad ne vien tik po
litika ir sportu lietuvybė gali 
būti gyva.

Žinoma, tokias kultūrininkų- 
menininkų ekipas sudarant, 
reikia ir tam tikro akylumo. 
Sakysim, nieko negalėtume es
mėje pasakyti prieš šiemetinei 
išvykai parinktus žmones. 
Kiekvienas iš jų yra savos 
srities specialistas pačia kūry
bingiausia prasme. Tačiau šio 
to ekipoje vis dėlto ir pasigen
dame. O pasigendame gyvo ra
šytojo. Kai mūsų broliai lat
viai jau seniai praktikuoja 
vieną ar kitą rašytoją pasiųsti 
su savo kūrybos rečitaliais į 
tolimiausias laisvojo pasaulio 
latvių kolonijas, mes savąjį 
užmiršome, neįjungdami jo, 
net kaip dalininko, į siunčia
mą menininkų - kūrėjų puokš
tę. Labai gerai, sakysim, kad 
Leonas Barauskas kur nors 
Buenos Aires padeklamuos 
Bernardą Brazdžionį. Bet ar 
negeriau, ar dar nesugestyviau 
būtų, jei ten savo kūrybą skai
tytų pats gyvas poetas, kurio 
raštus visi žino, visi sklaidė, 
bet autorių akistatoj pamaty
tų, gal būt, pirmą kartą. Vy
resnieji dažnai pasigiriame, 
kad esame gyvus matę Mairo
nį, Vaižgantą, Krėvę, Vydūną. 
Kodėl tokių gaivinančių atsi
minimų pagailėti dabar jau
nesniesiems lietuviškojo rašto 
skaitytojams.

Tiesa, vienas ar kitas čia 
mums galėtų replikuoti, kad 
patys rašytojai kartais yra 
blogi savos kūrybos perteikė
jai žodžiu, o aktorius jau yra 
garantija, kad bus paskaityta 
gerai. Tikrai, ne visi rašytojai 
gali meistriškai savąjį žodį pa
skaityti. Tačiau šiuo atveju 
galima pasirinkti tokius, kurie 
aktoriams nė kiek nenusilei
džia, gal net juos pralenkia. 
Sakysim, koks puikus savo kū-

(Nukelta į 2 psl.)

AŠTUONIOLIKTASIS ROMANO

KONKURSAS
1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) aštuonioliktąjį konkursą. Rankraščius įteikti pasku
tinė data yra 1968 m. lapkričio 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygai nuspręs abipusiu susitarimu.



2 DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. birželio mėn. 8 d.

Dar pluoštas atsiminimų iš 1918 metų

M. KRUPAVIČIUS

(Tęsinys iš praėjusio šeštad ) j Aš išvažiavau laimėtoju, bent 
Tais laikais daugiausia mus Pa*s t°kią nuomonę esu susidaręs, 

visus domino ir daugiausia vi-1 Tačiau dėl to laimėjimo vos ne- 
siems rūpėjo šie du klausimai: L pakliuvau į gana nemalonią 
valstybės valdymo forma, 2. Že-.būk1?- Valstybės tarybos narys 
mės problema. Šie klausimai bu- Saliamonas Banaitis išsigando 
vo aktualūs ir Valstybės Tarybos 
narių tarpe ir pačioje visuomenė
je. Kaunas šiais klausimais turė
jo, jei ne aiškų atsakymą, tai bent 
palinkimą į tų klausimų sprendi
mo kryptį. Kaunas buvo laiko
mas opozicijoj prieš Vilnių. Vil
nius laikė save pažangiuoju, o 
Kaunas konservatyviu. Ir, gal būt, 
toks manymas buvo arti tiesos. 
Sakau “arti tiesos” dėl to, kad ir 
Kaune, kaip ir Vilniuje, buvo 
žmonių ir pažangių ir konserva
tyvių. Kurių daugiau, sunku pa
sakyti.

Bet Endziulaitis, kviesdamas 
mane su paskaita, pasisakė, kad 
jis, kaip Kauno gyventojas, bijąs 
šituos du klausimus kelti, nes ga
lįs jais apsisunkinti savo poziciją 
ir savo veiklą, kurią labai sėkmin 
gai pradėjęs Kaune vystyti.
Mano paskaita truko ilgiau nei 

valandą. Visa sutelkiau apie du, 
pirmiau minėtus klausimus. Klau 
sytojai klausė ramiai. Tik pastebė 
jau, kad, man akcentuojant, jog 
turi būti pravesta griežta žemės 
reforma, kurią reikia atlikti kuo 
greičiausiai, išdėsčius pagrindi
nius reformos punktus, ir antra, 
tvirtai pasisakius, kad Lietuva tu
ri būti demokratine respublika, 
kai kurie klausytojai neramiai su
krusdavo kėdėse. Jų tarpe buvo 
ir Dambrauskas-Jakštas. Paskaitą 
užbaigus, vieni entuziastingai plo 
jo, kiti gi tylėjo, lyg nebūtų tos 
paskaitos girdėję. Endziulaitis, 
kaip susirinkimo rengėjas, atida
rė diskusijas. Kiek prisimenu, nė 
vienas klausytojų nepasisakė nei 
prieš respubliką, nei prieš žemės 
reformą. Tik iš jų statomų man 
klausimų ir keliamų abejonių dėl 
mano formuluotų tais klausimais 
minčių ir nusistatymų man bu
vo aišku, kad arba jie mano te
zėms nepritaria ir turi kitokių nu 
sistatymų, arba rimtai dėl jų abe
joja. Po ilgų diskusijų, kurios pra
ėjo labai rimtu tonu, man paaiš
kėjo, kad ir tas “atžagareiviškas” 
Kaunas nėra jau toks atžagareiviš 
kas, kaip buvo manoma Vilniuje.. 
“Atžagarevių” vadu Kaune buvo 
laikomas prel. Dambrauskas-Jakš 
tas. Vilniaus nuomone, jis buvo 
ypatingai kietai nusistatęs prieš 
žemės reformą. Bet ir tą nuomo
nę jis pats visai vykusiai sugriovė 
savo redaguojamoje “Draugijo
je”, reikalaudamas žemės refor
mą paskubinti. Šį savo reikalavi
mą, kiek prisimenu, jis paskelbė 
dar prieš Steigiamo Seimo susi
rinkimą.

Tad ir Kaune krikščionių demo 
kratų idėja rado gyvo pritarimo.

mano idėjų. Jam atrodžiau 
aiškiu bolševiku, ir jis nedelsda
mas vyko į Vilnių pasidalinti sa
vo baimingomis mintimis su A. 
Smetona. Smetonai mano idėjos 
taip pat pasirodė Lietuvai pavo
jingomis. Tuomet jau buvau ture 
jęs Valstybės Tarybos delegavimą 
apvažiuoti Šiaurės Lietuvą su pa 
skaitomis apie nepriklausomą Lie 
tuvą, jos uždavinius ir to momen
to lietuvių pareigas. (Apie šias 
keliones prel. M. Krupavičiaus at 
siminimai “Draugo” kultūrinia
me priede buvo paskelbti vasario 
17 d. laidoje. Red.) Lygiagrečiai 
su tais uždaviniais turėjau rinkti 
Valstybės Tarybos iždui pinigus. 
Uždaviniai labai svarbūs. Tais 
laikais, kai žmonėse buvo aiškus 
nepriklausomybės troškimas ir jos 
reikalingumas, kiti klausimai ar
ba jiems nebuvo kilę arba aiškių 
atsakymų į juos neturėjo. Tad su
prantama prelegentas kaip aš ga
lėjo žmonių nuomonę pakreip
ti į tą ar kitą pusę, juo labiau, 
kad anais sunkiais, vokiečių oku
pacijos laikais nelengva buvo 
kraštą aprūpinti prelegentais, o 
dar sunkiau buvo gauti bet ku
riam susirinkimui vokiečių leidi
mas.

Smetonai pasirodžiau, kaip ir 
jo referentui Banaičiui, jei ne 
šimtaprocentinis bolševikas, tai 
bent bolševikuojantis krikščionis 
demokratas, kokiu mane jis buvo 
laikęs po šio įvykio gana ilgą lai
ką. Šiais motyvais remdamasis, 
Smetona parašė įsakymą atšauk
ti Valstybės Tarybos man duo-

KERTINE
PARAŠTE

(Atkelta iš 1 psl.) 
rybos žodžių perteikėjas yra 
poetas Henrikas Nagys, kaip 
klausytoją užburianti yra Bi
rutė Pūkelevičiūtė, skaityda
ma savo ir kitų mūsų rašytojų 
puslapius. Rašytojų tarpe pa
našių rastume ir daugiau. Tad 
kodėl nenorime jų pasiklausy
ti, nenorime jų gyvų parodyti 
tolimesnėm lietuvių kolonijom, 
kad mūsų literatūra neliktų 
ten tik kažkokia knyginė, to
lima ir negyvenimiška sąvoka, 
bet gyva gyvų žmonių ir jų 
kūrybinių pastangų realybė.

Manytume todėl, kad į Pietų 
Ameriką besiruošiančion mū
sų menininkų ekipon įjungti ir 
rašytoją nėra dar vėlu. O ir 
ateityje panašiais atvejais ne
reikėtų jų pamiršti. k. br.

Šveicarijos lietuvių veikėjai Pirmojo pasaulinio karo me tu. Ukrainos ir Lietuvos atstovai, žiūrėdami žemėlapį, ski
ria Lenkiją nuo Rusijos, planuodami atkurti Ukrainą ir Lietuvą, kaip kaimynines valstybes. Iš kairės į dešinę: 
kun. d r. V. Bartuška, kun. A. Steponaitis, Ukrainos atst ovas Gasenko, dr. Purickis, grafas Tiškevičius, dr. J. Gab
rys, Tiškevičius, pasirėmęs ant stalo kun. Daumantas.

liškis-Tauragė. Patarta buvo va
žiuoti VilHius-Daugpilis-Rokiš- 
kis. Paklausiau. Nustatytą ke
lionės kryptį priėmiau. Bet vė
liau dėl to teko gerokai gailėtis.

Daugpilį pasiekiau be kliū
čių. Bet ten įkliuvau. Gerai, kad 
pirma užėjau pas vietos ener
gingą veiklų lietuvį kunigą Kur- 
lianskj. Jo intervencija, jo apsuk
rumas ir vietos papročių bei są
lygų žinojimas mane iš bėdos iš
gelbėjo.

Paaiškėjo, kad į Daugpilį įva
žiuoti buvo galima be kliūčių, bet 
iš jo išleisdavo tik po trijų savai
čių kieto karantino, kur be visų ki 
tų režimo ir karantino apeigų 
kiekvienas turi būti skiepijamas 
nuo raupų, šiltinės ir kitokių 
“kvarabų”, kurių vokiečiai ypa
tingai bijojo. Nemalonus dalykas 
vokiečių karantinas. Jį gerai iš
mėginau ir patyriau, išėjęs Vil
niaus, Utenos sunkiuosius karan
tino kelius. Bet dar nemaloniau, 
kad tuo pačiu būtų sutrukdytas ir 
mano darbas, kuriam išvažiavau, 
ir būčiau suklaidinęs tuos žmones, 
kuriem buvo pranešta, kad pas 
juos atsilankysiu.

Bet vokiečiai tuo metu jau bu-

Sužeistieji Kauno Karo ligoninėje nepriklausomybės kovų metais 
(Iš Broniaus Kviklio archyvų)

tus įgaliojimus ir šitai pranešti 
atitinkamom vokiečių įstaigom, 
iš kurių buvau gavęs savo ilgam 
maršrutui leidimus. Tai buvo da
roma paslapčiomis, ir apie visa 
tai sužinojau tik po to, kada tas 
pavojus jau buvo pašalintas. O 
jį pašalino Petras Klimas, kuris 
ėjo Tarybos sekretoriaus parei
gas. Klimas savo pirmininko Sme 
tonos įsakymo nepaklausė ir jam 
eigos nedavė. Apie tai pasakė tik 
kun. Dogeliui, kuris turėjo pa
veikti Smetoną tada, jei Smeto
na, sužinojęs, panorėtų dėl to kel 
ti klausimą Tarybos posėdyje. Ar 
Smetona apie tai sužinojo ir ar 
jis mėgino reaguoti prieš Klimo 
neklusnumą oficialiame posėdy
je, nežinau. Su tokia nežinia ir 
išvažiavau į man skirtą kelionę, 
baimindamasis, — jei Smetonos 
įsakymas bus vykdomas, galiu pa 
kliūti į vokiečių kalėjimą, juo la
biau, kad jiems buvau nusikaltęs 
jr nuo Utenos laikų sukėlęs įta
rimų, jog ar tik nesąs bolševiku 
ar bent bolševikuojančiu.

Vilnių palikau ilgesniam lai
kui. Savo kelionėje praleidau be
veik pusę metų, judėdamas iš vie
tos į vietą ir nepasirodydamas Vii 
niuje. Pagal nužymėtus Valstybės 
Tarybos taškus turėjau apvažiuo-i
ti šiaurinę Lietuvos dalį, į šiau- nuutėlinimo ceremoniją. To išda 
rę nuo geležinkelio linijos Daug-1 va buvo tokia: gavau sudegintus 
pilis-Panevėžys-Šiauliai ir Radvi-I drabužius, kurių toliau dėvėti ne-

. galėjau, bet kartu gavau ir reikia- sudėjimo ir mėgstąs kiekviena 
mą “entlauzunksscheiną”. Mėgi- j proga mūsų kaimietį užkalbinti 
nimas gauti už sudegintus drabu
žius atlyginimą nuėjo niekais. 
Kauną pasiekėme tik 2-3 valan
das pavėlavę.

Minėtas Daugpilio kunigas Kur 
lianskis pasiryžo mane išpirkti 
iš karantino. Ir jam pavyko. Kiek 
jam visa tai kaštavo, man nesa
kė. Neįstengiau jo įtikinti, kad 
paimtų iš manęs pinigų padary
toms išlaidoms padengti. Gavau 
visų skiepijimų liudijimus. Bet ne 
gavau svarbiausio, būtent, kad e- 
su išėjęs nustatytą karantiną. Ne 
žinojau, kad toks raštas yra reika-| pokštą: Varšuvos nepasiekė, pa- 
lingas. Lygiai to nežinojo ir ma-jsiliko Lietuvoje, zlotas žlugo, o 
no globėjas kun. Kurlianskis. To- litas klestėte klestėjo. Vargšas 
kiu būdu lengvai nusikratęs 
Daugpilio karantino, turėjau per
eiti į kitą Dauguvos pusę, berods, 
Gryvą.

Traukiau drąsiai per tiltą. Til
tą saugojo kariai ir tikrino doku
mentus. Radę mano karantini- 
nius dokumentus netvarkoj, grą
žino mane atgal. Čia vėl padėjo 
tas pats kunigas Kurlianskis. Rei
kėjo slapta persįkyjt per Daugu
vą. O tai buvo pelengvas daly
kas. Vokiečiai tokius sugavę smar 
kiai bausdavo. Buvo atsitikimų, 
kad besiiriančius net nušaudavo. 
Tačiau nepaisant visų šitų sun
kumų, atsirasdavo rizikuojančių 
žmonių, kurie imdavosi ir šičia už 
pinigą patarnauti. Persiyriau lai
mingai. Atsidūriėu Vėl Liėtuvos 

j žemėje. Dabar pradėjau savo ilgą 
|;ir sunkią su įvairiais nuotykiais, 
I bet naudingą kelionę.

Lietuva buvo pasirengusi nepri 
klausomybei. Anais Lietuvos ne
priklausomybės organizavimo lai
kais apvažiavau beveik visus Lie
tuvos kampus ir bažnytkaimius. 
Teko kalbėti su žmonėmis, moks
lus išėjusiais ir bemoksliais. Ir nie 
kur neteko išgirsti nuomonės, 
kad Lietuvai nepriklausomybė ne 
būtų reikalinga. Žmonėm kilo vi
sokių klausimų, kurie man buvo

lietuviškai, nors pats ir buvo iš 
sulenkėjusios šeimos. Ir reikia ma 
nyti ,kad širdis jį daugiau traukė 
į Varšuvą, negu į Kauną, net ne
priklausomybės pradžioje. Tarp 
Kalvarijos ir Marijampolės jis tu
rėjo Karalenkos dvarelį. Nepri
klausomybės pradžioje jis jį par
davė ir gautus pinigus išsikeitė į1 
lenkiškus zlotus. Vadinasi, arba 
nepasitikėjo Lietuvos nepriklauso 
mybe ir jos litu arba rengėsi su 
zlotais sprukti į Varšuvą. Bet gy
venimas iškirto jam nemalonų

Skomskis pasiliko be dvaro ir be 
pinigo. Žinodamas visą tą istori
ją, žemės jam nedaviau ir, supran 
tama, įsigijau naują priešą. Že
mės jam suteikė Smetona kažkur 
apie Žaliąją, Vilkaviškio apskri
tyje. Toks žemės suteikimas, žino
ma, buvo neteisėtas. Lietuvoje 
Skomskis vėliau iškopė ligi gene
rolo ir paskutiniais laikais buvo 
kavalerijos inspektorius.

Taigi tas kalbėtasis Skomskis, 
dar kaip caro armijos eskadrono 
vadas, užkalbindamas sutiktą kai 
mietį lietuviškai ir maloniai su 
juo pakalbėdamas, žmonėms da
rydavo teigiamo ir malonaus į- 
spūdžio. Caro tarnautojai retai ka

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta Ligoniai priimami su

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076.

Vai.: 
vak.. 
dlenj 
si tarus.

V.

I 
I

da lietuvį užkalbindavo jo gimtą
ja kalba. Štai dėl ko marijampo
liečiuose atsirado Skomskio rėmė
jų ir net siūlytojų į Lietuvos ka
ralius.

Kitur žmonės pasiūlydavo par
sigabenti iš Vokietijos kokį prin- 
cuką, nors daugiau atsirasdavo 
mėgėjų kviesti bet kurį rusų ku- 
nigaikštuką. Kiekviena tokia pro
ga man tekdavo įrodinėti respub
likos pirmenybes ir monarchijos 
nepatogumus ir žalas. Ne kartą, 
man argumentuojant už respub
liką, kildavo paklausimų: “Tai 
kur gi prezidentą gausime?” Į at
sakymą “Išsirinksit patys” man 
replikuodavo: "O kas gi klausys 
lietuvio, su kuriuo ne vienam te

Dr Ant Ruduko kabinetą perėtu? 
optometristaa

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

Vai. pagal susitarimą: Pirm., antr., 
Ketv 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—6 Ir 
šeštad. 10—-i vai.
Ofs. 735-4477, Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
ORAHTORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

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

Akušerija ir moterų ligos
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 

Spėriai ybe akušerija fr moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai, vak. 

Šeštad. 12—3 vai. popiet. 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2230
Namą — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K š A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad. ketvirt tr penkt. 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

ko net kiaules, ganyti?” Monar- 
chistų buvo ir inteligentų tarpe: 
karininkų ir civilių. Bet jų buvo 
toks nykus skaičius, kad net mo- 
narchistinio sąjūdžio nesudarė. O 
kai Steigiamajam .Seimui reikėjo 
nutarti kokia nepriklausomai Lie 
tuvai parenkama valdymo forma 
visais balsais buvo atsakyta: De
mokratinė Respublika.

— Studiją apie lietuviškuosius 
kryžius yra parašęs dr. Jonas Gri
nius. Studija tiek rimta, kad ją 
yra premijavęs “Aidų” žurnalas, 
tačiau iki šiol vis dar neišleista. 
Būtų gražus kultūrinis darbas, 
jeigu susirastų šiam svarbiam vei 
kalui leidėjas. . >:

ASHOOIATE OPTOlKETRfRTR 
' Lietuviškai kalba

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius tr 
“contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą. 
______ Uždaryta trečiadieniais.

DR, A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
lel. Ofiso PR 6-7800: Namu 925-7697 

5159 So. Dainei) Avenue 
Valandos: 2—9 vai. p. p 

Išskyrus trečlad.ienl

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenne

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. > 
šešt. 8 v r ik/ 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC, ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAI..: pirraad, antrd., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kitu 
laiku susitarus telefonu:
______ Telef. REpnblic 7-2290

DR. LEONAS SE9BUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VV. 71st Street
Vai. antrad. nuo 2—5 popie 

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

Rezid. teleif.yfe 9-6730

vo demoralizuoti. Už pinigus bu
vo galima beveik viską padaryti.
Pagal vokiečių tvarką į traukinį1 statomi: pvz., respublika ar mo- 
galėjo sėsti tik tas, kuris turėjo j narchija, iš kur gausime trauki- 
“Entlausungsschein”. Prieš di- į nių, kas mums apmokės kariuo- 
džiąją kelionę daug teko važinė-1 menę, kas ją apginkluos jei ne- 
ti, o į “entlauzungą” buvau pri- i gautume nepriklausomybės, tai 
verstas nueiti tik vieną kartą ir 
tai per nesusipratimą. Šiaip jau, 
perkant bilietą, vokiečiui reikėda
vo atskirai paduoti 5-10 ostrub- 
lių ir pakuždėti vieną žodį: “Ent- 
lauzungsschein”. Visa buvo baig 
ta. Kartu su bilietu iš kažkur iš
traukdavo formalų su antspaudu 
ir parašais “entlauzungsscheiną”. 
Ar jie buvo dirbami geležinkelio 
stočių bilietų pardavinėtojų, ar 
turėjo artimo ryšio su nuutėlini- 
mo įstaiga, kuri tuos pardavėjus 
aprūpindavo geromis atsargomis? 
Ir tik vieną kartą, vykstant į Kau
ne šaukiamą platų katalikų akci
jos organizuoti suvažiavimą, mu
du su Stulginskiu, radę stotyje 
traukinį jau belaukiantį, pamėgi- 
nom sėsti jin be bilieto ir juo ap
sirūpinti arba pačiame traukiny
je arba artimiausioje stotyje. Bet 
įkliuvome į žandarų rankas. Žan
darai, pasamdė mūsų lėšomis ve 
žiką, mus nuvežė į entlauzungo į- 
staigą, kuri buvo už Žaliojo tilto, 
ir ten pirmą kartą perėjau tikrą

kas geriau — vokietis ar rusas?
Bet visi tie klausimai ir abe

jonės buvo statomi nepriklauso
mybės ribose. Anais laikais pai
niausias žmonėms klausimas bu
vo: karalius ar prezidentas? Dau
gelis žmonių per ilgus okupacijų 
laikus buvo pripratę prie karališ
kos valdžios, todėl sunkiai vaizda
vosi nepriklausomą Lietuvą be ka 
raliaus. Paklausti, ką gi į kara
lius statysite, dažniausiai duoda
vo bendro pobūdžio atsakymą: 
“ei bus sostas, bus ir karalius. į 
Niekur sostai nenašlauja, nenaš-| 
lauš ir pas mus”. Bet buvo ir vi
sai konkrečių pasiūlymų. Pavyz
džiui, Kižių kaime, prie Marijam 
polės, didesniame susirinkime, ki
lus tam klausimui, o man vėl pa
stačius klausimą, ką jie statys kan 
didatu, vienas mano pradžios mo 
kyklos draugas drąsiai ir neabejo
damas atsakė: “Nugi Skomskį”.

Caro laikais Marijampolėje ša
lia pėstininkų Dono pulko buvo 
ir gusarų pulkas, kuriame tarna
vo karininkas Skomskis, buvęs 
tuo metu eskadrono va'du. Vyru
kas apsukrus, linksmas, gražaus

Rezid. Tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. Lū 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

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

Rez. 3241 VVeet (IGth Place 
Tel.: REpubllc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 Iki 12 yal.: arba susi
tarus;

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VVest 68 rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p ir 6 
iki 8 vai Trečlad. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

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

Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad 
Ir šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. ŠeStad. 12-8 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 So. Cicero, Oak Foreet, ID.

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

______ Vizitai pagal susi tarimą

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

Oftso tel. REIlanee 5-4410 
Rez. tel. GRovehlU 6-0617

Valandos: pirm, lr ketv. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak.; 
antr. ir penkt nuo 12 tkl 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 71st street

Telefonas 925-8296
Valandos: 2-8 v. v., penktad. 10-11 
v. r.. 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta.

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kumpas 63-člos lr Californla 

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

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

Rezid. tei. VVAlbrook 5-3048

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

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

Tel, ofiso Ir buto OLympfc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 lkl 4 popiet.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

K ĖDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vaL p. p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

No. Liberty Street

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. . _ 
antr., penktad. 1—5 treč ir šešt. tik 
sos! tarus.

7-9

Oftso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarlma

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

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

Prlimingja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR <1-1)801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė vidaus ligos 

2454 VVeet 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1293

Ofiso vai.: Pirm., antr, Treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. lr nuo 6 lkl 1 
v. v.šeštad 2—4 vai. popiet tr kitu 
laiku pagal susitarimą.—------- --- —■ — — ! < 1 « 1 "
Of. tel. HE 4-2123, Nhmu GI 8-9195

DR. V. TUMASONIS
C H I R U*R G A S 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. lt 6—8 v. vak. 

Trečlad. lr šeštad. uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA EB 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 tr 6 iki 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 lkl 4 vaL 

Trečiadieniais uždaryta.
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6648 So. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—š v 
vak.: penkt. 1r šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. lr 7 lkl 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-9141. Namu 686-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai. pirmad., antrad., penktad. 1—♦ 
įr 6—8 y. v., ketvirt. 5—B v^ vale. , 
Šeštadieniais 12—3 vai. p. p.



POETO DRAMA
būtų pralenkęs... Po jo, rašyti be 
taisyklių ir normų, sakyčiau, ne
įmanoma

Mykolaičio Putino kūrybinis
VINCAS MYKOLAITIS - PUTINAS

diapazonas labai platus. Be ro- 
I man taip, kad Laisvės alėjoje su- jant tautines meno formas. Puti-1 manų, o jų parašė net tris: “Alto 
įtinku Mykolaitį-Putiną su Kaziu i nas, priešingai, visas pajėgas pa-1 rių šešėly”, “Krizė” ir “Sukilė- 
] Cinku, grįžtančius iš tos nemalo jungė lietuvių literatūros univer-jlįai” (tas liko nebaigtas), rašė no 
į nios misijos. Putinas buvo ne- salumui įvykdyti. Jis to siekė, kel 
1 šnekus, bet pasakė, kur buvę, ir damas rašytojo meistriškumą ir
pareiškė nuomonę, kad gal ge- >

I riau būtų apie kai kuriuos asme- 
Į nis kiek atsargiau rašyti. Kai jis 
nuėjo savo keliu, Binkis tarė: “Vi1 
ą kelią stebėjausi, kaip genialiai 

Putinas moka pykčio neparody
ti".

Tai, žinoma, yra būdo pažy
mys, bet drauge ir kultūros laips
nis. Jam gyvenimo formos plau
kė iš kūrybos sampratos. Reikia

(Atkelta iš 1 psl.) 
susiformavęs lietuvis intelektua
las, pažinęs Rytus ir Vakarus, 
bet linkęs j Vakarus. Toje srity
je, sakyčiau, jam tenka pionie
riaus garbė. Ne paslaptis, kad di
delė dauguma lietuvių inteligen
tų buvo rytietiškos, rusų mokyk
los auklėtiniai. Kultūriniame gy
venime beveik visą nepriklauso
mybės metą jautėsi, jei ne trin
tis, tai skirtis, lyg ir du varžybų 
laukeliai, vakarietiškam tolydžio 
stiprėjant. Kadangi pradžioje ta 
vakarietiškoji šviesuolių saujelė 
buvo nedidelė, tai jie pasirinko 
ramų ir diskretišką varžybų ke-1 atminti, kad pirmąjį nepriklauso 
lią. To bene pats gražiausias pa-*mybės dešimtmetį buvo aibės ra- 
vyzdys bus buvęs nuosaikus žur- šalo išlieta, aptariant ir įtaigo- 
nalas “Židinys”, kurį ilgus metus'___ ____ ____________ _
redagavo Mykolaitis-Putinas. Jis 
neskelbė nei skambių šūkių, nei 
sensacingų programų, o varė 
nuosaikią ir gilią kultūros vagą. 
Nereikia nei sakyti, kad rimtas 
ir nuosaikus žurnalo tonas yra 
sukurtas Mykolaičio-Putino. To 
žurnalo rolė, kaip ir daug kas mū 
sų gyvenime, nėra dar tinkamai 
įvertinta.

Lygia dalia Mykolaičio-Putino 
paskaitos universitete diskretiš
kai, tačiau rimtai, auklėjo ištisą 
eilę lietuvių literatūros tyrinėto
jų. Visur Mykolaitis-Putinas pro
pagavo kultūringumą. Ne tiktai, 
kaip sakoma, kūryboje, bet ir pa
čiame gyvenime, pačioje kasdie
ninėje būtyje.

Visur jis buvo nuosaikus, ra
mus, rimtas. Ir kasdieninėje bū
tyje jis gyveno, ėjo, kalbėjo, pri
tarė, nesutiko rimtai, lyg kažko
kią labai svarbią ir rimtą apeigą 
atlikdamas. Visi žmogiški jaus
mai jam nebuvo svetimi. Jis džiau 
gėsi savo viduje, ne rankomis ir 
kojomis, kaip kiti. Kas jį arčiau 
pažino, pasakoja, kad jam buvo 
labai nelengva supykyti.

Kartą turėjau nelaimės ir aš jį 
supykinti. Gindamas Tumą Vai
žgantą, parašiau trumpą drūtą 
straipsnelį, pavadinta “Nelipkit 
ant kulnų!” ir jame kliudžiau A- 
domą Jakštą-Dambrauską. Pasta
rasis užsirūstino taip, kad rašyto
jų draugija turėjo už mane atsi
prašyti. Man ir šiandien neaiš
ku, kodėl draugija turėjo atsipra 
Syti, o ne aš, kaltininkas. Myko
laitis-Putinas buvo draugijos pir
mininkas. Jam, po “Altorių šešė
ly” e'ti pas Jakštą, aišku, didelio 
malonumo nebuvo. Ir atsitik

paties kūrinio kultūros lygį.
Šiandien, nutrūkus natūra

liai lietuvių kultūros raidai, yra 
iškilę nemažą įvairaus plauko 
veneloviškų stabų, Mykolaičio - 
Putino reikšmės nematome viso
je didybėje. Aną dieną ėmiau ir 
pagalvojau, juk “Altorių šešėly” 
romanui galima daug ką prikišti, 
bet kai apgrųibomis perbėgi 
tuos trisdešimt penkerius metus 
ir tai, kas per tą laiką parašyta, 
tai taip ir nerandi, kas būtent tą 
romaną meistriškumu ir kultūra

Elena Kepalaitė Detalė iš skulptūros “Miestas” (bronza)
(Š.ą bronzos skulptūrą įsigijo Pennsilvanijos Meno akademija)

| vėlių, poemų, dramų, misterijų, 
į literatūros tyrinėjimų, kritikos ir 
polemikos raštų. Tačiau visa jo 
garbė, ir, sakyčiau, didybė glūdi 
poezijoje, kuria jis savo kūrybą 
pradėjo ir kuria jis ją baigė. Visa 
kita jam pačiam, atrodo, bus bu-

■ vę tik pagalbiniai žanrai, kurių 
griebėsi, ar tai negalėdamas ly
rine forma išsireikšti, ar norėda
mas nuo tos jį dažnai gąsdinusios 
formos pabėgti, ar, kaip profeso
riavimas, kurį diktavo patsai pra 
gyvenimas. Reikėjo gi iš ko nors 
gyventi. Gyvenime jam viskas at
rodė esą skersai kūrybos arba po
ezijos kelio. Dėl to, sakysime, 
kai tiktai sukako jam šešiasde
šimt metų, jis nuo profesūros tuč 
tuojau atsisakė. O profesorius jis 
buvo labai geras. Jis mėgo jauni
mą, ir jaunimas jį. Yapč, kad jis,1 
turėjo tam jaunimui ką pasaky-H 
ti. Negana to, jis turėjo idėją, se
ną dar savo studijų laikais įgytą 
į meną ir poeziją ir visur ją sten
gėsi pravesti. Tai ypač išryškėja 
antrosios bolševikų okupacijos 
metais, kai jis atvejų atvejais su 
didele pilietine drąsa prieš nu- 
žmogėjusį aereopagą tas savo pa 
žiūras gynė.

Visi apie Mykolaičio-Putino kū 
trybą rašiusieji sutinka, kad jis yra 
pirmon galvon poetas. Dėl to aš 
imsiuos tos gal dar per anksti 
spręstinos poetos dramos, kur bū 
tent glūdi tos dramos pačios gi
liausios priežastys. Mes turime la 
bai gražios medžiagos, kuri gali 
būti raktu į jo poezijos paslaptis. 
Tiesa, ta medžiaga nėra visu šim 
tu procentų patikima. Atmintina, 
jog kaip jinai bebūtų nuoširdi, 
vis vien ji nėra visiškai atvira, 
nes tokius dalykus rašytojas rašo, 
turėdamas prieš akis skaitytoją. 
Jei Putinas paliko dienoraščių ir 
laiškų, tai iš jų tie dalykai ga
lės geriau paaiškėti, bet imsiuos 
vienos kitos jo kūrybos proble
mos, kurios, mano manymu, gali 
būti be didelio pavojaus spren
džiamos jau šiandien.

Prelatas Krupavičius apie My
kolaičio-Putino tėvus štai ką pa
sakoja: “Abu tėvai susipratę lie
tuviai ir katalikai. Nuaugę gra
žiai, liekni ir tiesūs. Tėvas su že
myn nukarusiais ūsais, ramaus I 
būdo, kaimo autoritetas. Motina |t 

I

Pakalnėlėmis, grioveliais, pagiriais. 
Kas Į tuščią mano būstą 
Mano viešnią man įleis?
Pats keliuosi, pats einu.
Ne, nereikia!
Pro septynetą spynų
Ir pro užtrenktas duris
Savo eisena sklandžia
Ji įėjo, ji jau čia...
Ji prie mano guolio kojų
Kaip vaiduoklis atsistojo ,
Ir be žodžių tylomis
Šaltavyzdėm akimis
J mane įsižiūrėjo.
Užsimerkiu----------

— Kur ta skrenda kavalkada? 
Kaip tas žirgas atsirado?
Kas nejučiomis mane 
Pasodino jo balne?
Kur su jais ir aš kartu 
Prarajų briaunom skrendu? 
Ak, staiga ties bedugne 
Jau pakibo žirgo koja.
Ne! Ant akmenio briaunos 
Jis sustoja. — —

Iš ciklo "Mano būstas"

NAMAS

Tas namas, kur saugo mane
Nuo šalčio, nakties ir vėjo,
Man gemant,
Jau šitoje vietoj stovėjo. 
Ir sakė draugai, 
Nusiteikę linksmai, 
Kad tai būsią 
Mano namai.

Praėjo daug metų,
Daug keitės naktų ir dienų — 
O šitam name
Aš ir šiandien dar vis gyvenu.
Bet štai jau ilgėja, tamsėja naktis — 
Pro namo kampus vėjas staugia, 
Ir j naktį, ilgų, baugią, 
Skęsta ir mano būtis.
Šiaušias pastirę jausmai,
Ir kažkas ūmai
Gniaužia krūtinę ranka ledine. 
Ak, ne!
Tai ne mano,
Ne mano šitie namai.------—

VIEŠNIA

Atsimerkiu...
Nėr jau mano tos viešnios 
Iš juodosios nežinios.
Mano būste jau tamsu. 
Kur buvau ir kas esu?
Nieks man nieko neatsakė. 
Tik galvūgaly prie guolio 
Dega žvakė.----------

PRAGIEDRĖJIMAS

Šis vakaras, o Viešpatie, toks ilgas 
Po tos trumpos dienos!
Bet mėlynas pakalnės paukštis 
Jau greit į dangų nuplasnos. 
Tad kas manos keistos būties 
Užkeiktą žodį pasakys 
Ir kas man angoje nakties 
Nuskaidrins temstančias akis?

— Apsižvalgyk, — pats sau tariau, — 
Jau štai saulėlydy giedriau.
Antai viršūnėmis kalnų
Jau kitas paukštis 
Mosuoja mėlynu sparnu. 
Dangus giedrėja vakaruos. 
Ir dar ilgai
Auksinės ugnys žaižaruos —
Ir dar ilgai
Šešėliai žemėje tirštės, 
Kol visos žvaigždės 
Padangių būste suspindės.

Eilėraščiai paimti iš paskutinio V. Myko
laičio - Putino eilėraščių rinkinio “L a n- 
gas”, išleisto Vilniuje 1966 metais.

Baladė
Ta pati, o ne kita----------
Ji atėjo neprašyta, nors laukta

labai religinga, jautri, mandagi iri imponuojančios išvaizdos: liek-iną. Jam tėvas buvęs per griežtas 
nedrąsi moteris. Putinas savo bū Inas, vidutinio ūgio, nedrąsus, už 
du ir net veidu daugiau panašus 
į savo motiną negu į tėvą.” Rei
kia pridėti ir tai, ką prelatas sako 
apie jauną Putiną: į seminariją 
iš gimnazijos atvyko jau susipra
tęs lietuvis, jaunas bernelis, ne

kalbintas parausdavo, neiškal
bingas, nekalbus, ėjo vieną petį 
pakreipęs pirmyn, lyg prieš dide
lį vėją. Mokėsi vidutiniškai”. I

Pats Mykolaitis-Putinas taip 
pat daugiau linkęs savintis moti-

ir gal net kietokas. Tačiau, sudė
jus visą vienon krūvon susidaro 
įspūdis, kad jis savyje turėjo tė
vo ir motinos būdo ir tempera
mento savybes: jausmą ir blaivų 
protą, svajingumą ir intelektą.

(Bus daugiau)

IŠILGAI 
AFRIKOS

Kazys Almenas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

6. ŠVENTYKLOS, PIRAMIDĖS 
VIENGUNGIŠKAS GYVENIMAS 

EL BALYANOJE

Abydos — Karnak — Aswan
Surišimas šventyklų su viengungišku gy

venimu kai kam gali atrodyti giliai simbo
liškas, bet iš tiesų šį kartą priežastis daug pro- 
zaiškesnė. Paprasčiausiai nenoriu rašyti visos 
atkarpos apie egiptiškas šventyklas ir pirami
des, užtai bent gera jos pusė ir bus apie vien
gungius.

Rašyti atkarpą, arba ir kelias, arba net 
ir keliolika tuzinų apie matytas šventyklas 
yra beviltiškas reikalas. Paskleisčiau čia rieš
kutėmis tokių būdvardžių, kaip: milžiniškas, 
stulbinantis, gigantiškas, pritrenkiantis ir 
etc. Ir kas gi iš to būtų gudresnis? Panašus 
čia dalykas, kaip Grand Canyon, kaip didie
ji sekvojos medžiai Califomijoje. Kas jų ne
matė, iš aprašymo vis vien nesusidarys jo
kio vaizdo.

Pasakysim paprastai: didelės tos pirami
dės ir šventyklos. Ir daug jų. Patys vardai 
taipgi gražiai skamba: Abydos, Dandera, Ed- 
fu, Karnak, Luxor, Deir EI Bahari, Abu Sim- 
bel. Net ir mažiausia iš tų šventyklų daugiau 
dešimt kartų didesnė už Marąuette Parko lie
tuvių bažnyčią, o didžioji šventykla Karna- 
ke, visiškai neperdedant, tiesiog akim neap
rėpiama. Bent nuo žemės tikrai ne, reikėtų 
įsėsti į lėktuvą, kad galėtum ją visą iš kar
to apžvelgti.

Tiek jos didelės, jog, beklaidžiojant tarpe 
kolonų, sfinksų ir obeliskų, kyla kažkoks ag
resyvumas žmoguje. Norisi tiesiog ginčytis su 
tom nebyliom ir stilizuotom faraonų figūrom, 
įrėžtom į masyviąsias sienas ir dar pritren
kiančiai aiškiai išsilikusiom. Norisi sakyti 
joms, kaip kadaise prieš 2000 metų sakė, ma
tyti labai panašų jausmą turėdamas, kažku
ris iš atvykusių jų papėdėn romėnų: kas iš 
jūsų visų tų piramidžių — vienas romėniška
sis akvedukas savo nauda šimtą kartų pra
lenkia visas piramides!

Be abejo, praktiškesnė buvo Romos vals
tybė, užtat ir išsilaikė ji kur kas trumpiau. 
Ne vien duona žmogus gyvas, bet ir tašytais 
akmenimis, sukeltais vienas ant kito tokiu 
mastu, jog jų dydis prilygsta aplinkui ply
tinčios gamtos dydžiui, vertam simbolizuoti 
Dievo, faraonų ir valstybės amžinumui. Nes 
tam gi ir buvo tašomi tie akmenys, idant 
jie būtų ne tiek simbolis, kaip pati esmė ga
lios ir amžinumo, kuriuos savo asmenyje su-

Manasis asiliukas ir jo prižiūrėtojas Luxore.

vienijo faraonai. Ir iš tiesų, nėra pavyzdžio 
istorijoje, kad akmuo būtų užkrautas ant ak
mens su didesniu pasisekimu. Daugiau kaip 
3000 metų kultūrinį ir valstybinį tęstinumą 
užtikrino ir liudija tie akmenys. Pabandyki
me kur kitur istorijoje surasti ką nors pana
šaus.

Taigi, trupėkite ramiai, šventyklos. Jūs sa-

>

“Ar tavo krašto merginos irgi taip stiprios?” 
Islamiškame krašte moteris fotografuoti sunku, 
net pavojinga, šios vandenį iš Nilo nešančios 
mergaitės aiškiai nepatenkintos mano fotogra
favimu.

vo uždavinį atlikote. Bevaikščiojant tarpe jų, 
kilo ir keletas, tegu gal ir ne taip jau gilių, 
minčių. Štai kad ir faktas, jog visi tie farao
nai ir aukštieji žyniai nupiešti šventyklų sie
nose yra tokių puikių figūrų individai. Gal 
ir šitai yra surišta su šventyklų dydžiu? Kar- 
nako šventykla yra pusės kilometro ilgio, ma
tuojant nuo priekinių iki užpakalinių vartų. 
Vienas šoninis jos atsišakojimas eina dar 350 
metrų. Einant procesijai tris kartus aplinkui, 
turėtume 5-ių kilometrų nuotolį! Ir tai būtų 
pasivaikščiojimas kepinančioje saulėje! Šitaip 
dievus garbindamas, storas nebūsi.

Detaliau pasižiūrėjęs į tuos stebėtinai pui
kiai užsilikusius sienų piešinius ir bareljefus, 
pastebi, jog ne viskas ir tadaise jau taip 

sklandžiai vykdavo. Randi ir įdomių panašu
mų su mūsų laikais. Štai Deir EI Bahari 
šventykloje prie gretimų kolonų galima pa
matyti nuvertintus ir išaukštintus faraonus. 
Nuvertintųjų ir suniekintųjų faraonų vardų 
ir titulų hieroglifai aiškiai, to visai neslepiant, 
kaltu sunaikinti. Ir tai padaryta metodiš
kai, per visą didžiulę šventyklą. “Gerieji” fa
raonai, žinoma, palikti su visais vardais ir 
titulais.

Bet tiek to tuos visus akmenis. Anekdo
tais jų irgi neapibūdinsiu. Verčiau pereisiu 
prie viengungių.

Pirmasis jų buvo gana jaunas, gal dvyli
kos. Jis prižiūrėjo nuomojamus asiliukus prie 
Karalių slėnio — faraonų kapų. Kalbėjo jis 
angliškai tiesiog stilizuotu biblišku rimtumu. 
Iš jo išnuomavau asiliuką vienai dienai (45 
piastrai) ir miniu jį čia, kad galėčiau įspraus
ti vieną nuotrauką, kurią dariau su tam tik
ra rizika. Musulmonai aplamai nemėgsta bū
ti fotografuojami. O moteris fotografuoti tie
siog draudžiama. Jei tai darysi vyrų akivaiz
doje, gali tokiu atveju būti net jų apkultas. 
Tad suprantama, kad ir aš čia per daug mo
teriškųjų nuotraukų neturiu. Bet štai vis dėl
to viena.

Grįžom mes prie Nilo, visą dieną jodinėję 
toliau ant išnuomoto asiliuko. Pavakaryje iš 
Nilo į gretimus kaimus moterys ir merginos 
neša vandenį.

— Ar tavo krašte merginos irgi taip stip
rios kaip mano krašte? —visu rimtumu klau
sė manęs jaunasis asilų prižiūrėtojas, kada mu 
du susitikom grupelę iš Nilo grįžtančių mer
ginų.

— Abejoju, — atsakiau ir padariau čia 
pridėtą nuotrauką.

— Mano krašte jos labai stiprios ir gali 
pačios tave net primušti, jei tu jas fotogra
fuosi! — informavo mane asiliukų prižiū
rėtojas.

Dėkui Dievui, bent tą kartą nieko pikto 
neatsitiko.

Kitą grupę, ir tai jau gryno plauko vien
gungių tarp 22-jų ir 30-mties metų, sutikau 
Abydos šventykloje. Buvo islamiškasis sekma

dienis (reiškia — mūsiškis penktadienis). Jie, 
taip kaip ir aš, buvo atvykę į Abydos šven
tyklą pasižvalgyti po išpaišytas- sienas. Sma
gi grupelė. Šeši iš viso. Visi jie buvo nese
niai baigę vienokias ar kitokias studijas. Da
bar buvo atsiųsti į netoliese esantį miestelį 
EI Balyaną atlikti privalomo, dvimetinio dar
bo stažo. Du iš jų kalbėjo vokiškai, du, nors 
nekaip, angliškai, tai susikalbėti sunkumų ne
buvo. Ypač draugiškas buvo jaunas inžinie
rius, kilęs iš Kairo ir studijavęs, berods, Stutt- 
garte, vardu Muhamed Al Azahr. Kai visi 
jau prisižvelgėme po šventyklos skliautus, jis 
pakvietė mane užeiti į namus. Sako, gyve
name visi kartu, lova atsiras, tai prašau per
nakvoti.

(Nukelta j 4 psl.)

Kolosališka statula Karnake: Ramais II su
žmona. Žmona — tai ta figūra tarp faraono 
kelių. Iš tiesų, ir ji kur kas didesnė už normalų 
žmogaus ūgį. Sąlyginis figūrų dydis Egipte bu
vo tampriai surištas su individo svarba.



Sfinksų alėja Karnake. Nuotraukoje matyti tik dešinės pusės dalis.

IŠILGAI AFRIKOS
(Atkelta iš 3 psl.)

Kvietimą, žinoma, priėmiau.
Visur egzistuoja tam tikri ir visuotiniai 

viengungiško gyvenimo dėsniai. Žinau tai iš 
giloko savo patyrimo. Pavyzdžiui, kas link 
tvarkos. Arba kaip moterys bus linkusios čia 
vadinti — netvarkos. O tos netvarkos, mat, 
gali būti keliolika laipsnių. Gali būt apsilei- 
dus netvarka, apskretus netvarka, tai vis ne
priimtinos sąvokos. Pas tikrus viengungius 
viešpataus, būtent, racionali netvarka: tiek 
jos, kad būtų patogu gyventi, bet, antra ver
tus, ne tiek, kad gyventi trukdytų. Užrašus, 
pavyzdžiui, yra absurdas sukrauti į lygias krū
veles, kaip to norėtų moterys. Užrašai yra skir
ti darbui. Ir jie turi būti plačiai paskleisti 
ant stalo ir ant visų laisvų lentynų. Paveiks
lų mano viengungiams, žinoma, reikia. Ir tai 
kuo įvairiausių: iš žurnalo iškirpta mergaitė, 
atvirukas iš Augsburgo, kalendorius su pir
mininko Mao atvaizdu... Bet jokiu būdu jų 
negalima kabinti ant sienos simetriškai. Si
metrija yra moterų ir naiviųjų estetika. Bet 
koks viengungis žino, jog paveikslą reikia ka
binti būtent ten, kur tam yra vinis. Indus, 
žinoma, plauti reikia, bet visada tik sekan
čią dieną. Tada jie būna pakankamai atmir
kę vandenyje, tad ir daug švariau ir nuo
dugniau nuplaunami.

Vos tik įžengęs į mano surastų draugų bu
tą, įsitikinau, jog visų šių taisyklių čia griež
tai prisilaikoma. Pasijutau tiesiog kaip namie. 
Vis dėlto yra bendroji egzistencijos sutrauk- 
tinė visame plačiame pasaulyje! Nors, žino
ma, mūsų vakaronės eigoje pasirodė ir keli 
smulkūs skirtumai. Tam gi ir esu svetima
me kontinente pagaliau.

Jei šeši vyrai nori taikiai gyventi kartu 
trijuose kambariuose, yra būtina, jog tarp jų 
egzistuotų laisva atmosfera su juokavimu, 
prasivardžiavimu ir net apsistumdymu. To čia 
buvo apsčiai, ir netrukus buvau įtrauktas į 
jų nuolatinį, geraširdišką erzelį.

Pavyzdžiui, inžinierius iš Assiuto buvo va
dinamas “Akmengalviu”.

— Visi tie iš pietų Egipto yra akmengal- 
viai, o šitas tai tiesiog granitgalvis, —aiški
no man Muhamedas.

Tamsiaodis ekonomistas iš Aleksandrijos 
vadinosi “Lotus”.

— Pažvelk tik giliai į jo akutes! Na, nusi
šypsok Lotus! Ar tai ne tikra Madam Butter
fly?

Iš tiesų, jo akys buvo gana įkypos. Pasi
rodė, kad ir kalendorius su Mao-tse-tungu 
buvo specialiai draugų jam dovanotas.

Kūno kultūros mokytojas buvo vadina
mas “Fakiru”. Čia jau užsitarnauta pavardė. 
Jis puikiai stovėjo ant galvos, vaikščiojo ant 
rankų, ir tą savo meną kiekviena proga, pra
šytas ir neprašytas, demonstravo.

Buvo karšta, ir buvome sukaitę, kai pa
siekėme jų butą EI Balyanoje. Visi tad tuoj 
užsimetė lengvas pižamas, kurios čia Egipte 
šalia tradicinio “gabalyja” (ilgasis, žemę sie
kiąs apsiaustas) yra virtusios tiesiog tautiniu 
drabužiu. Vaikai ir paaugliai tas pižamas ne
šioja pastoviai. Visi likusieji, įskaitant ir rim
tą profesorių, pas kurį valgiau vakarienę Kai
re, jomis apsivelka, grįžę namo. Lengvas tai 
drabužis, vėsus ir patogus. Vyrukai ir man 
pasiūlė vieną porą (“Akmengalvis” buvo 
mano dydžio), tai netrukus visi gana pato
giai įsitaisėme.

Minėtieji skirtumai pasirodė, kai prisėdom 
vakarienei. Tai buvo, iš tiesų, savotiška. Visi 
jie buvo aukštąjį mokslą baigę žmonės. Trys 
iš jų po kelerius metus buvojo Europoje. Bet 
maisto reikale jie pasiliko nė kiek neatšokę 
nuo egiptietiškos tradicijos. Valgiau po to va
karienę ir pas ūkininkus. Ir ten buvo lygiai 
taip pat. Būtent: ant stalo sukraunama eilė 
dubenių, kurių kiekviename yra po vieną vir
tą patiekalą. Šį kartą buvo buvęs pamidorų 
padaže, virtų žirnių buljonas, trečiame ryžiai 
su kapota mėsa, na ir ketvirtame tradiciškoji 
malachija. Tai žalia egiptietiška sriuba, kuri, 
matyt, visiems labai patinka, nes visada ma
nęs visur klausdavo: kaip malachija, ar skani? 
Sakydavau, žinoma, taip, nors, atvirai kal
bant, asmeniškai įstengčiau apsieiti ir be jos. 
Sriuba lyg taukuose virtom dilgėlėm atsiduo
da. Šalia šitų patiekalų dar sukraunamos krū
vos egiptietiško “aiš”. Tai storo blyno pavi
dalo, ant akmenų kepta duona.

Ir viskas. Dėl mandagumo, valgant man 
siūlė šaukštą. Bet jo atsisakiau. Jeigu jau ly
giomis, tai lygiomis. Valgoma taip. Atsiplė- 
šiama duonos. Ji iškepta su lanksčia pluta ir 
lengvai plėšiasi. Su ta duona tiesiog pasise- 
miama patiekalo iš dubens, kuris tau geriau
siai atrodo. Mėsos valgoma mažai. Karštame

klimate mėsos tiesiog nesinori. Pats tai paty
riau. Taigi valgoma: duona su bulvėm, duo
na su pupom. Kadangi visa tai būna daž
niausiai skaniai išvirtame padaže, tad nėra 
jau taip blogai kaip gali atrodyti. Mūsų bu
vo septyni. Tai apie stalą reikėjo susigrūsti 
gana ankštai. Pasirodo, kad jie čia turi ir 
griežtą organizaciją, verdant pietus. Šioje sri
tyje tarp viengungių šitai labai pravartu. 
Kiekvienas jų- buvo specialistas kurio nors iš 
patiekalų. Lotus, pavyzdžiui, virė malachiją.

Užbaigėme vakarienę apelsinais ir chal
va — tai spranginančiai saldus iš medaus ir 
riešutų daromas pyragas. Paskui dar susėdo
me visi balkone graužti cukrašvendrių. Fa- 
kiras parodė, kaip gražiai jas galima suka
poti į patogaus ilgio gabalus vien kietu ran
kos plaštakos smūgiu. Galima, reiškia, jeigu 
moki ir turi užtenkamai sukietėjusią plašta
ką. Man visa tai nelabai sekėsi.

Kalbos temos buvo įvairios, didžiumoje 
butiškos ir apie keliones Europoje. Politikos 
ir ypač karo su Izraeliu lyg nebūtų buvę. 
Gal jie ir dėl manęs viso to neužgriebė. Kal
bėjome, žinoma, ir apie moteris. Šioje temo
je išryškėjo ir skirtumas. Ir jau ne taip smul
kus.

— Žiūrėk ten. Tame name, už daržo, — 
man sakė Muhamedas, — ten gyvena pen
kios mokytojos. Jos panašiai, kaip ir mes, čia 
atkeltos iš Kairo, iš Fagum. Jos ten sau vie
nišos sėdi... Mes sėdim čia vieniši... Nesame 
su jomis net pasikalbėję.

— Tai ar jos ką tik atvyko?
— Oi ne. Jos čia jau ilgiau kaip metai. 

Bet čia ne Kairo, čia pietinis Egiptas. Mes 
negalime jų užkalbinti. Tai sugadintų jų re
putaciją. Vaikų tėvai tada sakytų, jog jie ne
nori, kad kekšės jų vaikus mokytų... Ohi, tu 
neįsivaizduoji šio krašto! Visi čia yra gryni 
akmengalviai. Ar ne taip, Akmengalvi?

Inžinierius iš Assiuto sutiko.
— O štai Lotus — tokias gražias akis tu

ri, bet nėra kam jas parodyti...
— Jūs neįvertinat manęs. Manęs mote

rys nedomina. Aš sportininkas.
— O taip! Jis plaukikas. Iš Aleksandrijos 

gi...
— Aleksandrijoje balkone taip nesėdėtu- 

mėm. Ten būtų ko nors įdomesnio, — atsidu
so Lotus.

Bet EI Balyanoje vis dėlto sėdima. Čia dar 
gilios islamiškos tradicijos kraštas. Sėdima, 
kalbamasi, graužiamos cukrašvendrės, išge
riama arbatos. Nieko stipresnio. Alkoholis ir
gi prieš islamo taisykles. Ir bent pietiniame 
Egipte tų taisyklių stebėtinai griežtai prisilai
koma. Bent aš per visą kelionę nemačiau 
(išskyrus Kaire) geriančio egiptiečio. Negėrė 
ir šie viengungiai. Nelabai tai derintųsi su 
Chicagos viengungiškom tradicijom.

— Kaire tai šiek tiek išgeriu, — prisipa
žino Muhamedas, — alaps ar ir datulių deg
tinės. Jos skonis kaip aniso Vokietijoje. Bet 
šičia mums negalima. Mes esame atstovai iš 
sostinės, visi mus seka... Ach, kad tik greičiau 
tie privalomi dveji metai baigtųsi.

Ir kiti buvo panašios nuomonės. Tuos 
dvejus metus atpilti reikia. Su tuo jie suti
ko. Pagaliau išsimokslinę visi buvo valstybi
nėm lėšom, tai dabar tą skolą reikia grąžin
ti. Bet po to tai visi jau žadėjo vykti į Kai
ro, Aleksandiją arba į užsienį.

— Kad tie žmonės čia tikri akmengalviai,
— jau visai be humoro skundėsi Muhame
das, — Ne tik jie patys nenori keistis, bet 
jie nori, kad ir kiti žmonės tik į juos pa
našūs būtų...

Gal ir taip. Čia jau turėsiu pasikliauti 
Muhamedo nuomone. Bet jie vis dėlto labai 
draugiški tie akmengalviai. Vėliau vakare, kai 
maloniai atvėso, kada iš tiesų atgyja Egipto 
miestelių gyvenimas, išėjome pasivaikščioti po 
EI Balyaną. Visur, prie kiekvienos kavinės 
mus prašė sustoti, prisėst, išgert kartu kavos 
ar arbatos. Visur reikėjo dalintis ilgomis seri
jomis “Salėm Aleikum”. Tiek rankų paspau
džiau tą vakarą, jog jaučiausi lyg į Senatą 
kandidatuočiau.

— Jie, mat, labai nori giliau į tas gra
žias Lotuso akis pažiūrėti, aiškino Fakiras.
— Užtai ir prašo prisėsti...

— Nekreipk dėmesio į jį, niekas nekrei
pia, nors jis ir ant rankų vaikščioja, — sakė 
Lotus. — Iš tiesų mane čia gerbia tik už tai, 
kad taip gerai malochiją verdu...

— Eik tu Cio-čio-san iš Aleksandrijos...
— Na! Ar ne puiki buvo malachija? — 

Klausimas buvo skirtas man. Ką gi, atsakiau, 
kad puiki. Bet dėkui Dievui — iš ryto pus
ryčiams jos nebuvo. Valgėm duoną su pu
pom. Ir visi išsiskyrėm, lyg būtumėm jau il
gus metus, o ne tik vieną parą, pažįstami.

(Kitą kartą K. Almenas galinėsis su Su
dano muitininkais ir su laiku dykumoje).

— Kaip Donelaitį įamžinti? 
Prieš beveik metus, 1967 m. bir
želio 22 — liepos 9 d., iš Vil
niaus į Tolminkiemį buvo nu
vykusi archeologų grupė ir atli
ko tuo tarpu neapibūdintus ka
sinėjimus (buvo kalba, kad gal 
ras apčiuopiamesnių duomenų 
Donelaičio protretui). Dabar ži
nių agentūra pranešė, kad Moks
lų akademijoj įvyko nuolatinės 
K Donelaičio komisijos posėdis 
(pirmininkas K. Korsakas). Ten 
esą, “buvo išklausyti pranešimai 
apie archeologinius kasinėjimus, 
atliktus buvusioje K. Donelaičio 
gyvnevietėje (Kaliningrado srity 
je)”.

Pranešime išskaičiuota, kas

— Chicagos Lietuvių rašytojų 
kviestame susirinkime praėjusį 
sekmadienį Vincas Ramonas ir 
Pov. Gaučys iškėlė lietuvių ir ki
tų tautų literatūros įdomesnius 
momentus, A. Kairys, J. Ignato- 
nis ir kiti akcentavo, kad tikro
ji mūsų literatūrinė gyvybė yra 
aktyvi literatūrinė veikla, kūri
nių skelbimas spaudoje, įvairių 
leidinių leidimas, nes be to ne
bebūtų jokio literatūrinio gyve
nimo. Stovėti sargyboje, kad ko
kie menkavertiški kūriniai neiš
vystų spaudos, nėra pakankama 
priemonė kovoje už literatūrines 
aukštumas. įdomių klausimų a- 
pie vokiečių literatūrą iškėlė tos 
srities specialistas dr. Rimv. Šlia- 
žas.. Numatoma rudenį surengti 
porą paskaitų, kurių vienos tema 
būtų “Žmogus dabartinėje lite
ratūroje”.

— M.K.Ciurlionis minimas ir 
Leipzige. Šio miesto (ryt. Vokie
tijoje) konservatorija šiemet mi
ni savo 125 metų veikimo sukak
tį. Šioje konservatorijoje kurį lai
ką studijavo muziką ir M.K.Ciur 
lionis. Padedama Vilniaus kon
servatorijos, Leipcigo konservato 
rija įtraukė į savo sukakties minė
jimų programą ir buvusio savo 
mokinio Čiurlionio laiškų, ku-| 
riuose daug rašyta apie tų laikų | 
(1902 m.) Leipzigą apskritai ir 
apie jo konservatoriją. Ypač ver
tingi konservatorijos istorijai 
Čiurlionio aprašymai apie pasku i 
tinęs Reinekės, Jadosono — gar-' 
šių tos konservatorijos profesorių 
— pamokas. Tai ypač patraukė 
minėjimo rengėjų dėmesį į Čiur
lionį ir jo kūrybą. Ta proga bu
vo prisiminti ir vėliau Leipzige 
studijavę lietuviai kompozitoriai: 
B. Dvarionas, J. Bendorius, K.V. 
Banaitis, J. Gruodis, St. Šimkus, 
J. Pakalnis.

Nors medžiaga apie Čiurlionį 
leipcigiečiam buvo parūpinta Vi 
Iniaus konservatorijos personalo 
pastangomis, valdžia (šiuo atve
ju vad. kultūros ministerija) pa- 

1 siėmė sau teisę oficialiai įsiterpti 
į minėjimą: Leipzigo konservato 
rijai dovana — ąžuolinis Čiur
lionio bareljefus — buvo įteiktas 
ne konservatorijos, o ministeri
jos vardu... (E.)

llllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllll

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-up ir Motorų Remontas 

5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9533
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PARDUODAMI
IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išmokčtinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO. 
6200 S. Western, Tel. OR 6-4421
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS ENPKESS

MARQUE1*rE GOT PARCEL 8ERV 
2808 89th St. Tel. WA 6-2787
2501 «9th St. Tel. VVA 5-2737

I <333 So. Halsted St. Tel. 254-3320 
Lietuvių bendrov# turinti teisę

Į siuntinius siųsti savo vardu iŠ Chl- 
. cagos tiesiai ) Lietuvą.

Didelis pasirinkimas (vairių me
džiagų. Ital. lietpalčių ir kitų prekių. 

Priimami užsakymai automobilių. 
Šaldytuvų, televizijų ir t. t.

E. ir V. Žukauskai

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir lutus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmmiiiiiiiii
TELEVIZIJAS

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
I taisau. Už patarnavimą vietoj $3, 

už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas

I. MIGLINAS
2549 W. 69 St.. n auk.. PR 6-1063

SOPNIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki • 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7159 South Mapleuood Avenue 
Chicago. Illinois 006299

VISOS PROGRAMOS Iš W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pridedama tik minkiemiui... Vien iš to didelis 
galvosūkis, kaip Donelaitį įam
žinti. (E.)

♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ * ♦ 4

kalbėjo ir pranešė, 
kad “Priimtas nutarimas arti
miausiu laiku apibendrinti atlik
tus mokslinius tyrinėjimus ir pa
daryti iš jų atitinkamas išvadas 
dėl tolesnio K. Donelaičio atmi
nimo įamžinimo”...

Pranešimas skamba, lyg būtų 
susidurta su didesniais neaišku
mais ar net keblumais dėl to kas 
rasta, ar ko negalėta rasti. O vie
nas keblumas tai visai akivaiz
dus: vengiant prasikalsti rusams, 
nepatogu minėti panaikintą Tol
minkiemio vardą; bet nedrąsu ir 
kišti į akis lietuviams “Cistyje 
Prudy” vardą, kurį rusai užkorė 
net hitlerininkų nepaliestam Tol

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllillllllllll

MOVING
ŠERĖNAS pęrkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Plące. WA 5-8063

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIII'HIII

LIETUVIAI TĖVAI, PASINAUDOKIT
ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e n n e b u n k e p o r t e, Maine.

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.

Išeinamas pilnas j kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursai-
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba po 5 pamokas savaitėje 

4 grupėms.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 

lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniame 
įstoti j kolegijas.

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Atsižvelgiama | kiekvienos šeimos padėt).
Registruokite mokinius 1968 -1969 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Re v. Rector
St. Anthony Higb School 
Kennebankport. Maine 04046

MOVING
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas.

WA 5-9209 Chicago, Illinois

TURTAS 90 MILIJONŲ

DAUGIAU TAUPYSITE
DAUGIAU PELNYSITE

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. VVESTERN AVĖ

TEL. GRovehill 6-7575

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
no pusmetį.

LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5'/4%. 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.

\/s«ETV\9 
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ŽMOGAUS ĖJIMAS VIDURNAKČIO 
BRIAUNA

Aloyzo Barono romano "Pavasario lietus" pasirodymo 
proga

JURGIS GLIAUDĄ

Aloyzas Baronas, PAVASARIO 
LIETUS. Romanas. Nidos knygų 
klubo leidinys Nr. 67, 1968. Kny
ga 261 psl., kaina $2.50, gaunama 
ir “Drauge”.

*

savo gelbėjimus, pagal savo gei- 
davimus.

A. Baronas perteikia mums to 
visuomenės sluoksnio žmogų su 
nuostabiu reljefu. Su chirurgiškų 
— rašytojišku skalpeliu, jis ats
kleidžia to tipo gyvenžiūrą, po-1 
lėkius nesiekiančias aukščiau Ci
cero ir Gage Parko stogų, idealus, I 
besitenkinančius lietuviškais vai-i 
giais, antros rankos “kedilakais”, 
pabaliavojimais ir savitarpiniais 
dialogais dėl senos tėvynės, dėl 
tradiciniai dar patvarios lietuvy
bė:, dėl nuostabiai atkaklaus dar 
lietuviško bruzdėjimo.

Ir kada mes praplečiame rė
mus plačiau, matome kievienoje 
lietuviškoje kolonijoje tą Barono 
lietuviją, įvilktą jo veikalų pus
lapius.

Baronas, atrodo, bodisi, jam 
neįdomi, ta lietuviškos visuome
nės dalis, kuri jau “šauniai pri
tapo” prie Amerikos, kuri jau 
ženklinasi įžengusi į “modernio
sios lietuvybės” fazę, kur viskas 
bemaž pasiekta, o prarasta taip 
mažai — tik lietuviškoji sąmo
nė...

Ta “modernioji” lietuviją dar 
gausiai supa mus kiekvienoje pla 
tesnėje kolonijoje. Tik įsivaizduo 
kime, kad tokiai mūsų tautos da
liai nesusi rastų savo Dickenso, 
savo Balzako, ar savo Galswor- 
thy. Todėl plačios apimties tū
ris bazuojamas ir plačiu pama
tu veikalui. Tokį Baronas sura
do, pajungė, surentė —ir čia 
glūdi didžiulis jo laimėjimas, i-

jų apmaudingoji būtis dažnai šie 
kia komizmą, jų lyrikoje slypi 
seklumas, jų interesuose — nesu
sigaudymas esmėje. Ar tai nuos
tabu? Visai ne, autorius ima re
gimąjį gyvenimą už ragų. Vyks
ta asmeniškos tragedijos, nesusi
pratimai, nuovylos, pergalės ir 
pralaimėjimai... Visa tai sudaro 
kiekvienos visuomenės dalies gy
venimą; ar tai rinktinė, turtin
goji, visa kuo pertekusioji ir aris
tokratinė visuomenės viršūnėlė, 
ar tai plačiosios visuomenės pats 
pagrindas, pati vyriausioji atra
ma.

A. Baronas veikėjų charakteris 
tiką praveda kitu, rinktiniu me
todu: veikėjų prigimtiniais bruo
žais, jų psichika, jų fizionomisti- 
ka. Todėl knygos herojai brau
nasi į skaitytojo sąmonę gyvais 
personažais. Jeigu jie veikia, jie 
veikia kiekvienas savaip. Jeigu' dar nepribrendo intelektualiai 
jie nori išsakyti savo pasaulėžiū- . to ilgesio formuluoti. Ilgesys tas 
ros dogmas, jie išsako tai savitu. nekoncentruotas, 
būdu.

Autoriaus naudojamas induk- Į 
cijos metodas, greta pasirodančio 
veikėjo beveik visad nubrėžta 
kelias probėgiškais štrichais aplin 
ka: jis žymi laiką, vaizdą, gatvę 
ar kambarį, vaizdą pro langą ar 
suknią, grimasą ar prigesintą bal 
są. Tai sėkmingai, kaip fono mu
zika, papildo skaitytojui įžangą 
į personažo suvokimą. Dar dau
giau, tatai sukuria tam tikrą nuo 
taiką, kurią visad iššaukia muzi
ka. Ir dažniausiai pas Baroną tai 
vis melancholiškos, minorinės 
gaidos.

Autorius sugrįžta į ankstesnį 
išgyvenimo vaizdavimą, kad įspū 
dį jis dalino į dvi plotmes: ly
riniai melancholinę ir pašaipū- 
nišką — sarkastišką.

Dėl vietos stokos tenka atsisa
kyti nuo citatų, gerų dėstomos te 
mos iliustracijų. Tepaminime: 
Toks mėlynumas, kaip danguj ir 
bloguose eilėraščiuose. (143 psl.).

Jeigu autorius pridėtų dar dau 
giau kosmetikos prie portretų,

mes neatpažintumėm mūsų bro
lių lietuvių. “Pavasario lietuje” 
jie be grimo. Jie kalba gana pa
laidai, net nešvankiai. Jie tarp 
savęs stumdosi ir draskosi. Jie va
žiuoja pilnu garu, plaukia išsklei 
stom burėm. Tai didelis laimėji
mas suversti juos į savo krepšį, 
palaikyti juos ten ilgalaikėj, gal 
net kitoms kartoms skirtai paro
dai. Taip elgėsi Balzakas, taip 
darė ir Galsvorthy.

Veikalo fabuloje sutilpo bai
sūs įvykiai: žudynės, išžaginimas, 
neištikimybė. Bet pats veikalo 
baisumas glūdi ne įvykiuose. Jis 
glūdi gyvenimo esmėje. Kaip vi
sad visuomenė, kuri skursta dva
sinėje sausroje, trokšta lietaus. 
Gaivaus, gaivalingo, praturtinan 
čio. Barono personažai, greta sa
vo esimo buities, patys to nesu
vokdami, ilgis esimo prasmės. Jie

ti, nes niekas jam nenuvalo dva
sios akių” (260 psl.).

“Pavasario lietuje” A. Baronas 
atskleidė mums sodrią mūsų e- 
migrantinės, miesčionija virtu
sios, visuomenės esimo panora
mą. Už tos regimos panoramos, 
kaip scenoje už dekoracijų, glū
di tamsus užkulisis. Tai žmogaus 
žengimas “aštria vidunakčio 
briauna” (261 psl.).

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybės, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios iŠsi- 
inokėjimo sąly
gos.

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

neįgavęs dar 
nei apmaudo, nei vilties dogmų. I 

Todėl veikalo pabaigoje kuni 
go ir daktaro dialogas staiga su
švinta išganingu atradimu: “Gai- į 
vinantis pavasario lietus, o žmo
gus nenori to matyti ir supras-

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas

Įvairių atstumų

VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

Nuotr. V. Račkausko

Highest Sales*

on savmg

-♦♦♦-e

\Sinclair]
RICHMOND SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių ir vieumų automobilių 
taisymus. Priklauso Chicago Motor 
tlub. Nelaimes atveju, skambinkite

GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Sav. — Juozas (Joe) Juraitia

Aloyzas Baronas

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

TĘSH I G H

%J

INSURED
5

per annum 
on regular savings

10% — 20% 
už apdraudę 
bilio pas

F R A N
3208%

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

— 30% pigiau mokėsit 
nuo ugnies ir automo-

K Z A P O L I S
Vesi »5tli Street

Chicago. Illinois
Tel. GA 4-6654 ir GR 8-4330

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

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

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS
• CNcoge, HRnofe 40632 • Hmm W 7-1141

U THUtS. » M 3, TOtt. m4 M. » t* 4
SAT. 7 M tt Hmm WCDNUDAT—OOMB

per annum 
on investment bonus 

Savings Insured to $15,000.00

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

Aloyzas Baronas stovi taip ar
ti prie mūsų išeiviškos buities, jo 
veikaluose vaizduojamas gyveni
mas taip ne “glamorized” (ho- 
lyvudiškas išsireiškimas, atseit— 
be kosmetikos) ir' į temos rėmus 
įvelkama to gyvenimo tiek daug, 
kad norom nenorom, su kiekvie
nu nauju jo veikalu man visad 
dingojasi sąmonėje Charles Dic- 
kens’o “Papers of the Pickvvick 
Club”, John Galsworthy “The 
Farsyte Saga”, Honore Balzac’o 
“La Comedie Humaine”, ar A- 
leksandro N. Ostrovskio visa 
jungtinė pirklių buities tematika, 
Belinskio sujungta į Temnoje 
carstvo sąvoką — terminą.

“Antrasis krantas” (1954), 
“Vieniši medžiai” (1960), nepa
lyginamai puikios novelės “Sau
lės grįžimas” (1964) ir naujasis 
“Pavasario lietus” (1968) yra ta 
mūsų romanisto saga, ta veikalų 
serija, kuri, kad ir kaip užakcen
tuota paskirų veikalų individua
lumu, vis dėl to yra, kaip aukš
čiau paminėtų autorių — laik
mečio veidas.

Kaip ir anieji autoriai, Aloy
zas Baronas suima, pažaboja, su
laiko, įrėmina mums ir ateičiai 
mūsų laikmečio paveikslą. Jo da
bartinių veikalų esmė yra trem- 
tiniškoji lietuviškoji masė, ištrū
kusi iš savo įsigyventų vietų, nu
blokšta į anksčiau gal negirdėtų 
pavadinimų vietoves, į svetimiją, 
į keisčiausias gyvenimo sąlygas, 
lietuviško aborigeno akimis žiū
rint.

Jeigu Baronas nesusidomėtų, 
nepanagrinėtų, (įkeltų tos lie
tuvių tautos dalies, ji žūtų istori
jai, literatūrai, kultūros studi
joms, kaip žuvo nebeatkuriamai 
ankstesnės lietuvių emigracinės 
kartos. Jos žuvo, nes, gėda tarti, 
tik amerikietis rašytojas “Džiun
glėse”, užfiksavo jų buitį ir ko
vas, gal būt, net perdėtai roman- 
tizuodamas jų vargus ir pralai
mėjimus.

Kada mes tariame “Forsaitų 
sakmė”, sąmonėje kyla ta vidu
tiniokų intelektualų karta, kuri 
turėjo palyginti didelės įtakos į 
anglų visuomenės pasaulėžiūrinį 
formavimąsi. Ir Dickenso vargšų 
pasaulis ateina į mus ne kaip 
siauros šeimos, bet visuomenės 
dalies paveikslas. Ostrovskio 
“tamsioji viešpatija” atidengė iki 
tol neįtartus rusų visuomenės klo 
dus. Pagaliau Balzako grandio
zinė epopėja apjungė neišpasaky
tai plačiai ir nuostabiai detaliai 
visuomenės pagrindines gradaci
jas.

A. Barono pasaulis, kada kal
bame ne apie formą, ne apie 
temą, bet apie jo veikalų esmę, 
apima lietuvių emigracinės visuo 
menės patį branduolį, gausiausią 
jos pirminį sluoksnį, emigracinės 
masės žmogų. Tai lietuviškos e- 
migracinės visuomenės minia- 
žmogis. Tai savotiškai šaunus lie 
tuviškas kareivis Šveikas, patekęs 
Dievas žino į kuriuos kraštus, ir 
čia susikūręs‘gyvenimą sau priim 
tiną, pagal savo įgūdžius, pagal

mant romaną, kaip socialinį ir 
išliekantį veiksnį visuomenės a- 
nalizei, kronikai, išvestinei į atei
tį-

Kaip ir dažname A. Barono 
veikale, taip ir “Pavasario lietu
je”, gyvenimožiūra neturi opti
mistinių akordų. Tačiau auto
rius neakcentuoja gyvenimo ab
surdo, egzistencijos beprasmės. 
Bet tam tikras melancholinis šy
das, kaip visada, dengia ir šį ro
maną. Tai nenuostabu: gyveni
mas be kosmetikos, semte išsem
tas, griebte išgriebtas iš čia pat, 
už sienos, už durų siautėjančios, 
bruzdinčios plačiosios sumiesčio-

nėjusios, lietuvijos, autoriui tu
rėtų duoti tiek, kiek tas gyveni
mas ir tos masės buitis duoda.

Parafrazuojant garsaus litera
tūrinio Belinskio terminą “tam
sioji viešpatija", drjstumėm tar
ti, kad A. Barono viešpatija yra 
kasdieniškoji, labiausiai buitinė 
viešpatija. Jai autorius skiria 
savo “Pavasario lietų”, kaip ir 
kitus, ankstesniuosius savo vei- 
kąlus.

“Pavasario lietaus ” veikėjai 
Vencius, ir Nartonis, ir Cičius, 
ir Pajuoda, ir Bareika, ir Kristina 
ir Ona ryškūs plačiosios emigran 
tinės lietuvijos reprezentantai.

Jų nostalgija nedramatizuota,

5515 S. DAMEN AVĖ ALL PHONES WA 5-8202
JUNE - BIRŽELIO 6, 7 ir 8 D. D.

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

Cliartered & Supervised 
by an Agency of the 

t nited Statės Governineiit

PER ANNUM, CURRENT RATE

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 of saving regularly.

8 MONTH 
CERTIF1CATES

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

in multiples of 
$1,000.

Your taringi are protected by our great Urength bi leeerree, aar 
•ound attefs, our carelul operating poHciee and by tneuranai of 
•ccounft to $15,000 by The Federal Savings and Loan laturaneo 
Corporation, a Pormanent Agency of tho U4. Go v ernme to.

P«Mbook Savings In by tha 10th of tho Month Kam trom tho lot

ASSETS OVER $125,000,000.00
RKSKRVES and SLRPLU8 OVER $10,500,000.00 

Over 2 times legal reųuirement

Case $6-49

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5.29

BARBOSA’S 10 Year Imported 
PORTUGAL BRANDY Fifth $3.29

IMPERIAL NAPOLEON BRAND 
OF IMPORTED BRANDY Fifth $2.98

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

CINZANO Imported Dry or Sweet 
VERMOUTB Quart $-| .89

POPULAR BRAND of 90 Proof Dlstllled 
DRY GIN % gallon $0.89

LUANA, The Coffee Liųueur of the 
Andes Fifth $4.79

DUOAL Imported Red Lisbon 
PORTUGAL GRAPE WINE Fifth $-|.98

ZELLER SCHVVARZE KATZ 
1966 Vintage GERMAN WINE Fifth $1.89

TUBORG IMPORTED BEER
Case of 24—10 oz. Bottles

R A
%

Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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



KULTŪRINĖ!
KRONIKA

— Kompozitorius Vladas Ja- 
kubėnas suorkestravo mažes
niam simf. orkestro sąstatui dvi 
savo solo dainas: “Nejaugi vėl 
o Dieve”, St. Santvara tekstu, bo 
sui, ir “Mano deimantai”, J. Tys I 
liavos tekstui, tenorui,. Šių abie-1 
jų dainų orkestraeija atlikta ry
šium su šį rudenį numatomu ■ 
New Yorke simfoniniu koncertu! 
Pasaulio Lietuvių Bendruome-; 
nės seime, šį koncertą diriguos i 
Vytautas Marijošius, Hartford, 
Conn. konservatorijos profeso
rius. ‘Nejaugi vėl o Dieve”, for
tepijonu palydint A. Kučiūnui, 
sudaro vieną ryškesnių numerių j 
J. Vaznelio išleistoje dainų ir ari
jų plokštelėje. Daina “Mano dei
mantai” parašyta prieš keletą 
metų St. Barui ir jo keletą kar
tų jau atlikta Chicagoje; kitur ši 
daina dar nėra girdėta.

— Prof. dr. Jerzy Ochmans- 
ki, vienas iš dabartinės Lenkijos 
vadovaujančių istorikų, “Histo- 
ria Litwy” ir kitų keliolikos vei
kalų apie Lietuvą autorius, gyve
nąs Poznanėje, “Mūsų Lietuvos” 
autoriui atsiuntė tokio turinio 
sveikinimą: “Esu gavęs malonų 
pakvietimą dalyvauti ML auto
riaus pagerbime, kuris įvyks ge
gužės 26 d. Chicagoj. Šiuo keliu 
norėčiau Tamstai nuoširdžiai 
mano ir kitų Lietuvos mylėtojų 
vardu padėkoti už monumenta
lų veikalą, kurio reikšmę moks
lui mes, istorikai, aukštai verti
name. Linkiu Tamstai ilgiausių 
metų, naujo veikalo ir viso labo. 
Su gilia pagarba (pas) dr. Jerzy 
Ochmanski.”

Pažymėtina, kad šis lenkų is
torikas laisvai kalba ir rašo lietu
viškai.

— Stasiaus Būdavo du roma
nus sutiko išleisti Nidos leidykla 
Londone. Ligi šiol LRD globoje 
besą rankraščiai persiunčiami lei 
dėjams.

— Leonas Žygas, Australijoje 
gyvenantis lietuvis dailininkas, 
gegužės mėnesyje turėjo individu 
ąlią .savo darbų parodą Miller 
Anderson galerijoje, Adelaidėje. 
Australų meno kritikai Žygo kū
rybą pasitiko palankiomis recen 
zijomis. Dailininkas dalyvauja ir 
bendrinėse Australijos dailinin
kų parodose, atkreipdamas į sa
ve žiūrovų ir spaudos dėmesį.

— Katalikų žurnalistų kongre 
sas. Apie 500 katalikų žurnalis
tų ir pasauliečių spaudos atstovų 
iš 35 pasaulio tautų liepos 2-6 
dienomis dalyvaus aštuntame 
tarptautiniame Katalikų spaudos 
unijos kongrese Vakarų Berlyne. 
Savo sutikimą dalyvauti kongre
se pareiškė ir Rytų Vokietijos, 
Lenkijos bei Čekoslovakijos žur
nalistai. Kongreso darbų pagrin
dinė tema yra “Spaudos kitimas 
besikeičiančiame pasaulyje”.

— Vlado Jakubėno fortepijo
no mokinių rečitalis įvyks šešta
dienį, birželio mėn. 15 d. 6 v.v. 
Jaunimo centro salėje. Dalyvaus 
per 30 mokinių, jų tarpe nema
žai gerokai pažengusių.

— Trys rašytojų kategorijos 
Lietuvoje. Mažame Sudeikių (U- 
tenos apskr.) bažnytkaimyje, ku
ris dabar kolchozo centras, bu
vo literatūros vakaras. Savo nau
jausius eilėraščius skaitė keturi 
rašytojai: A. Miškinis, A. Jony
nas, P. Širvys, G. Astrauskas.

Tie literatūros vakarai reikš
mingi ir tuo požiūriu, kad juose, 
dalyvaujančių rašytojų sąrašai1 
kartu yra savotiški liudijimai I 
apie rašytojų statusą Vilniaus' 
kultūrininkų diduomenėj. Iš ar
čiau pažįstantieji ten vyraujantį 
“etiketą”, aiškina, kad rašytojų 
dabar esą bent trys kategorijos, 
^ikroji diduomenė literatūros

Iš “Mūsų Lietuvos’* pristatymo vakaro, kurį surengė Akademinis skautų sąjūdis gegužės 26 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Prie garbės stalo iš kairės į dešinę sėdi: Saulius Grėbliūnas, Chicagos Akademinio 
skautų sąjūdžio pirm., geografas A. Bendorius, pagrindinis kalbėtojas iškilmėje “Mūsų Lietuvos” auto
rius Bronius Kviklys, B. Kviklieniė, Lietuvos gen.. kons. dr. Petras Daužvardis ir V. Stakus.

Nuotr. J. Tamulaičio

vakarų estradas savo pasirodymu maža išmonės”. 1937 metais S. 
Šemerys buvo paskelbęs pirmąją 
dalį savo disertacijos apie Vy
dūną. Antroji tos disertacijos da
lis karo metu dingusi drauge su 
visa S. Šemerio biblioteka.

Nuo 1927 metų S. Šemerys gy
veno Klaipėdoje, buvo mokyto
jas. Karo metu buvo apsigyvenęs 
Vilkavišky, buvo atsidūręs (kaip 
dabar sako, “priverstinai eva
kuotas”) Vokietijoje, bet netoli, 
ir, karui pasibaigus, grįžo Klaipė- 
don, ten dirbo kaip mokytojas iki 
pensijos (E).

— V. Daunoras, operos solis
tas, dviem atvejais, iš viso pusan-

pagerbianti tik Vilniuj, na, ir kai 
yra proga, važiuoja į Maskvą. Vi 
dutinė kayegorija lankosi ir Kau
ne, Panevėžy, Šiauliuose, Klaipė
doj. Likusiems — atviros rajoni
nių miestelių ir kolchozų estra
dos, kur didžiūnai nesiteikia ro
dytis. (E.)

— Poetui Saliui Šemeriui 70 
metų. Gegužės 21 s. septynių de
šimčių metų amžiaus susilaukė 
Stasys Šmerauskas, plačiau Lie
tuvoj buvęs žinomas Salys Šeme
rys, poetas, vienas iš “Keturių Vė 
jų” sąjūdžio dalyvių (Eilėraščių 
rinkliniai: “Granata krutinėję”, 
1924, “Liepsnosvaidis širdim deg 
ti”, 1926).

Dabar S. Šemerys, neseniai ta
pęs pensininku, rašąs atsimini
mus apie 1920-30 metų Lietuvos 
literatūrinį gyvenimą ir svar
biausius jo veikėjus. Taip pat ra
šąs ir romaną apie Vydūno gy
venimą, kuriame, esą, tikisi bū
siant “ne vien faktų, bet ir ne-

trų metų studijavęs dainavimą 
Italijoj ir dabar grįžęs į Vilnių, 
pareiškė, kad geresnės mokyklos, 
kaip Italijoj, neturėjęs. Būdamas 
Italijoj, turėjęs progos šešis kar
tus dainuoti La Scala operos te
atre (“Rigoletto” operoj Monte- 
rone rolę ir Mozarto “Idomenė- 
joj”), be to, dalyvavęs daugiau 
kaip 30-tyje koncertų Romoj, 
Florencijoj, Neapoly, Pizoj ir ki
tuose Italijos miestuose. Dabar 
keliems koncertams išvyksta 
Suomijon. Vilniuj pradėsiąs dai
nuoti operoj tik rudenį. (E)

Putinas pagerbtas Marija
mpolėj. Marijampolės (dabar va

din. Kapsuko) viena vidurinė 
mokykla (internatas) pavadinta 
V. Mykolaičio-Putino vardu. Ne 
seniai ten įvyko Putinui pagerb- 

’ ti Koncertas, kurio metu buvo ir 
paskaita apie Putino kūrybą, o

i i • » • *r •> i i -uirnanils
aktorius Laimonas Noreika dek i T.v. ir i< 
lamavo Putino kūrinius. Iškilmė- j 
se dalyvavo Putino žmona Emi
lija Mykolaitienė, jo broliai

. Antanas, Motiejus, Juozas ir 
' šuo Elžbieta Gudaitienė. (E.)

se-

VVAGNER & SONS
r.vp«‘w rife r.s Addiug Machines —

Checkwriters
Nuomoja Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VirA 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE 
! 5610 S Pulaski Rd. Tel. 581-411

Ifc
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NAKVYNES MONTREALYJE
"MAN AND HIS parodos lankytojam«. Kambarys su atskiru joji
mu ir visais patogumais netoli miesto centro. Dviems asmenims $8.00, trims 
♦ 10.00 parai. Nemokamas parkininias, 10 min. nuo parodos. Geras susisie
kimas autobusais ir Metro.
ATOSTOGOMS LAI KUNTIAN KALNI OSE iftntlomoiamas modernIAkas va- 

i gražaus ežero pusiasalyje, Elektrinis apšildymas, vandentiekis, 
.............. kiti miestiški patogumai. Savaitei $70.00,

P. RUDINSKAS, 2415 Purk Row East, N.D.G., 
Montreal 28, Quehec, Canada Tel. 482-4091
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Automobilio nelaime* livrui -k.'tuli uku< 
(Iii case of accident, call)

( OUNTRY AUTO REBU1LDERS
GR 6 - 7777 24 hour rowing sei vic*

Hnroserijoa faisynias. stabdžiai, motorai, tepimas ir 
anmlkŪK patais vmai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — VVHEEL BALANCING 
B OI) Y AND FENDER NORK 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR 

2423 W. 59th St., Chicago, I1L, 60629 
Savininkai, — MIKAS CESASMARŲUETTE PHOTO 

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 vai.

3314 West 63rd Street

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

LIETUVIŲ STAIGA

FURNITURE COROOSEVELT
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.

Mes mokame
METROPOLIS-RESTORANAS

per annum

Telef. — GArden 4-5800

lauki atmosfera — skanus valgiai — skubus patarnavimas

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470 
August Saldukas 

Chalrman of the Board

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

M O V I N G 
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, DI. 60629, TeL RE 7-7088

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

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 112S7

V.

4
STEIN TEXTILE CO.

Kuriam galui 
mokėti daugiau?

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

PLYMOUTH * VALIANT

BALZEKAS MOTOR 
SALES, INC. 

4030 Archer. VI 7-1515 
“U W1LL LIKĘ US” 

CIIRYSLER IMPERIAL

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

Valome, 
ištepame, 
suderiname 
Pakeičiame 
(hoses) 
žarnas.

Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams — 
Electrolux, Iloover, Eureka, Kirb.v 
ir Royal bei kitų.

B, & B. DISTRIBUTING CO.
■1081 So. Archer Avenue 

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

Ved. Arvydas M. Įtik i uis

MINIMUM SUMA $5,000.00

ant visų taupymo 

certifikatų

MIDLAND 
SAVINGS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturera

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VI r gini ai 7-7258 59

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

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

(2 blokai į rytus nuo Cicero Avenue)

Atdara kasdien nuo 8:80 vaL ryto. Sekmad. ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

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

šnicelis Ir kt., didelis pasirinktinas vietinių ir importuotų gBrinių.
Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, ssanial paval

gyti ir atsigaivinti.
Atdara kasdien nuo 3 vai. popiet iki vSlumos. Šeštad. ir sekmad. 

nuo 12 vai. d. Iki vfilumoa. Visi prašomi atsilankyti.
Navininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo 

sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

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

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

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

-

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 
UŽUOLAIDOMIS.

>to
\Z/^ĄZEL'S

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 mėnesyje.

St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė 

užuojautą dėl ištikusios nelaimės - gaisro, Artesian restorane.

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

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.

STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons. taffeta, aksomo. ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 v. r. iki 5:30 vak Pirmad uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo į šiaurę 
Jefferson Street — Chemin’s aikštėje

4
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Pianistas Andrius Kuprevičius naujo “Lietuvių Dienų” numerio vir-
Solyje. Nuotr. V. Maželio

NAUJI LEIDINIAI
• LIETUVIŲ DIENOS, 1968 

m. Nr. 4. Mėnesinis, gausiai 
iliustruotas laisvojo pasaulio 
lietuvių žurnalas. Vyriausias re
daktorius poetas Bernardas 
Brazdžionis. Jam talkina redak
cinė kolegija — atskirų skyrių 
redaktoriai: Juozas Tininis, 
Daumantas Cibas, Milton Stark. 
Rita Medziukaitė - Bareika. Lei
džia Antanas F. Skirius. Admi
nistruoja Juozas Andrius. Me
tinė prenumerata $8.06. Adre
sas: “Lietuvių Dienos”, 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 
f?0029.

Naujame numery J. Kavaliū
nas rašo apie lieotvrefcoįo švie 
timo vajų. Keliamos aktualios 
žios dienos visuomeninės ir kul
tūrinės problemos: JT Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenes seimas, 
teatro festivalis, sukaktuvinis 
pašto ženklas, Ač Kuprevičiaus 
koncertas ir kt. Spausdinamas 
naujas Jurgio Jaukalu: beletris
tikos fragmentas. Ypač gyvai 
parašytas ir daug skaudžios tie
sos atskleidžiąs Benedikto Bab- 
rausko straipsniu “Užmiršti, 
numarinti, bet nepalaidoti.” ši
las raštas yra recenzija neseniai 
Lietuvoje išleistos dvitomės lie
tuvių poezijos antobgijos, ku
rioje stengiamasi nutylėti visa 
tai, kas sukurta mūsų poetų 
laisvajame pasauly ir kas lietu
vių poezijai davė visai šviežią 
kryptį, kurią dabar bando sek
ti ir okupuotoje Lietuvoje ra
šantieji. Recenzijos rėmuose B.; 
Bftbrausko atrandama tikrai 
įdomių , daugelio gal ir nepa
stebėtų ar jau pamirštų mūsų 
literatūros faktų. Gretimai duo
dama kone du puslapiai įvairių 
autorių eilėraščių, nepatekusių 
į aną tarybinę antologiją.

Žurnalo 6 psl. spausdinami ir 
anglų kalba, kad vien tik ang
liškai skaitantieji susidarytų 
lietuvių laisvės kovos ir jų kul
tūrinio gyvenimo bendrąjį vaiz
dą?

• Į LAISVĘ, 1968 m. gegu
žes mėn. Nr. 42 (79). Lietuyhl 
Fronto Bičiulių politikos žurna
las. Redaktorius — Leonardas- 
Valiukas, Post Office Box 
77048, Los Angeles, California 
90007. Administratorius — Alek 
sas Kulnys, 1510 East Merced 
Avė., West Covina, Calif. 91790. 
Metinė prenumerata $5.00 JAV 
ir Kanadoje, kitur — $3.00.

Naujas “Į Laisvę” numeris 
plačiai nagrinėja įvairias politi
nės ir kultūrines lietuvių gyve
nimo temas. Jame rašo dr. Ka
zys Ambrozaitis, dr. J. Balys, 
dr. Brinkis, V. Bražėnas, dr. A. 
Damušis, Juozas Kojelis, dr. 
Pamataitis, dr. Raulinaitis, dr. 
Ramūnas ir dr. Vytautas Var
dys. Plačiame pasikalbėjime su 
kunigu Jutkevičiumi, kuris yra

l

Amerikos Lietuvių Bendruome
nės tarybos vicepirmininkas ir 
Vyčių organizacijos vienas iš 
didžiųjų veikėjų, paliečiama 
Amerikos lietuvių pastangos ko
voje už Lietuvos laisvę ir lietu
vybės išlaikymą. Buvęs Lietu- 

.vos generalinio štabo pulkinin
kas, diplomatas, Laikinosios vy
riausybes ministras pirminin
kas Kazys Škirpa šiame nume
ryje duoda ištraukas iš savo pa
ruoštos atsiminimų knygos 
“Po L. A. F. vėliava”, kurioje 
minimi istoriniai įvykiai po Lie
tuvos laisvės netekimo 1940 m.

• VYTURĖLIS, Išleido Mar- 
quette Parko lituanistinės-mo
kyklos tėvų komitetas Chicago
je 1968 metais. Leidinys spaus
dintas M. Morkūno spaustuvė
je, gausiai iliustruotas kun. A. 
Kezio ir V. Noreikos nuotrau
komis, vaizduojančiomis šios 
mokyklos gyvenimą metų eigo
je. Nemažai “Vyturėlio” pusla-

SIUVIMO Mašinos
*
*
*
*
*
* SINGER

pių puošia ir pačių mokinių pie
šiniai, tai vis gražiai pritaikin
tos užsklandos prie straipsne
lių ir eilėraščių. Leidinys 64 
psl., kaina 25 centai.

“Vyturėlio” pasirodymas kiek 
vienerių mokslo metų pabaigoje 
jau virto prasminga Marųuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
tradicija. Šiemetiniam “Vyturė
liui” redaguoti buvo sutelktas 
visas redaktorių būrys iš 5—8 
skyrių mokinių. Taigi leidinėlio 
redaktoriai yra: Aušra Baronai- 
tytė, Dovas šaulys, Rūta Jan- 
čytė, Asta Paškevičiūtė, Vilija 
Kerelytė, Jonas Juozevičius, 
Aušra Dapkutė, Saulius Gylys, 
Dalia Kaunaitė, Rima Janulevi- 
č’.ūtė.

Įvairių lituanistinių mokyklų 
ir įvairiose lietuvių kolonijose, 
kosmetinę tradiciją sekant ar 

'kitiokiomis progomis, leidžiami 
laikraštėliai bei šiaip leidiniai 
yra, sakytume, jau gana reikš
minga bendrojo lituanistinio 
švietimo dalis. Juo labiau ji vis 
plėstina ir palaikytina, kai pa
tys mokiniai noriai į šį darbą 
jungiasi, o tuo pačiu leidinėlių 
puslapiuos ugdosi, gal būt, ir ne 
viena kada nors platesnio raš
to lietuviškoji plunksna.

“Vyturėlis” tokių leidinių 
tarpe ir savo estetine išvaizda 
ir ypač nuoširdžiais, tikriausiais 
pačių mokinių raštais užima vie
ną pirmųjų vietų. Nepaslaptis, 
kad neretai tokiuos mokyklų 
leidiniuos mažųjų temos ir jų 
išraiškinč forma skamba kone 

I kaip Alto ir Vliko rezoliucijos. 
Vyresniųjų talka ir prikišti pirš
tai tokiais atvejais moksleivių 

^darbus tik pagadina, nuskutant 
^nuo jų visą jaunatvišką ir vai
kišką nuoširdumą, kūrybišką 
naivumą bei fantazijos išradin
gumą. Šitos klaidos nepadaryta 
“Vyturėlyje”. Jo eilėraščiuos, jo

A ■ Į W

SS.

Marųuette Parko lituanistinės 
k.vklos šiemetinio “Vyturėlio” 
šelis, pieštas 8 skyr. mokinės 
zytės Brazdžionytės.

Žodiniame tekste duodama visa 
jėzuitų vadovaujamo Chicagos 
Lietuvių Jaunimo, centro kūri
mosi ir veiklos dešimtmečio is
torija su sugestijomis bei pla
nais ateitin. Leidinio turinys 
lengvai suvokiamas iš visos ei
lės teksto antraštėlių: Jėzuitai 
kuriasi Chicagoje, Vystosi Jau
nimo centro idėja. Lietuvių pa
geidavimai, Entuziastiškas vi
suomenės pritarimas, Dygsta 
Jaunimo centro rūmai, Laisvės 
kovų paminklas, Jaunimo cent
ro veiklos apžvalga, Antrąjį de
šimtmetį pradedant. Leidinys 
pasirodė šiuo metu, kada tėvai 
jėzuitai yra užsimoję Jaunimo 
centro veiklą dar labiau išplėsti, 

pravesti naujas statybas ir kit.
Tam tikslui ir aukos pageidau- 
jamos siųsti šiuo adresu: Jau

nu. rūmo centro statybos vajus, 
2345 W. 56th St., Chicago,'III. 

! 60636.
I

apybraižiniuos apsakymėliuos 
ir kitose įvairiose temose skam
ba nepaliestas ir “nepataisytas” 
jaunojo plunksnos bičiulio pa
saulis, jo autentiškas išsisaky- 

lmo būdas, jo niekieno neįtaigo
ta “filosofija”. Už šį jaunosios 
'plunksnos autentiškumą “Vytu
rėlis” pirmiausia ir girtinas.

• CHICAGOS JAUNIMO 
CENTRAS 1957—1967. Dide
lio formato liuksusinis ir pui
kiomis nuotraukomis iliustruo
tas 20 psl. jubiliejinis leidinys.

— Nauji popiežiškosios Moks
lų akademijos nariai. Popiežius 
Paulius VI-sis šiomis dienomis 
išrinko šešis pasaulinio masto mo 
kslininkus popiežiškosios Mokslų 
akademijos nariais. Jų tarpe yra 
Australijos geofizikas ir matema
tikas Keith Bullen, anglas dr. Al- 
lan Lloyd Hodgkin, 1963 metais 
gavęs Nobelio premiją už psicho
logijos ir medicinos darbus, Ar
gentinos biochemikas Luis Le- 
loir, Italijos Sveikatos instituto 
direktorius Marini Bettolo, Len

Cosmos Parcels Express Corporation
Licenced by VNESHPOSYLTORG

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti daugelio 
metų patyrimą siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I LIETUVĄ ir kitas USSR dalis 
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Garan
tuota skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasi
rinkimas prieinamom kainom.
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kijos mateęnatikas WaclowaS Šie 
pinski ir anglas termodinamikos 
profesorius Alfredas Ubboldhe.

— Lenkijos katalikų Universi 
tetas Lubline šiemet švenčia sa
vo įsikūrimo 50-tąsias metines. 
Kunigo Radziszewski’o iniciaty
va suorganizuotas universitetas 
jau 1920 metais gavo Apaštalų 
Sosto teikiamas katalikų universi 
tetams teises. Šiuo metu Lublino 
katalikų universitetas turi dau-
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giau kaip 2.000 studentų, kurie 
studijuoja Teologijos, Filosofijos, 
Bažnytinės teisės ir humanitari
nių mokslų fakultetuose. Lubli- 
no katalikų universitetas negau
na iš valdžios jokios paramos ir 
yra išlaikomas Lenkijos katalikų 
aukomis.

— Gegužės 22 d. Lietuvoj mi
rė Juozas Stumbras (72 m. am
žiaus), nuo pat 1920 metų bu
vęs Lietuvos operos bendradar
bis — režisūros padėjėjas. (E).

Parking Facilities

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600 ]

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS 

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS

Ii

KOPLYČIOS
Tel. GR 6-2345-8 

Tel. TO 3-2108-09 
STATYTI

ELNA 
BERNINA 
NECCIII 
VIKING 
PFAFF

vokiškos, itališkos,šveicariškos, 
japoniškos ir kitų firmų.

’A

Taisocne, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

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

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

Ved. Arvydas M. Dikinis

Geriausia dovana 
siusti į 

LIETUVĄ 
Vertingiausia dovana 

DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI 
Tik Dovanų Pažymėjimai yra 
vertingiausia dovana ir daug 
geriau negu siuntiniai. Jūsų 
giminės tai patvirtins, 
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų 
giminėms pirkti viską ką jie 
nori — Maistą, 
džiagas, Batus j 
kitų reikmėm, 
niškų, vakarų - 
ir vietinių — 
Vneshposyltorg talerių krau
tuvėse. Jūsų giminės tai pa
tvirtins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę Jūsų 
giminėms pirkti viską ką jie 
nori SPECIALIOMIS, LABAI 
NUPIGINTOMIS, KAINOMIS. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
JOKIO PAPILDOMO MOKES
ČIO nei siuntėjui, nei gavėjui.
Užsisakykit dabar. Užsisa

kykite per
INTERTRADE 

EXPRESS 
CORF.

125 E. 23rd Street 
New York, N. Y. 10010

Prarykite neapmokamo 
katalogo.

įgalioti Podaroglfte, Ine. 
atstovai.

Rūbus, Me- 
aaug, daug 
- ameriko- 

• uropietiškų 
specialiose

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
nffiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus Butams giminėms gyvenantiems 
Lietuvoje ir kitose Sovietų Sąjungos dalyse, o taip pat 
Sovietų gamybos visokiems prekėms jų tarpe — auto
mobiliai, motociklai, televizijų aparatai, radio transis- 
toriai, magnetofonai (tapė recorders), kuriuos galima 
užsakyti per mūsų firmą.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų vyriausioje 
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP

45 West 45th St., New York, H. Y. 10036 
Tel. — 212 >245-7905

SKYRIAI:
N. Y. — 39 - 2nd Avenue .... 
Y. 10011, 108 West I4th St..........
N. Y. — 370 Union Avenun ...

- 600 Sutter Avenue .............
271 Shawmut Avenue . ..
332 Fillmore Avenue 

2222 W. Chicago Avenue .
3333 So. Halsted Street .

5879 Statė Road

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLIHY6IA
'lerimiaios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

Ir kitų papuošimų

Telef. PK 8-0888

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Trys Moderniškos Koplyčios: 
4605 • 07 South Hermitage Avenue

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

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 * 9852

• NEW YORK, 3,
• NEW YORK. N.
• BROOKLYN II.
• BROOKLYN 7, N. Y,
• BOSTON 18, Mase.
• SOUTH BOSTON, MASS., 327 W. Broadway,
• BUFALLO 6, N. Y. ~~~ ----------- ---------
• CHICAGO 22, III..
• CHICAGO 8, ILL.
• CLEVELAND 44134. OHIO
• GRAND 11APIDS, Mich. — 636.38 Brldge St., N. W.......... GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .... -----------
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Franklin Avė. ZZ
• ĮRVTNGTON 11, N. J. — 762 Springfiėld Avė .
• YOVNGSTOVFN 3. OHIO — 309 W. Federal St. .
• LOS ANGELES 22, Calif.—900 So. Atlantio Blvd.
• LAOWOOD, N. J. — 126 - 4th Street .............
• NEWARK 3, N. .1. — 428 Soringfleld Avenne
• NEW HAVeK, CONN. — 509 COngress Avė...........
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ...............
• PASSAIO, N. J. — 176 Market Street ...............

PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St..........
• PlTTSBirRGH 3, Pa — 1307 E. Carson Street ....
• SAN FRANOISOO, Calif. — 2076 Sutter Street
• IVATEBRBURY, Conn. — 905 Bank Street ...............
• IVORCESTER Mass. — 169 MiUbtuy Street

4-5456
3- 3005
4- 4952
5- 8808 
2-1767 
8-0068
6- 2674 
8-6966 
5-2737

...........AL

.... CH

...........EV 
......... DI 
...........LI 
Tel. AN 
.... TL 
.........BR
.. . AVA

216-88-4-1738

... ... 365-5255
Tel. 233-8030 Ir 246-0215

ES 2-4685 
3-0440
1- 2994 
3-8569 
3-1797
2- 1446

2433 VVest «8nl Straet, Ohicagc

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

MUTUAL Federal SAVINGS

Metinis dividendas mokamas

už indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

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 — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

PETRAS BIELIŪNAS
«48 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAWNS ILL- Tel. — 636-2320

JURGIS F. RUDMIN
8319 80 LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138 — 1189

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

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

JASAITIS — BUTKUS
1446 80 SOtb AVĖ.. CICERO, ILL Tel OLymplc 2-1003

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams š-tanų 

Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3 • 6335 
Vienas blokas nuo kapiniu

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

.... RI 
....AN 
. . . FO 
... . BĮ

. . . LO

.... 274-6400
.. . GR 2-6387
... PO 
.. . HT 
. .. . FI
.. . PL

SW

3-4818
1-2750 
0-1571 
6-6766
8-2868
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St„ Chicago III. 60629 
Tel. 925-5988

DVIGUBAS TRIKAMPIS
Debiutinis Renės Rasos romanas

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ

Pastebėtinas vienas neįtikėtinu 
mas. Audronė sužinojo, kad esan 
ti nėščia, Zenonui ją palikus. 
Tada ji po truputį “pradėjo mai
šytis žmonių tarpe” (120 psl.), 
net pradėjo mokytojauti. “Nė ne

Neseniai išleistas Renės Rasos įsitikina, kad Andriui ji vis liks 
romanas “Meilė trikampy” pasi- Į tik antroje vietoje. Jis net ir jų 
žymi ne tik savo skirtingu siuže-' dar negimusio kūdikio nenori, 
tu, bet ir vaizdžia, sklandžia kal
ba. Pradžioje pastebėtas perdaž- 
nas smulkinimasis į detales greit 
išnyksta, skaitytojui toliau ne
trukdydamas sekti pagrindinę į- 
vykių eigą.

Romano tema — ypatinga jaut pajuto, kaip bėgo mėnuo po mė- 
natviška meilė, kurios nenustel-1 nėšio" (121 psl.). “Žmonės pra

dėjo galvoti, kalbėti ir pagaliau 
ruoštis emigracijai” (121 — 
122 psl.). Ilgainiui Audronei, dėl 
jos nėštumo, buvo suteikta pir
menybė emigruoti. Čia praeities 
eiga nutrūksta, grįžtama prie da
barties konfliktų. Atgal persime- 
tus, sutinkami Andriaus tremties 
išgyvenimai, emigracija, žmonos 
mirtis ir vaiko auginimas. Po to 
privedama prie jų pirmo susitiki
mo Amerikoje, ir iki tol lyg ti
kėtasi, kad Audronė irgi vaiką 
augina, tačiau randame ją dar 
vis nėščią. Dar kartą perskaičius 
ankstyvesnę eigą, vis dėlto sun
ku tikėti, kad jai taip ilgai šioj 
padėty reikėjo išbūti. Gal šis epi
zodas lengviau skaitytųsi, jei 
Andriaus praeities gyvenimas bū 
tų pateiktas po Ramunės gimi
mo.
Romano atbaigimas nuosekliai 

išvystytas, nepaliekant jokių klau 
stukų; tik gal be reikalo autorė 
Andriui dar vieną sunkumą už
krovė, lyg norėdama skaitytoją 
dar kartą įtikinti šio žmogaus 
taurumu. Taip pat Zenoną labai 
parankiai pašalino iš gyvųjų tar
po. Tokia pabaiga truputį dvel
kia pasaka, o ne romanu. Būtų 
užtekę pažymėti tik gandus, kad 
Zenonas dar gyvas, ilgainiui iš
aiškinant, kad ten ne tas Zeno
nas, o tikrasis jau miręs. Tokiu 
būdu pasiektas tas pats tikslas, 
neprimetant Andriui dar vieno 
kaltės jausmo: iš meilės Audronei 
Andrius nusižengia savo tikėjimo 
dėsniams, nepatikrinęs ar Zeno
no mirties gandai buvo patikimi.

Nors paprastai sunku įtikėti, 
kad tiek daug konfliktų gyveni
me (pvz. abiejų vestuvės su ki
tais, ir šių partnerių paranki 
mirtis) tiems patiems asmenims 
palankiai išsispręstų, tačiau au
torė šiuos momentus gana įtiki
nančiai išnarplioja. Suabejoja
ma tik, perskaičius epizodų, ku
riame figūruoja švedas Ander- 
son. Kažkodėl nesiderina prie 
Audronės ankščiau pristatyto 
charakterio skirti pasimatymą su 
ką tik sutiktu žmogum, nors jis 
ir labai simpatingas. Jei taip bū
tų atsitikę jai dar jaunai esant, 
ar jei Anderson būtų dažnai ma
tomas bendradarbis, dar būtų į- 
tikėtina. Nors Anderson savo

bia ilgi atsiskyrimai, karo pergy
venimai, net vedybos su kitais, 
ir kuri pagaliau pilnai įprasmina 
ma tarpusavio vedybiniame gy
venime. Si meilė gan tampriai 
surišta su tikėjimu, kuris pilniau 
išryškina ir atbaigia pagrindinių 
veikėjų charakterius.

Autorės pasirinkta eigos pris
tatymo metodika yra viena iš 
sunkesnių, tačiau autorė šį dar
bą gražiai atlieka, nesustabdy- 
dama veiksmo eigos ir neapsun
kindama skaitytojo. Visi perėji
mai praeitin ir vėl dabartin vyks
ta sklandžiai, ir lengva sekti per
sonažų praeities ir dabarties iš
gyvenimus.

Pagrindinė romano veikėja — 
Audronė — yra atvaizduojama 
jautria moterim, kurios visas gy
venimas yra Andrius. Ilgainiui 
meilė vyrui prasiplečia į vaikus, 
tačiau pastarieji vis dėlto lieka 
antraeilėj vietoj. Dievas ir tikėji
mas pajaučiamas įprastuose mo
raliniuose dėsniuose, bet ne pro
tiniame pažinime. Pati herojė, 
priversta aiškiau šia tema apsis
pręsti, galvoja: “Gal ir mano Die 
vas toks kaip Jūsų? Bet Jis toks 
šaltas, neprieinamas... aš norė
čiau turėti Jame draugą, užtarė
ją, į kurį galėčiau kreiptis...” 
(199 psl.).

Antras pagrindinis veikėjas — 
Andrius —pristatomas su daug 
konkrečiau suformuliuota gyve
nimo prasmės sąvoka; jo “gyve
nimo kryptį jam nustatė religi
ja: tikėjo giliai, nuoširdžiai, be jo 
kių abejonių... buvo įsitikinęs, 
kad tik jais (tikėjimo dėsniais — 
G.K.) remdamas savo gyvenimą, 
žmogus pateisina savo egzisten
ciją pasaulyje” (17 psl.). Šiomis 
pagrindinėmis charakterio savy
bėmis abu asmenys, be išimčių, 
reaguoja į savo aplinką ir iški
lusias krizes. Pvz., Audronė ište
ka už Zenono, tik sužinojus, kad 
Andrius kitą vedė. Romano ga
le Andrius pergyvena ypatingą 
krizę, kai jo gyvenimo pagrindi
niai interesai — meilė Audronei 
ir ištikimybė religijai — susikry
žiuoja, tačiau skaitytojui nelieka 
abejonės, kad jis liks ištikimas vie 
nai ir kitai.

Kiti du svarbūs asmenys yra 
Zenonas ir Irma. Zenonas prak- 

. tiškas, Audronę aklai mylįs, nori 
jai padėti ir įsitikinęs savo nusis
tatymų teisingumu. Pvz., sume
lavęs Andriui, kad Audronės Vil
niuje nėra “jis nesigraužė... nes 
buvo tikras, kad Audronė su juo 
(Andrium — G.K.) nebūtų bu
vusi laiminga”. (106 psl.). Vė
liau, įsitikinęs, kad Audronė jo 
nemyli, nutarė jai atkeršyti, lais
vės negrąžindamas, nors jų ir pa
liko. Irmos charakteris panašus 
į Audronės, tik ši labiau patyru
si gyvenimo dvilypiškumą. Nors 
buvo žydė, tačiau maža ką ben
dro turėjo su savo religija ir tė
vais. Visą laikų praleisdama jau
nimo tarpe, reikalui atsiradus, 
padėdama pogrindžiui, vis jautė, 
bet nesuprato, kodėl ji nelaiko
ma sava. Vėliau, priėmusi krikš
čionybę, giminių išsižadėta, nesu 
randa gyvenimo tikslo, ypač kai
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Magdalena Stankūnienė Moters portretas

Magdalena Stankūnienė Natiurmortas (mozaika)
Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoje

BAU. MAGI). STANKŪNIENĖS '""S.'vaizduotė

PARODA
Dail. Magdal. Stankūnienės 

parodos atidarymas, įvyksta šį 
šeštadienį Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejaus patalpse 6 vai. 
30 min. vakare.

Dailininkė yra dalyvavusi ei
lėje kitų parodų, o neseniai įvy
kusioje Chicagoje 11 kolegijų me 
no skyrių rengtoje parodoje, kur 
buvo išstatyta per 700 darbų, ji 
už aliejinį paveikslų — moters 
portretų, laimėjo pirmąjį garbės 
atžymėjimą.

Pradėjusi meno studijas Vokie 
tijoje, Stankūnienė jas tęsė Ang- 
glijoje, ir keturis, metus studija
vo Chicagos Meno institute.

Šioje parodoje dailininkė išsta- 
tys grafikos, mozaikos ir aliejaus 
darbus. Amerikiečiai meno kriti
kai daugiausia atkreipė dėmesį į 
tuos darbus, kuriuose savo tema
tikai ji pasirinko tėviškės vaizdus, 
mūsų tautosaką. Jei aliejaus dar
bai išsiskiria ryškiomis, šiltomis 
spalvomis, tai beveik visoje mo
zaikoje vyrauja švelnios, sakytu
mėme žydriosios Lietuvos padan
gės spalvos.

Pagal Harvardo universiteto 
psichologų surinktas žinias mo
terys viršija vyrus savo vaiz
duote. Darant bandymus, jos 
kur kas pralenkė vyrus, grei
čiau ir geriau užbaigdamos ne
užbaigtus pasakojimus, šie at-

Jos dailės darbų stilius yra im
presionistinis. Taip pat yra ir 
abstraktinių darbų, kuriuose y- 
ra ryški vedamoji mintis.

Dailininkė pasižymi dideliu radiniai įtaigoja mintį, kad kai 
darbštumu, kruopštumu, gilio- kurios moterys galėtų lengvai 
mis studijomis. Tai didelės dory- pralenkti vyrus poezijoje, lite- 
bės jaunai dailininkei, skatinan- ratūroje bei dramoje, jei jos 
čios naujiems laimėjimams. i tikrai rirųtai šioje srityje padir- 

V.K. bėtų.

Dail. Magdalena Stankūnienė ir St. Balzekas, kurio Lietuvių kultūros mu
ziejuje dailininkės darbų paroda atidaroma šiandien 6 vai. 30 min. vak.trumpą pasirodymų pateisino, 

vis dėlto buvo galima Audronei 
leisti pasiekti to pat sprendimo 
kitokių priemonių pagalba.

Taipgi nepilnai išryškintas rei
kalas dėdę paversti tėvu. Kitu 
klaustuku liko babunytės aklas 
pyktis. Parodytos priežastys to 
pilnai nepateisino, gal dėlto, kad 
babunytės asmuo nebuvo užtek 
tinai išryškintas. Pabaigoj lyg ir 
nereikalingai paminėta, kad pa
galiau Audronė “taps motina kū 
dikio, kuris amžiams suriš ją su 
Andrium” (218psl.). Roęnano 
gale skaitytojas jaučia, kad šių 
žmonių gyvenimas toliau vyks 
be praeities šešėlių ir viskas ge
rai pasibaigs, o dabar skaitytojas 
liks su vienu klausimu: ar An
drius vis tiek būtų Audronę pa
likęs, sužinojęs, kad ji laukiasi jo 
kūdikio?

Šie suminėti trūkumai vis dėl
to neužtveria knygai kelio į skai
tytojus.

I

*

Silvija Kudirkaitė

kė Silvija ruošiasi studijuoti Illinois 
universitete, siekdama mokytojos pro
fesijos.

Irena Miecevičiūtė yra duktė Ire
nos ir Kazimiero Miecevičių (Mit- 
chell). 6333 South Campbell Avė., 
Chicago. Jos mamytė yra savininkė 
Irene kirpyklos Maręuette Parke.

Irena yra baigusi Šv. Ritos pra
džios mokyklą.ir šiuo metu bebaigian
ti Marijos aukšt. mokyklą. Gimnazi
joj ji buvo aktyvi Rūtos kiubo narė. 
Irena yra pašventusi visą savo lais
valaikį Šv. Kryžiaus ligoninei, dirb
dama kaipo "Gandy Striper' . Ji ten 
per 18 mėnesių yra praleidusi net 
daugiau kaip 500 valandų. Už tą pa
sišventimą ligoninės administracija pa
gerbė ją, paskirdama "Junioj Volun- 
teer of the Year". Irena yra^pasiry- 
žusi ruoštis gailestingosios sesers 
profesijai.

Silvija Kudirkaitė yra J. Kudirkų 
duktė, gyv. 3214 W. Maręuette Rd., 
Chicagoj. Kudirkai yra aktyvūs na
riai: Dariaus - Girėno posto, SLA, 
Šv. Teresės dr-jos ir priklauso 
Ateities Atžalyno tėvų komitetui. 
Prieš keletą metų Silvijos sesutė Dia- 
ne irgi buvo debiutante Chicagos Lie
tuvių moterų klubo ruošiamam Gin
taro baliuje.

1964 m Silvija baigė Visitation 
pradž. mokyklą ir šiais metais baigs 
Marijos aukšt. mokyklą. Silvija akty
viai dalyvauja skautų organizacijoj ir 
priklauso prie American Legion — 
Dariaus - Girėno posto 271. Silvija 
mėgsta muziką ir pu.kiai skambina 
pianinu. Be to. ji yra gera sportininkė, 
ypač vandens sporte, tenise, slidinėji
me. kėglavime ir kit.

Silvija pašvęsdavo daug valandų 
dirbdama su priešmokyklinio amžiaus 
vaikučiais, o vasarą dirbdavo vaikų 
stovyklose, kaip vadovės pagalbinin- Irena Miecevičiūtė

3 KAS YRA MOČIUTĖ?
Labai daug moterų, ir paly

ginant labai jaunų, didžiuojasi, 
kad yra jau senelės, susilauku
sios vaikaičių. Lietuvių kalboje 
senelei apibūdinti yra gražus 
“močiutės” vardas. Kas gi yra to
ji močiutė?

Vaikai myli jas. O vaikų mo
tinos dažnai nemėgsta ar net ne
kenčia senelių. Tėvai tik toleruo
ja jas, o Dievas laimina jas. Jos 
yra meilė su pražilusiais plau
kais, supratimas su raukšlėmis po 
akimis, grožis su antruoju pas
makriu ir išmintis su išgyventais 
metais (tiek amerikiečių, tiek lie
tuvių dabartinei kartai mažai be
tinkantis apibrėžimas).

Kai jūs esate labai užsiėmę, 
močiutės yra pagalbinės rankos; 
kai esate vieniši, jos praskaidri
na tuštumą; kai esate pavargę, 
močiutės perima naštą; ir kai esa
te laimingi, jos yra nuostabios as 
menybės — būti arti jų ir da
lintis savo džiaugsmu su jomis.

Niekas kitas neateina taip ank 
sti ir neišeina taip vėlai. Niekas

kitas taip nemoka džiaugtis tavo 
vaiku. Ir niekas kitas negali taip 
apipilti kūdikio su žaislais, saldu
mynais ir drabužiais kiekvienų 
savaitę ir atsiminti visas sukak
tis ir gimtadienius.

Močiutės yra stebuklingi sutvė
rimai: jūs galite užgauti jas ne
apgalvotais žodžiais, bet negalite^ 
įžeisti jų meilės jums; dažnai jūs 
randate jas po kojomis besimai
šančias, bet jos visados bus prie 
jūsų, kai jums labiausiai jų rei
kės; atrodytų, lyg jums nereikia 
jų, bet jų vadovavimas yra pa
laima. Močiutė yra jūsų savait
galio atostogos, jūsų maisto par
duotuvė, jūsų “baby sitter” ir jū
sų naujasis žaislų sandėlis. Mo
čiutė yra jūsų draugė, jūsų komV 
panijonė, jūsų padėjėja, jūsų vai- 

1 ko mėgiamiausia ir — jūsų mo
tina.

Ir tada, kai ką nors pagadinai, 
kai vakarienę prideginai, ji pasi
rodo su savo nepavargstančiais 
trimis žodžiais: “Ar galiu padė
ti?”

KADA VYRAS GALI MUŠTI ŽMONĄ
Ištuokimai yra kasdienis įvy

kis amerikiečių gyvenime, mažai 
beatkreipiąs kieno dėmesį. Ta
čiau daugelis domėjosi kino ak
torių Dyan Cannon ir Cary| 
Grant ištuoka.

Ponia Grant paskelbė visam 
pasauliui, kad jos vyras ją mu
šė. Ano gi advokatas gynė savo 
klientą, kad anas mušė savo žmo 
ną dėl “nuosaikių ir tinkamų 
priežasčių”.

Kokios gi tos priežastys yra?
Šio krašto advokatai aiškina, 

kad kiekviena valstybė numato 
“išmintingų ir tinkamų priežas
čių” žmonos mušimui, bet dar 
yra ir bendrų pavyzdžių, priim
tų visose 50 valstybėse.

Štai tie pavyzdžiai.
Pirmiausia turite įrodyti pro-

V.tal Ja Jūratė Ru’.bytė yra duktė 
dantų gydyto os Alicijos ir Adolfo 
Ruib ų. 6753 South Rockwell St.. 
Chicago. A Ruibienė yra šiuo metu 
Lietuvių dantų gydytojų dr-jos pir
mininkė. A Ruibys, agronomas. Ame 
rikoj dirba chemijos srityje. Jis buvo 
Lietuvių agronomų sąjungos pirminin
ku ir priklauso Lietuvių skautų tėvų 
komitetui.

Vitalija, augdama veiklioj lietuviš
koje šeimoje. įsijungė labai tvirtai į 
įvairias liet, organizacijas. Ji yra tik
rai pavyzdinga, Amerikoje augusi lie
tuvaitė. puikiai valdanti lietuvių kal
bą. 1965 m. Vitalija baigė Chicagos 
Aukšt. lituanistinę mokyklą pirmąja 
mokine Šiemet ji baigs Pedagoginį Li
tuanistikos institutą.

Nuo 1959 m. Vitalija labai akty
viai reiškiasi lietuvių skautų veikloje, 
eidama įvairias atsakingas pareigas. 
Ji yra buvusi stovyklos vadovė, o 
taip pat ir draugininke Kernavės skau 
čių tunte. Dalyvauja skaučių oktete. 
Dar tebesimoko skambinti pianinu 
pas prof. VI. Jakubėną.

Vitalija yra dalyvavusi keliuose lie 
tuviškuose parengimuose, kaip vaka
ro pranešėja. Jos iškalbingumas yra 
daugelį sužavėjęs. Ji yra laimėjusi 
Chicagos L. B. ruošiamam konkurse 
pirmą vietą už dailų skaitymą Be to. 
daugelis yra ją matę ir girdėję per 
"Margutį” ir "Lietuvių Televiziją", 
skaitančią arba deklamuojančią įvai
rius poezijos bei prozos kūrinius. 1968 
m. sausio mėn. Vitalija turėjo pagrin
dinę rolę Pedagoginio instituto su
rengtame Putino "Promėtėjaus’’ pa
statyme.

Nuo pat pradžios mokyklos laikų 
Vitalija dalyvauja įvairiose tautinių 
šokių grupėse. Ji irgi aktyviai buvo 
prisidėjusi prie Lietuvių jaunimo kon
greso ir Lietuvių informacijos centro 
darbų.

Vitalija sieks dantų gydytojos pro
fesijos. (d)

vokaciją be jokio abejonės šešė
lio. Pvz., jei žmona pertraukia vy 
ro kalbą, pasakojant jam anek
dotą mišrioje kompanijoje, tada 
vyras turi teisę ją mušti.”

Ar burbuliavimas, kaip medi
nis piūklas, pakankama mušimui 

I priežastis?
I “Ne visai, bet jei ji kartoja ir 
I kartoja tą patį, galima jai už- 
I drožti.”

O nuolatiniu jos vėlavimosi 
atveju?

“Tai jau chroniškas vėlavima- 
sis. Vėlavimasis buvo iškeltas 
Conrad šeimos skyrybose 1954 
m Ponia Conrad visados vėla
vo, kur tik su vyru išeidavo. Taip 
vyras vieną vakarą ir prikūlė ją. 
Ponia iškėlė bylą už žiaurumą, 
bet bylą pralaimėjo. Ir tai dėl to, 
kad ji pavėlavo į teismo salę sa
vo pačios byloje.”

Rimčiausia priežastimi dauge
ly valstybių laikoma pakanka
ma priežastimi mušti žmoną, kai 
vyras mėgina užmigti, o žmona 
dar nori kalbėtis.

Advokatas pridėjo: “Kai svars 
tomas žmonos mušimo klausi
mas, reikia atminti trejetą daly
kų: vienas yra motyvas, antras 
— intencija ir trečias — noras.

Ar yra legalios priežastys žmo
nos mušimui? #

Advokato atsakymas buvo toks: 
“Viena priežasčių gali būti tada, 
kai neperduodamas telefoninis 
pranešimas. Jei žmona draugei 
atidengia šeimos paslaptį — ki
ta priežastis. Rimčiausia gi, ku
rios joks teisėjas neatmes, jei žmo 
na užmiršta... pripilti benzino į 
automobilį”

I

Vitalija Jūratė Rtiibytė

ETIKETAS
z

Klausimas: Mano vyras, sūnus 
(15 m.) ir aš einame į bažnyčią 
kartu. Ar aš turiu sėdėti tarp jų, 
vidury? Ar yra koks teisingas bū
das naudotis mišiolu? Jiedu turi 
po vieną. Kuriuo nors dalinuosi 
ir aš pati? Jie vienaip sako, aš 
gi kitos nuomonės. Kaip būtų ge
riausia?

A. P-nė, Cleveland, Ohio

Atsakymas: Nėra jokios taisyki 
lės ar geresnio būdo. Tačiau ma
nyčiau, jūs norėtumėte geriausiai, 
dalytis mišiolu su savo vyru(ir 
sėdėti viduryje — tarp jų abie
jų). Aš bent taip daryčiau.

Daiva Dobilienė

Kur nėra ištuokų?
Kai kurie Vakarų kraštai ne

pripažįsta ištuokų — susituoku
siųjų išsiskyrimo įstatymų. Išmo
kimų nėra sekančiuose kraštuose:,. 
Italijoje, Ispanijoje, Airijoje, Bra
zilijoje ir Gilėje.

—o —
Geriausios pamokos vaikams 

yra duodamos prie motinos ke
lių — ir skersai tėvo kelių.

— Ben Bergor, 
Wisconsin Stote Journal
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