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NELAKSTYKIM, PĖDSAKŲ NEPALIKDAMI

Išeiviu istorijon ryšku indėlį 
atnešęs kultūrininkas

Muziko Aleksandro Aleksio 85 metų sukaktį minint

Nemažas įvykis mūsų išeivi
joje turėtų būti kitąmet rengia
mas antrasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas. Jau ir da
bar jaučiamas jo paruošos bruz
desys: skraido į tolimuosius ir 
vietinius posėdžius kongreso 
rengimo atsakingieji pareigū
nai, fondai ir pavieniai mecena
tai skiria pinigus, žmonės ren
kasi į finansų telkimo balius 
(bei parengimus. Žodžiu, rūpes
čio, gerų norų ir lakstymo ga
na daug. Tik vieno norėtųsi, kad 
visas tas bruzdesys paliktų, jei 
ne amžinus, tai bent ilgiau išlie
kančius pėdsakus, kad viskas 
nesibaigtų vien įprasta, tiktai 
kiek gausesne mūsų jaunimo ge
gužine, susirinkimu ar stovyk
la. Nesinorėtų, kad, subėgus ir 
vėl po kelių dienų išsilaksčius, 
paliktų, kaip ir po kiekvienos ge. 
gūžinės, tik sudeginimo verti 
popieriai ir nieko daugiau.

Jau teko pasidžiaugti spaudo
je paskelbta būsimo jaunimo 
kongreso paskaitine ir pokalbi- 
ne dalimi. Atrodo, kad ši, saky
tume, teorinė kongreso dalis 
yra suplanuota labai rimtai ir 
labai tiksliai. Bet Svarbiausia 
vis tiek pasilieka tai, kaip tos 
visos paskaitos, tie visi teoriniai 
svarstymai bus įkūnyti konkre
čiai lietuvių išeivijos jaunojoje 
kartoje. O stebint mūsų jauni
mo įvairius pasišokinėjimus, ne 
kartą jau apima baimė, kad jis 
ima taipgi užsikrėsti labai daž
na vyresniųjų liga — daug kal
bėti, bet mažai ką nors kūry
bingo konkrečiai padaryti.

Ge kongresas, be savo teorinės 
dalies, jėgas pasitikrindamas, 
turėtų mūsų visuomenei parody
ti, ką mūsų jaunimas sugeba ir 
pajėgia padaryti amžinesnio ir 
naujesnio, mūsuose lig šiol gnl 
net pirmakartinio.

Viena naujiena jau dabar 
pastebima, būtent: kongresas 
vyks, atrodo, net dviejose vals

tybėse ir ar tik ne trijose vie
tovėse. Ar šitoks kongreso da
lyvių mėtymasig iš vietos į vie
tą netrumpais nuotoliais išeis 
kongresui į naudą, bus galima 
pasakyti tik jam pasibaigus. Bet 
gal ir nebe pagrindo kai kas jau 
dabar nuogąstaus jog kažin, ar 
verta kongresui apsisunkinti to
kiom ekskursinėm kelionėm, 
užuot energiją ir finansus su
telkus vienoje vietoje geresnio, 
labiau sukaupto visuomeninio ir 
kūrybinio rezultato labui.

Ne vienas čia gali paklausti: 
tai kas ii yra tie ilgiau neišly- 
lančius pėdsakus paliekantysi 
arba bent didesnį kūrybingumą 
liudijantys dalykai? Jų čia grei
tosiomis galime suminėti visą 
eilę, o kongreso rengėjai, ilgiau 
pagalvoję, atrastų jų dar dau
giau. Sakysim, neabejojame, kad 
kongrese bus mūsų jaunųjų dai
lininkų paroda. Mažiau už dai
lininkus yra mūsų jaunųjų ra
šytojų, bet ir kongresinis lite
ratūros vakaras galėtų būti ga
na įspūdingas. Aukštam jo ly
giui vien tik studentiško am
žiaus literatų gal ir neužtektų. 
Kodėl tada drauge vakaro pro
gramoje neparodyti iš visur su
lėkusiam mūsų jaunimui ir ke
letą pačių ryškiųjų mūsų vyres
niųjų rašytojų? Pirmojo jauni
mo kongreso metu toks litera
tūros vakaras Dainavoje buvo 
viena iš labiausiai pasisekusių 
atrakciių, paties jaunimo la
biausiai įvertinta. Antrajame 
kongrese apsiėjimas be literatū
ros vakaro būtų kone įrody
mas, kad mums lietuviško žo
džio kūryba jau nieko nereiš
kia, kai reikia jai dėmesį paro
dyti konkrečiai.

Kiek daug mūsų jaunimo mo
kosi muz'kos įvairiose konser
vatorijose ir privačiai. Tad ko
dėl kongreso rengėjam nepagal
voti ir apie koncerto galimybes.

(Nukelta j 2 psl.)

Aleksandras J. Aleksis - Alek
sandravičius savo reikšmingos 
amžiaus sukakties išvakarėse, 
spalio 9 d. man, rašė;

“Altos centras ir man pri
siuntė Tavo talentingai sukur
tą knygą — ‘Amerikos Lietuvių 
Taryba’. Bravo, mielas Leonar
dai! Sveikinu... Spalio 10 d. mi
nėsiu savo 85 metų gimtadienį 
ir, nepaisant to, vis dar dirbu 
ir nežinau, kada reikės pasi
traukti bei pailsėti.”

Į pasakytąjį man komplimen
tą aš jam atsakau tokiai pro
gai tinkamu anglišku posakiu: 
“You are very kind to me”. Be 
to, neužmirštu, kad sukaktuvi
ninkas yra mano draugas ir la
bai artimas bendradarbis net 
nuo 1913 metų, vadinas, per 58 
metus. Neužmirštu ir to, kad 
komplimentai draugams, bend
radarbiams, jo vadovaujamų 
chorų dainininkams, muzikos' 
studijos mokiniams jam buvo 
ir yra labai charakteringa. Tai 
jo metodas paskatinti mokytis, 
būti pareigingais. Todėl neste
bėtina, jei visoje jo šakotoje 
veikloje niekuomet nepritrūkda
vo jam draugų, bendradarbių ir 
rėmėjų.

Savo laiškutyje sukaktuvinin
kas atidengė savo amžiaus “pa
slaptį” ir aiškiai konstatavo, 
kad jis, ir ‘‘gilios senatvės” su
laukęs, tebėra pajėgus vargoni
ninkauti didelėj šv. Juozapo pa
rapijoj, Waterbury, Conn., ir 
vadovauti parapijos visuomeni
niams sąjūdžiams, kuriuose jis 
veiksmingai dalyvauja nuo pat 
atsikėlimo į Connecticut valsti
ją 1924 metais.

Lietuvos laisvės kovose

Jei sukaktuvininkas Aleksis

te Daužvardienė, g. konsulas dr. P. Daužvardis ir A. Aleksis Lietuvos vyčių seime 1964 m. Chicagoj, 
gerai nusiteikę klausosi red. L. šimučio žodžio.

organizacijas ir draugijas. Dau
gelį metų buvo renkamas sky
riaus pirmininku. Tame poste 
besidarbuolamas, skyrių išugdė 
į reikšmingą ir efektingą viene
tą ne vien tik Waterburyje, bet 
ir visoj valstijoj. Jis pasidarė 
pavyzdžiu ir kitų valstijų bei 
miestų Altos skyrių veiklai.; 
Kiekvienerių metų Vasario 16- 
toj minėjimai meninių progra
mų ir parinktų kalbėtojų pras
me Aleksio būdavo taip suorga-’ 
nizuoti, kad apie juos plačiai į 
rašydavo ir vietinė amerikiečių 
spauda. Ir aukų tuose parengi
muose skyrius surinkdavo Lie-

I tuvai laisvinti bei Altai tiek, . 
; kad galėdavo lenktyniauti su 
bet kuria pačia didžiausia mūsų 
kolonija. Žinoma, čia reikia tu-Į 
rėti galvoje lietuvių gyventojų; 
proporciją su kitų miestų kolo
nijomis.

Besidarbuodamas Lietuvos iš
laisvinimui, jis užmezgė artimus 
kontaktus ne tik su savo mies
to politikais ir kultūrininkais, 
bet ir su valstijos gubernato
riais, senatoriais ir kongresma- 
nais, kurie ir JAV Kongrese ir 
kitur labai palankiai atsiliepda
vo apie lietuvių pastangas Lie
tuvos laisvės kovose ir tas pa
stangas paremdavo.

Aleksio veikla siekia ir už 
Connecticut sienų. Jis yra Al
tos centro nariu beveik nuo pat 
jos įsikūrimo. Atstovauja Ame
rikos Lietuvių R. K. Federacijai. 
Aktyviai dalyvauja Altos meti
niuose suvažiavimuose ir kon
gresuose, kuriems jis yra ir pir
mininkavęs.

Pirmieji žingsniai Cliicagoje

Amerikon sukaktuvininkas at
vyko 1913 m. Ir tais pačiais me

LEONARDAS ŠIMUTIS

su pasitenkinimu mini knygą 
"Amerikos Lietuvių Taryba”, 
tai gal bus todėl, kad ši jam 
primena Amerikos lietuvių pa
stangas, kuriose ir pats taip 
garbingai dalyvauja, norėdamas 
padėti ok. Lietuvos žmonėms at
kovoti savo šventas teises į lais
vę. Jis, kultūrininkas, akademi
kas muzikas, puikus chorų di
rigentas, vargonininkas, tikrai 
galėjo pasitenkinti darbu tik 
kultūrinėje bei muzikinėje sri- 
tj je, • kuriai jis turi ir teorinį 
pasiruošimą ir didelę praktiką.; 
Tačiau kartu būdamas ir visuo
menininkas ir gilus patriotas, 
patekus jo tėvynei Lietuvai į 
bolševizmo pančius, negalėjo 
pasilikti tik stebėtoju, bet jau
tė reikalą skirti pirmenybę 
(priority) Lietuvos laisvinimo 
darbui, sugebėdamas į tą darbą 
įjungti ir savo visuomenininko, 
kalbėtojo ir taip pat kultūrinin
ko, muziko talentus. Galima sa
kyti, kad Lietuvai jis aukoja vi
sus savo talentus, kuriais jis 
taip gausiai yra apdovanotas.

Kadangi sukaktuvininkas sky
rė pirmenybę savo darbuose ir 
rūpesčiuose Lietuvos išlaisvini
mui, todėl ir šiame rašinyje, kal
bėdamas apie A. Aleksį, kreipiu 
dėmesį į tai, kuo jis labiausiai 
ir taip nuoširdžiai sielojasi.

A. J. Aleksis yra vienas pa
čių žymiausių Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriaus kūrėjų 
VVaterbury, Conn. Savo simpa
tinga asmenybe, tolerancija ir 
kitais gerais vadovo privalumais 
jis įtraukė Skyriun visas vietos 
politines lietuvių grupes, visas

Aleksandras Aleksis 1915 m. Chicagoj

tais pradėjo vargonininkauti 
Dievo Apvaizdos parapijoj, kuri 
tais laikais buvo laikoma viena 
didžiųjų lietuvių parapijų Chi
cagoj. Dabar ji jau beveik visai 
yra nurašyta lietuvių parapijų 
skaičiuje, šioje parapijoje, kaip 
ir kai kuriose kitose, tais metais 
tebevyko parapiečių streikai 
prieš kleboną, pusiau sulenkėju
sį kun. Steponavičių (streikinin
kų pavadintą Steponiuku). Pa
rapiečių dauguma nebemokėjo 
parapijai metinių mokesčių, ne
lankė bažnyčios, o jei ir lankė, 
nedavė aukų bažnyčiai išlaikyti 
arba ateidavo tik triukšmui su
kelti. Prie bažnyčios dažnai kil
davo riaušės, kurioms numalšin
ti būdavo kviečiama policija. 
Streikininkai siųsdavo delegaci
jas pas arkivyskupą, kad kun 
Steponavičių iškeltų. Prašydavc 
kito kunigo klebonu. Parapijoj 
plito demoralizacija. Tokia situ
acija naudojosi “nebažnytiniai”. 
Jie kurstė žmones ne tik prieš 
kleboną, bet taip pat prieš Baž
nyčią^ ir patį Dievą, šitokie agi
tatoriai būdavo vadinami “šliup- 
tamiais”, t. y. dr. Jono Šliupo, 
kovojusio prieš tikėjimą, pase
kėjais.

Pagaliau 1913 metų rudenį 
arkiv. Quigley išklausė streikuo
jančių parapiečių prašym į ir 
Dievo Apvaizdos parapijai pa
skyrė naują kleboną kun. My
kolą Krušą, buvusį šv. Baltra
miejaus pa r., Waukegan, III., 
kleboną, jauną ir labai energin
gą vyrą, šilališkį žemaitį.

Man teko važiuoti kartu su 
naujai paskirtuoju Dievo Ap
vaizdos par. klebonu iš Wauke- 
gano į Chicagą, nes tuo metu 
gyvenau pas savo kaimyną iš 
Šilalės kun. Krušą. Northwes- 
tern geležinkelio stotyje mudu 
pasitiko prel. Hoban, arkivysku

pijos kancleris (vėliau — Cleve- 
lando vyskupas). Jo mašina nu
važiavom į Dievo Apvaizdos 
par. kleboniją. Mus pasitiko 
pats kun. Steponavičius. Pama
tęs kanclerį, o ypač kun. Kru
šą, kun. Steponavičius labai su
sijaudino ir nusiminė, nes ži
nojo, ką reiškia šitų ponų vizi
tas. Kancleris tuoj paprašė ati
duoti naujam klebonui raktus 
ir viską reikalinga, perimant 
parapijos administravimą. Taip 
buvo padaryta. Senajam klebo
nui buvo įsakyta išeiti iš klebo
nijos ir parapijos po poros die
nų. Mudu nakvojome klebonijo
je, bet kažkodėl nakvynė nebu
vo jauki. Ji buvo be miego.

Kitą dieną apsižvalgę po kle
boniją, mokyklą ir kitas para
pijos patalpas, pastebėjome, 
kaip buvo viskas apleista. Nau
jasis klebonas susirūpinęs krapš 
tė galvą, kaip reiks viską atnau
jinti.

Kun. Krušas mane pakvietė 
apsigyventi klebonijoje, kol ap- 
sispręsiu — ar vykti į kunigų 
seminariją, kurion buvau priim
tas po pasikalbėjimo su arki
vyskupu Quigley, ar kitą profe
siją pasirinksiu. Suprantama, 
kad kvietimą priėmiau. Bet, aš 
taip jaučiu, kad dykai klebono 
duonos nevalgiau. Visai netru
kus įsijungiau į draugijinį gyve
nimą ir tai man padėjo geriau 
patirti žmonių nuotaikas para
pijoje. Nors aš tada buvau tik 
prieš pusantro mėnesio atvykęs 
į Ameriką, bet gana greit suvo
kiau, kas vyko ir vyksta para
pijoj. žodžiu, besikalbant su 
naujuoju parapijos klebonu, jau 
šį tą galėjau jam pasakyti ir 
net “patarti”. Man atrodė, kad 
reikėjo atleisti visus parapijos 
pareigūnus, kurie vienu ar kitu

(Nukelta į 2 psl.)
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Išeiviu istorijon ryšky indėlį 
atnešęs kultūrininkas

(Atkelta Iš 1 psl.) 
būdu buvo įvelti į streiką ir S 
riaušes. Pradėjus kalbėti apie I 
vargonininką, iškilo klausimas. 
kurį iš goresniųjų vargonininkų | 
kviesti. Apie tik ką Chicagon H 
atvykusį Aleksandą Aleksandra- I 
vičių mudu visai dar nebuvome I 
girdėję, klebonas pakvietė pasi- Į 
kalbėti Visų Šventų parapijos 
vargonininką Antaną Pocių, ku- 
ris jau buvo pradėjęs stipriau i 
reikštis kaip gerokai išsilavinęs | 
muzikas, net kompozitorius ir I 
buvo šiaip inteligentiškas vyras. 
Tačiau pakviestasis nesutiko pa- F I
likti savo senosios vietos, nes j ] I
buvo labai artimas draugas ir 
bendradarbis Visų šventų par. ;sli||S? >■-. i
klebono kun. Prano Serafino, 
spaudos bendradarbio ir uolaus g 
visuomenininko. Bet užtat jis 
patarė pakviesti Aleksandravi- . • 
čių, tuo laiku gyvenusį pas kun. 
K. Skripką VVestville, 111. Alek
sandravičius atvyko ir sutiko 
vargonininkauti Dievo Apvaiz
dos parapijoje, nors ir buvo gir- 
dėjęs apie vykusį šioje para pi- 
joje streiką ir riaušes. Tuo me-(
tu mudu pirmą kartą susitiko- Sukaktuvininko A. Aleksio žmona
me. Pranutė (kaip jis ją vadindavo), 

mirusi 1929 m. Chicagoje.
Choro valymas ir atkūrimas
Kaip visame Dievo Apvaizdos 

par. gyvenime, taip ir atskiruo
se jos vienetuose bei draugijose, 
buvo pasėta daug demoralizaci
jos. Netrūko jos ir bažnytinia
me chore. Naujasis vargoninin
kas greit šitai pajuto. Pradžio
je tokią padėtį lyg ir toleravo, 
užmerkdamas akis prieš tai, kas 
vyko choro narių tarpe. Tačiau 
kantrybė išsisėmė, kada jis pa
matė kai kuriuos choristus prie 
vargonų vartant ir skaitant to
kius šlykščius laikraščius kaip 
“Šakė” ir kitus, kurie straips
niais, korespondencijomis ir ne
padoriomis iliustracijomis šmei
žė ne tik kunigus, bet vedė at
virą kovą prieš katalikų Baž
nyčią. Choro vedėjas padarė 
rimtų įspėjimų ir pastatė sąly
gą: arba nustoti nešti šlamštą 
į bažnyčią, arba iš choro pasi
traukti. Ir nemažai pasitraukė. 
Chore vyko sąmyšis. Tai iššau
kė reikalą apvalyti chorą iš pa
čių pagrindų ir jį perorganizuo
ti. Taip ir įvyko. Ir šioje situa
cijoje Aleksis pirmą kartą pa-

(Atkelta iš 1 psl.) 
Džiaugiamės, kad turime apsčiai 
jaunimo tautinių šokių grupių, 
o kiek turime jaunimo chorų? 
Kodėl kongreso poveikyje tokio
je Chicagoje negalėtų susiorga
nizuoti Bendruomenės globoje 
mūsų studentų choras, pirmą 
kartą viešai pasirodąs Jaunimo 
kongreso metu. Chicagoje to
kiam chorui vadovauti jau pa
ties jaunimo tarpe yra labai pa
jėgių dirigentų, galvoje turint 
Bernardą Prapuolenį ir Alvydą 
Vasaitį. Jei toks studentų cho
ras ir po kongreso čia ilgiau iš
liktų, tai ir būtų vienas iš tų 
pėdsakų, kurie nedingtų su pas
kutine kongreso diena. Studen
tų choro gimimas kongreso me
tu, būtų labai sveikintina viso 
mūsų kultūrinio gyvenimo nau
jovė.

Jaunimas mėgsta pramoginę 
muziką, ypač sujungtą su dainuo 
jamu žodžiu. Tokios, sakytume, 

demonstravo gero organizato
riaus talentą. Chore buvo atsta
tyta tvarka ir tokia dvasia, ko
kia reikalinga giedantiems žmo
nėms bažnyčioje. Vėliau, 1914 
metų pavasarį, susiorganizavus 
Lietuvos Vyčių 4 kuopai, cho
ras buvo papildytas naujais na
riais ir net pavadintas 
kuopos choru.

Tokiose tai sąlygose 
sukak 'uvininkas pradėjo 
nininkauti ir muzikos 
dirbti Amerikoje. Dažnai anos 
sąlygos buvo sunkiai pakelia
mos, tačiau Aleksandras nenu
siminė.

Vienose choro repeticijose ga
na “aštrioje” formoje buvo iš-j 
kilęs b’aivybės klausimas. Buvo’ 
taip. Maždaug jau persitvarkęs Įentus: iškalbus, gabus muzikas,

Vyčių

mūsų 
vargo- 
darbą

choras sumanė repeticijų metu gražiai išauklėtas, baigęs aukštuo- 
“užsifundyti” užkandžių ir gė- sius mokslus Notre Dame ir Nevv 
rimu. Ruvo nakviestas atvvkti i York universitetuose. Svarbiamerimų. Buvo pakviestas atvykti į York universitetuose.
pobūvėli ir tuometinis “Draugo” i ^ew Yorko radijo centre ėjo aukš- 
redaktorius kuris naraniioi ėio'tas PareiSas> JAV karo aviacijos reaaKtonus, kuris parapijoj ėjo kapitonas daivvavęs antrajame 
vikaro pareigas, kun. Fabijonas pasaujĮnianle kare. Prieš porą me- 
Kemėšis. Tik ką įžengęs į salę, tragiškai žuvo automobilio ne
pamatė, kad choristai (ne visi, j laimėj.

lengvosios muzikos mums labai 
trūksta. O kodėl antrojo jauni
mo kongreso proga nepaskelbti 
šitokių kūrinių konkursą, ku
riam galėtų dalyvauti ir mūsų 
poetai ir kompozitoriai, ne vien 
tik vyresnieji, bet ir iš paties 
jaunimo tarpo. Mūsų šios rū
šies muziką praturtinusieji lau
reatai jau galėtų būti pirmą 
kartą išgirsti kongreso koncer
te. Tai būtų irgi konkreti, kū
rybinga staigmena. Pagaliau 
galima ir be konkurso tam ar 
kitam poetui ir kompozitoriui 
tokios pramoginės muzikos kon
greso koncerto proga užsakyti.

Iš pirmojo pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso mūsų muzi
kos lobyne pasiliko opera “Lo- 
kys”. Ji buvo kultūrine ir kū
rybine prasme nemažas ano 
buvusio kongreso pėdsakas, aiš
kiai išliekantis mūsų muzikinio 
gyvenimo raidoje. Vertingas 
dar ir ta prasme, kad didelis bū

tik kai kurie) geria alų. Gėru- 
siųjų tarpe buvo ir keletas mer
gaičių. Blaivininkų apaštalui tai 
buvo per daug. Jis apsidairė, su
siraukė ir nieko nesakęs išėjo 
iš salės. Tai nebuvo smagu cho
ristams, o labiausiai nemalonu 
pačiam choro direktoriui, varg. 
Aleksiui. Sutarta siųsti į klebo
niją delegaciją ir atsiprašyti už- 
sigavusį ir pasipiktinusį redak
torių. Toje “misijoje” ir man 
teko būti. Pradžioje redakto
rius buvo beveik nesukalbamas. 
Ir aš gavau barti, kodėl neįspė
jau vargonininką ir choristus, 
kad negalima bažnyčioj giedan- 
č;am jaunimui “girtuokliauti”. 
Paguliau išsiaiškinome, ir redak
torius sutiko ateiti j salę pas 
choristus.

Aš ir šiandien matau, kaip 

j A. Aleksis su sūnum Norbertu 1932 
| im. Sūnus buvo paveldėjęs tėvo ta-

rys Chicagos lietuviškojo jauni
mo operos pastatyman buvo įsi
jungęs su trykštančiu entuziaz
mu. O kodėl dabar to entuziaz
mo nepakartoti, statant visai 
naują, kongresui sukurtą, kad ir 
to paties Lapinsko ar kito kurio 
jauno mūsų kompozitoriaus 
operą!

Yra nemažai jaunimo tarpe 
rašančių poeziją. Prieš kelerius 
metus “Ateities” leidykla išlei
do net jų kūrybos antologiją 
“Tiltai ir tuneliai”. Po anų jau 
atėjo ir dar jaunesnė rašančių 
karta. Bus ar nebus iš jų dideli 
poetai, kol kas dar nesvarsty- 
kim. Bet jų pastangos neati
trūkti nuo lietuviško žodžio tik
rai yra vertos kongreso dėme
sio ir paramos. Kodėl tad neiš
leisti dar jaunesnių už tiltinin- 
kus mūsų jauniausiųjų poezijos 
antologijėlės, kurios pasirody
mas kongreso metu būtų gana 
prasmingas dalykas.

Nereikėtų kongreso rengė
jams negirdomis praeiti ir pro 
Chicagoje egzistuojantį mūsų 
jaunimo teatrą. Kodėl nepagal
voti ir apie kongresinį teatro 
spektaklį, kai jaunimo tarpe ne

1918 - 1919 metų Lietuvos vyčių centro valdyba, kuriai pirmininkavo 
sukaktuvininkas. Iš k. sėdi/ iždininkas I’. Baltutis, pii.liniukas A. 
Aleksis, Dvasios vadas kun. M. Urbonas, vicepirm. A. Petrau kaitė ir 
“Vytllcs” redaktonius M. Zujus. Stovi: sekretorius V. Rukštalis, ir iž
do globėjai St. Šimulis ir J. Vilimas.

susijaudinęs choro direktorius 
aiškinosi ir atsiprašinėjo, paža
dėdamas, jog daugiau neįsileis 
jokių alkoholinių gėrimų į bet 
kokius choro parengimus. Tarp 
kitko, Aleksis, besiteisindamas, 
pasakė: kunige redaktoriau, juk 
yra sakoma, kad ir šventieji sep 
tynis kartus į dieną nusidėdavo, 
o ką mes — esame paprasti 
žmonės.

i Incidentas baigėsi gražia kun 
Kemėšio ka’ba ir paskatinimu 
būti ir blaiviais ir veikliais Die
vo garbei ir tautos gerovei.

Į Choras išaugo ir narių skai
čiumi ir aukštu meniniu lygiu. 
Jis ne tik giedojo bažnyčioje, 
bet ir salėje rengė koncertus, 
pildė menines programas drau- 

, gijų bei organizacijų parengi
muose. Paga'iau, 1915 m. orga
nizuojant Lietuvos Vyčių ap
skrities chorą Chicagoje, Dievo 
Apvaizdos parapijos bei Vyčių 
4 kuopos choras padėjo jam 
stipriausią pagrindą, nes žymes- 

| nė jo dalis jin įstojo ir pats var
gonininkas jam dirigavo.

Kūrybos pradžia Amerikoje
1915 m. Šv. Jurgio parapijoj, 

Chicagoj, įvyko Lietuvos Vyčių 
3-sis seimas, pasižymėjęs atsto
vų gausumu ir ateities planavi
mu. Aleksis, atstovaudamas pa
čiai didžiausiai ir (jo dėka) pa
čiai veikliausiai kuopai visoj 
organizacijoj, seime stipriai reiš
kėsi. Be to, jis seimui organi
zavo meninę programą, kuria 
buvo nustebinti iš kitur suva
žiavę atstovai. Nuo tada vis la

trūksta nei aktorių, net nei re
žisierių.

Žinoma, operos parašymui ir 
jos pastatymui, pramoginės mu
zikos sukūrimui, antologijos iš
leidimui, koncerto ar vaidinimo 
surengimui reikia lėšų. Bet jų 
turi kongreso rengimo biudže
te atsirasti, kaip atsiranda pini
gų transportui ir kitiems tech
niškiems dalykams. Kongreso 
kūrybos sektoriui, apimančiam 
oMsakus pasekančius užmojus, 
lėšų turėtų būti skiriama kur 
kas daugiau, nors ir nesitikint 
iš jų “uždirbti”. Jeigu kultūrin- 
giausiuose ir turtingiausiuose 
kraštuose operos, teatrai, kon
certai, net atitinkami leidiniai 
gyvuoja, t’k gaudami nuolatinę 
valstybės ir mecenatinės visuo
menės paramą, tai neprotinga 
norėti, kad išeivijos sąlygose bū
tu sukurta išliekančiu vertybių, 
niekam jomis nesirūpinant ir 
konkrečiai ju neremiant, tikiu-, 
tis. kad jie patys “apsimokės”.

Tai vis nėra priekaištai kon
greso ruošon pakilusiam jauni
mui, o tik noras, kad judrusis 
anų judėjimas nesibaigtų tik 
lakstymu, tik “gero laiko” tu
rėjimu, pasilinksminimu, pasi- 

biau pradėjo garsėti Chicagos 
Vyč’ų choras, 4-ta kuopa ir jų 
“Spiritus movens” — Aleksand
ras Aleksandravičius, kuris ne
trukus savo pavardę pakeitė bei 
sutrumpino į Aleksį.

Šis seimas nutarė leisti savo 
organizacijos reikalams garsinti 
žurnalą. Redaktoriais bei leidė-i 
jais išrinko studentus — Alek-I 
Sandrą Račkų, Kazį Pakštą, 
Anicetą Linkų ir Leonardą ši
mutį. A. Linkus iš to ketvertu
ko pasitraukė, nes rudenį turė
jo išvykti j kunigų seminariją. 
L:kę trys studentai žurnalo lei
dėjų kolektyve taip pasidalino 
pareigomis: A. Račkus ir K. 
Pakštas redaktoriai, o L. Šimu
os administratorius. Žurnalui 
vardą davėme “VytiB”. Redak- 
ciiai kambarius suradome neto
li Dievo Apvaizdos klebonijos — 
18-toj gatvėj. Ten kartu ir gy
venome. Prie mūsų prisidėjo 
Meno instituto Chicagoje stu
dentas Izidorius liekis, kurį va
dindavome filosofu. Labai daž
nai nas mus užsukdavo ir varg. 
Aleksis, kurį vadinome vyres
niuoju broliu. Ji priėmėme ir į 
“rūgusio pieno klubą”, kurį va
dinome “Aleksandrynu”, nes, 
mat, du iš mūsų buvo Aleksand
rai ir, be to, tuo norėjome pa 
gerbti greitai kylantį muziką 
ir ve:kėją — A'eksį.

Kaip buvo sukurta "Meilė”9 
Ir kaip aš tapau “poetu”? Nesi- 
iuckit. Naujojo žurnalo redak 
toriai manęs prašė bendradar
biauti, šį tą parašant vyčių žur-

viešnagėjimu. Norėtųsi, kad 
rengėjų ir viso jaunimo pastan
gos baigtųsi pėdsakus paliekan
čiu kūrybiniu rezu'tatu, pragy- 
venanč’u tiek gerąjį, tiek blo
gąjį laiką. k. brd.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5070

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 ! 
Priima ligonius pagal susitarimą, ' 
Jei neatsiliepia skambinti 874-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 68-člos lr California 

Valandos pagal susitarimą:
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 

6 lkl 7:80 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 2 lkl 2:30 vai.

Trečiad. lr penktad. uždaryta
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. VVAlbrook 8-8048 

nalui. Pirmai laidai bandžiau 
parašyti eilėraštį, kurį pavadi
nau “Meilė”’. Nebūdamas juo 
patenkintas, išmečiau rankraš
tį į popiergalių krepšį, kurį be
vartydamas, red. Račkus “Mei
lę” surado, perskaitė ir tuoj pa
sišaukė mane, klausdamas; ar 
tu šį eilėraštį parašei? Prisipa
žinau. — Kodėl išmetei? — Lai
kiau jį nevykusiu. — Klysti, 
leisk, aš jį “Vytyje” atspaus
dinsiu, nes jis vertas ne tik 
spausdinimo laikraštyje, bet ir 
muz’kos. Prie mudviejų diskusi
jų prisidėjo ir red. Pakštas. Juo
du mane ir apšaukė “poetu”. 
Taip neišėjo. Bet tai nesvarbu.

DR. C. K. BOBELIS 
DR. B. B. SEITON 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

EON VALLEY MEDICAL CENTER
860 Summit Street

Route 58 — Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-223:

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 7 lst Street
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet 
antr., penkt., 1-5, treč. Lr ftefit. tU 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perčmP
DR. EDMUND E. CIARA 

OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51st Street 

TEL. G R 6-2400
Vai. pagal susitarimą: pirmad ti 

ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimų. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001

Ofiso Tel. PR 8-2220 
>amu — rezid. —■ PRospect 8-B0t 
OR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A 
VAIKŲ L I G J S 

2656 VVest 63rd Street
trmad., antrad., ketvirtad ir penk' 
nuo 12 lkl 8 vai. ir nuo 5 Iki 8 
vai vak šeštad nuo 1 Ik1 < vai

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-727b
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 9 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So I9th Court Cicero
^al. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad lr 
eštad. tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIONAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Skambinti _ 585-2525
Telef. veikla 24 vai.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero
Kasdien 1-3 vai. lr 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

Tel REliance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad u 
penktad nuo 12-4 vai p. D. 6—I 
vai. vak., šeštad 12—2 vai p. p. 11 
trečlad uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ IJGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 Soutb VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketvirt. tr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir n ui 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lki 1 vai. p. p., šeštad.

11 vai. ryto iki 8 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919Perskaitę "Draugą", duokite ii kitiems pasiskaityti

Svarbiausia, kad “Meilei” muzi
ką sukomponavo Aleksis, o vin
jetę nubraižė dail. I. liekis, ir 
tai buvo Aleksio pirmas sukur
tas muzikinis kūrinys, daina so
listams. Ji buvo ir išleista. Anais 
laikais retas kuris koncertas, 
ypač vyčių rengiamas, apsieida
vo be “Meilės”.

Netrukus vyčių vadovybė pa
prašė tuomet besilankančio 
Amerikoje poeto M. Gustaičio 
parašyti žodžius Lietuvos vyčių 
organizai ijos himnui. Jis gyve
no Dievo Apvaizdos klebonijoj. 
Ir aš turėjau laimės girdėti, kaip 
jis, tik ką sukūręs himnui kūri- 

(Nukelta į 4 pusi.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA TR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso ir rezidencijos)

Valandos pagal susitarimą

iriso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS IJGOS 

2454 VVest 7 lst Street 
(7lst lr Campbell Avė. kampas) 

Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak.

Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryti 
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697 
Valandos tik pagal susitarimą

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
t‘rUrna ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63 rd Street

Vai antrad nuo 1 - 4 popiet 
ir ketvirtad nuo 5 - 7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vdrenas 4255 VV: 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. GRovehill 6-0617
Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai p p tr nuo 7 Iki 8 v vak 

j antr. tr penkt nuo 12 iki 2 vai p p 
r vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 VV. 7lst Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12 
ryto, 2 lkl 8 vai. vak. šeštad. 1 iki 
4 vai. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
Ofisas Ir rez., 2652 VV. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 

penkt. nuo 2 iki 4 vai tr nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą

Of. Tel. HE 4-2123. Narni) GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai 2—4 p p Ir 6—8 vai vak

Trečlad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai 
vak., penkt. tr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą.

Tel oHso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street 
Valandos: 1—6 vai. popiet

Treč. Ir Aeštad. pagal susna rimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—6 ir 6—8 
penkt. 2—5, šatt. pagal sustarlmą.
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Česlovo Januso jubiliejinės parodos kampelis Kultūros židiny New Yorke. Nuotr. Vyt. Maželio

TARP MŪSŲ MOTERŲ
ELONA VAIŠNIENĖ

New Yorko lietuviai pradėjo
Dr. K. Jurgėlos knyga — įžanga 

į rudens-žiemos kultūros
■ apraiškas

Kaip ir kituose lietuvių telki
niuose, vasaros metas buvo blan
kus ir New Yorke. Tačiau vos 
tik rugsėjui įpusėjus, 19 d. niujor- 
kiškiai, net ir lietaus nepabūgę, 
skubėjo į pranciškonų kultūros 
Židinį. Lietuvių veteranų, karių 
sąjunga “Ramovė” tą dieną pris
tatė visuomenei šiais metais iš
leistą didelę dr. Kosto Jurgėlos 
knygą apie 1863-64 m. sukilimą 
Lietuvoje.

Bent dabar dar kuklios Kul
tūros Židinio patalpos tą dieną 
sutraukė gražų New Yorko lietu
vių, kultūros mylėtojų, būrį. Kai 
kas net ir stebėjosi —tiek daug 
žmonių, ir tik knygą, net ne ro
maną ar poeziją, bet istoriją pri
statant. Kaip bebūtų, bet žmonių 
nemažas būrys liudijo: vis dėlto, 
dar pasigendama kultūros gyve
nimo įvykių ir, gal, reiškiamas 
dėmesys ir lietuvių knygai. (Jos 
nemažai buvo ir parduota).

Knygos ištraukos ir juosta

Knygos pristatyme dalyvavo 
Lietuvos gen. konsulas New Yor
ke A. Simutis, Vliko pirmininko 
pareigas eipąs J. Audėnas, Lietu
vos Laisvės komiteto pirm. V. Si
dzikauskas, Liet, rašytojų draugi
jos pirm. T. L. Andriekus, OFM, 
ALT sk. ir L. Bendruomenės New 
Yorko apygardos pirm. A. Vak- 
selis ir eilė kitų svečių.

Visi su dėmesiu išklausė jau
nosios kartos atstovės, biblioteki
ninkės Aldonaos Cekienės įžan
gos žodžio apie dr. Jurgėlos kny
gą, visi džiaugėsi gražia kalbėto

Gauaiai publikos lankoma C. Janušo tapybos paroda New Yorke. Nuotn. R. Kisieliaus

kultūros sezoną
Net keturios parodos. Bendruomenės minėjimas, A. Sme
tonos rečitalis, botaniko ]. A. Pabrėžos darbų iškėlimas

VYT. ALSEIKA

jos, buv. Noakaitės, tarsena. Tai 
buvo, aišku, teigiamas popietės 
bruožas — leisti pasirodyti jau
najai kartai. Br. Balčiūnas skai
tė ištrauką apie 1863 m. sukilėlį 
kun. Mackevičių. Popietei bai
giantis, pademonstruota juosta, 
perduota per Am. Balsą, kur H. 
Kačinskas kalbėjo apie kun. Mac
kevičių, buvo dar dr. Jurgėlos ir 
akt. J. Blekaičio balsai.

Pagaliau, prabilo ir konsulas 
A. Simutis, pasidžiaugęs dr. K. 
Jurgėlos stambios knygos pasiro
dymu, kalbėjo ir pats autorius, 
susirinkusiems pateikęs įdomių 
prisiminimų. Knygos pristatymui 
vadovavo LVS “Ramovės” val
dybai atstovavęs J. Klevečka.

Knygos pristatymo proga pran
ciškonų Kult. Židinio salėse bu
vo suorganizuota senųjų Lietu
vos žemėlapių paroda — itin įdo
mūs buvo “Kario” redaktoriaus 
Z. Raulinaičio pateikti žemėla
piai. Visų nuomone, tai buvo tik
rai rimtas, “žiemos sezoną” pra
dėjęs, kultūros įvykis.

Dail. C. Janušas ir jo sėkmė

Kiti du svarbūs kultūros įvy
kiai rudens New Yorke, tai dail. 
Česlovo Januso* paroda ir Liet. 
Bendruomenės 20 m. minėjimas,

bų federacijos valdyba ir ji iš tik
rųjų gali didžiuotis: paroda turė
jo neįprastą sėkmę.

Sveikinimai dail. Janusui
Dail. C. Janušo parodos pris

tatymui vadovavo L. M. klubų 
federacijos vicepirmininkė A. Ka- 
zickienė, apie Janušą plačiai kal
bėjo Paulius Jurkus, “Darbinin
ko” redaktorius. Sveikino Lietu
vos gen. konsulas New Yorke A. 
Simutis, Vliko vicepirmininkas J. 
Audėnas, LB New Yorko Apyg. 
pirm. A. Vakselis, Kultūros židi
nio vardu, Liet, rašytojų d-jos 
pirm. Tėv. L. Andriekus, OFM 
pagaliau, dailininkų vardu — 
dail. prof. V. K. Jonynas.

Paroda, kaip minėta, turėjo ne
paprastą sėkmę. įdomiausia, kad 
dailininkas parodė ir modernio
sios kūrybos darbų. Jie buvo pa
daryti “Kodak” bendrovėje, kur 
dailininkas dirbo, prieš išeidamas 
pensijon. Tie darbai liudijo: dai
lininkas bando kurti nebūtinai 
lietuviškų motyvų ar jūros vaiz
dų srity. Jis pažadėjo su “Drau
go” skaitytojais pasidalinti min
timis apie savo kūrybą bei nau
jus darbus.

Čia tegalima pridurti: kaip ir 
reikėjo tikėtis, parodos lankyto
jai visas savo simpatijas skyrė Ja- 
nušui — realistui.

Paroda po parodos...

Beje, nors oficialiai lankytojai 
mažiau domėjosi Janušo “abstak- 
tais”, vis dėlto, dailininkas tais 
paveikslais, jų technika (juos pa
vadinęs “spalviniu liediniu”...) 
žmones sudomino, juo labiau, kad 
tie paveikslai, bent kai kurie, bu
vo sukurti net be teptuko. Iš 33 
tų naujosios kūrybos paveikslų bu 
vo parduoti du.

Rugsėjo 25 d., Janušo parodos 
atidarymo dieną, Manhattane, 
Greenwich Village, atseit, New 
Yorko Montparnasse, 10 gatvėje, 
visai netoli 5 Avenue, Pen and 
Brush galerijoje buvo atidaryta 
Natalijos Jasiukynaitės, senesnės 
kartos dailininkės, nebe “dypu- 
kės”, paveikslų paroda. Jie buvo 
skirti portretams bei gėlėms.

"Draugo” kult, priede dar teks 
grįžti prie Janušo kūrybos 40 m. 
sukakties bei jo pastarosios paro
dos, taip pat skaitytojus supažin
dinsime ir su Natalija Jasiuky- 
naite.

Staigmena ir J. Bagdono 
kūryboje

Dail. Juozo Bagdono paroda 
buvo surengta Liet. Bendruome
nės 20 m. sukakties rėmuose.

Bagdonas lig šiol buvo pažįsta
mas savo moderniškuoju kūrybos 
braižu. Šį kartą jis parodė visuo
menei šešis paveikslus Lietuvos 
partizanų temomis. Ir jų keturi 
buvo dideli, siekė 14 pėdų plo
čio, vienas, didžiausias, buvo net 
8 ant 20 pėdų.

Kai Janušas — realistas pasi-

su kito dailininko, Juozo Bagdo
no, paroda. Vėliau bus numaty
ta, spalio 30 d. dail. O. Paške- 
viečienės paroda ir kitą dieną, 
akt. J. Bolez-Bolevičiaus organi
zuojama Putino kūrybos popietė, 
su “Altorių Šešėly” romano iš
traukų skaitymu Finch kolegijo
je, pačiame New Yorko miesto 
centre, Manhattane.

Tai būtų beveik visi rugsėjo— 
spalių mėn. kultūriniai renginiai 
lietuviškame New Yorke. Tai nė
ra mažai, nes dar reiktų paminė
ti ir dail. Natalijos Jasiukynaitės 
dailės darbų parodą Pen and 
Brush galerijoje žemutiniame 
Manhattane. Keturių dailininkų 
parodos, kiti renginiai — tuo ten
ka džiaugtis.

Dail. C Janušo paroda, atvirai 
sakant, buvo pats svarbiausiasis 
meno įvykis, nurungęs kitų dai
lininkų parodas. Rugsėjo 25-26 d. 
Janušo paroda per dvi dienas bu
vo sutraukusi apie 300 lankyto
jų ir pats dailininkas pardavė 
net 24 paveikslus (iš 107 ekspo
nuotų). Tai didelis laimėjimas, 
liudijąs, kad mūsų visuomenė te
bėra ištikima realistiniam žan
rui, kad ją vis žavi Lietuvos vaiz
dai, kad ir su gubomis ar su meis
triškais jūros vaizdais. Parodą su
organizavo Lietuvių Moterų klu

1970.X.28

Pirmosios rudens spalvos 
švyti 
žėri: 
raudonos, geltonos, 
rausvumo visokių atspalvių. 
Praeivis supranta 
ir nuseka žvilgsniu.
Žaibo vingiuotos 
pasipila kūnu, 
žiežirbos 
ieško stipri* rankų 
vyrų 
gyvent kartu 
rudens to ankstyvo 
spalvingo, 
gaivaus, 
stiprinančio, 
drąsinančio, 
masinančio, 
sūkury 
įsižiebusių jausmų.

1970.XI.2

Tarp lauko ir vidaus 
nebėra vientisumo. 
Lauke jau šalta, 
ir spalvos nebėr.
Jau nebesiseka 
jaust save vieną su kitais 
jausmais, 
spalvom, 
garsais.
jau .eidamas laukan, pasiruoši: 
savisaugai mauniesi pirštines. 
Jau žmogų susitikęs, 
neleidi prilipt žvilgsniams
(ankstyvą rudenį nusitęsia jie kaip voratinkliai, 
kuriais aplipusi nenorom nueini).
Žvilgsniai dabar jau taiklūs 
ir dalykiški.
O šypsena tereiškia mandagumą.

1970.XI.2

Vėlinės...
Amerikoje jos nereiškia nieko. 
Vaikai pilni linksmiausių nuotykių, 
kai, persirengę skeletonais 
ir velniais, 
sutemus skambinėja 
skambučius kaimynų, 
už valandos, kitos jau tempia namo 
maišus saldainių, 
kuriuos paskui dėlioja, 
skaičiuoja ir rūšiuoja.
Ir valgo, žinoma, 
kol pasidaro neskanu.
Tėvai gi džiaugiasi vaikų džiaugsmu.

Česlovas Janušas Liepsnojantis miškas
Nuotr. Vyt. Maželio

rodė su “abstraktais”, tai Bagdo
nas —modernistas, štai, virto 
realistu. Bagdonas savo paveiks
lus- paskyrė grynai lietuvių par
tizanams, laisvės kovoms Lietu- 
voj'e. Visi jie atlikti beveik išim
tinai žalių dažų aliejine techni
ka.

Bagdonas apie ..partizanus iš 
romantinės pusės

Pats dail. J. Bagdonas apie sa

Galvoju aš apie save to amžiaus 
Ir Vėlinės Kaune.
Tamsu.
Tur būt, ir šalta, to neatsimenu. 
Atsimenu tik žvakę 
ant dėdės Kosto kapo.
O prie kitų kapų
irgi liepsnelės ir žmonių veidai, 
kurie išnyra.
linkdami prie kapo.
Visur tyla, nors daug žmonių.
Jų pilna.
Nė vieno nepažįstu,
Bet juos aš ir dabar myliu.

1970.X.29
“Mama, žiūrėki” — 
ir virsta kūliu.
“Mama, matai?” — 
nušoka nuo laiptų.
“Aš moku, mamai”
“Mama, ar girdėjai?!” 
“Pakelk manei”
“Aš noriu būti zuikis.
Ne tokios, mama, ausys turi būti” 
“Mama, aš didelė, 
aš viską mokul” 
“Man šimtas metų.” 
“Aš didesnė už tave!”

Sakyk, ar tau ašai graži? 
Kasdien dabar aš mankštinuos, 
ar jau matyti skirtumas?
Paliesk mane, 
paglamonėk.
Aš buvau niekas visą dieną.

O gal ir tu norėtum, 
kad kas paglamonėtų, 
kad pasakytų, jog tu “iki lubų,” 
kad tu gražiausias iš visų.

Prisipažinkim vakare, 
kad dieną mum sunku.

1970.X.29
Vonioj hipopotamai,
arkliai
ir nešvarumų ruožas.
Vanduo išbėgęs
ir vaikai užmigę.
Diena išbėgus,
ir namai pilni hipopotamų.
Sizifo tai akmuo,
kurio viršuj nepasėdėsi
Ir pasėdėt nenori.
Atsisakyt hipopotamų?
Skalauji vonią.
Rytoj vėl risis bangos, 
vėl oš, vėl kils ir leisis, 
alsuos, 
dainuos, 
kauks, stūgaus, šėls 
“la mer la mer toujours recommencėe”.

vo paveikslų temas prasitarė:“Par- 
tizanų laisvės kovos ir gyvenimas 
buvo pilnas žiaurumo ir nevilties. 
Aš savo šiuose kūriniuose vaiz
duoju ne žiaurumus ir —kaip 
taisyklę — visada tragišką mir
tį, bet daugiau iš romantinės, le
gendinės pusės. Todėl ir šiuose 
paveiksluose nematyti nužudytų 
nei žudomų. Tai darau todėl,kad 
dailėje, vaizduojant žiaurumus, 

greitai galima prasilenkti su nor
malia estetika”. Bagdonas dargi 
pabrėžė: “Šia proga turiu pažy
mėti, kad šie mano darbai nė
ra mano kūrybos naujoji link
mė”. Kitais žodžias, dailininkas 
virto “realistu” tik šia viena pro
ga.

Paveikslai kreipe dėmesį savo 
tematika. Štai kas juose pavaiz
duota: Prieš kautynes (pats di
džiausias paveikslas), toliau sekė 
Partizanai Žemaitijoje, Pasitari
mas, Į Vakarus... per Romintos 
tiltą, Partizanai ir ryšininkai ir 
Savų laukų sargyboje. Toji kūry
ba buvo ištisos eilės mėnesių dar
bas, atliktas ne visai palankiose 
sąlygose.

Iškilmės ir sveikinimai
Atidaryme kalbėjo pats šeimi- 

minkas —LB New Yorko apyg. 
pirm. A. Vakselis, gi parodą ati
darė LB JAV Bendruomenės C. 
valdybos pirm. V. Volertas, Jis 
pažymėjo, kad dail. J. Bagdonas 
esąs retas kūrybinio pasaulio at
stovas — jis atidengė ne tik nau
ją savo kūrybos dalį, bet jis daug 
laiko skiria ir visuomenės darbui. 
Lietuvos gen. konsulas Ncw Yor
ke A. Simutis džiaugėsi, kad mū
sų kūrėjai atsiduria arti mūsų tau
tos.

Prel. J. Balkūnas, vienas svar
biausių Bendr. JAV-se kūrėjų, pa
brėžė: esame viena šeima ir di
džiavosi, savo jėgas atidavęs lie

tuvybei, lietuviškumo išlaikymui. 
Vliko pirmininko pareigas einąs 
(dr. Valiūnui dar buvus kelionė
je Afrikoje bei Europoje) J.Audė- 
nas pasidžiaugė, kad dail. Bag
donas “atvedė, mus į partizanų 
laikus”, kvietė visus jungtis į lais-

(Nuketta į 4 pusi.)
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(Atkelta iš 2 pusi.) 
nį, skaitė jį kun. Kemešiui ir 
kun. M. Krušui. Juodu pripaži
no, kad kūrinys yra geras ir 
reikės parašyt jam muziką.

Poeto Gustaičio žodžiams mu
ziką sukūrė Aleksis. Himnas pa
sidarė labai 
neapsieidavo 
parengimas, 
giedamas.

Reikalas vertė kurti

populiarus. Be jo 
nei vienas vyčių 
Jis ir dabar yra

Siautėjant pirmam Pasauli
niam karui (1914 -1918 m.), bu
vo visai nutrūkęs susisiekimas 
su Lietuva, tapusia karo lauku. 
Negaudavom iš ten jokios spau
dos. Net ir su saviškiais nebuvo 
galima susirašinėti. Mums pri
trūkdavo lietuviškų knygų, dra
mos kūrinių, lietuviškos muzi
kos bei dainų, eilėraščių dekla
matoriams. Reikalas iššaukė 
patiems šį tą kurti. Į tą kūrybos 
darbą įsikinkė ir Aleksis. Jis ir 
Jutus nuolat kurstė kurti. Į to
kį darbą įtraukė ir mane. Alek
sis “priversdavo” mane kas mė
nesį parašyti po keletą eilėraš
čių, kurie tiktų muzikai parašy
ti bei sukurti dainoms, kelian
čioms patriotizmą, žadinančioms 
tautos meilę ir vienybę. Aš jo 
paklausydavau. Aš nukaldavau 
žodžius, o kompozitorius Alek
sis sukurdavo iš jų dainas. To
kių dainų jis sukūrė daug. Dau
giau kaip šimtą. Jomis naudojo
si jo ir kitų vadovaujami cho
rai. Tokiu būdu gimė ir popu
liari operetė “Į tėvynę”. Jis yra 
parašęs muziką ir kitų rašyto
jų kūriniams. Sukūrė ir keletą 
giesmių (Giesmė į šv. Kazimie
rą ir kt.). Sukūrė daug muziki
nių veikalų ir juos savo lėšomis 
išleido.

roito lietuvių visuomenėj stam-i 
bų kultūrinį - tautinį įnašą, per
sikelia vargonininkauti į paly
ginti negausią Springfield, 111., 
parapiją. Bet’ kad ir nedidelėj 
kolonijoj, trumpu laiku savo 
veikla jis plačiai išgarsino iUi- 
nois sostinės lietuvius, šviesiau
sias ir labiausiai atmintinas 
čia jo pasidarbavimo vaisius — 
1923 m. tikrai šauniai suruoštas 
Lietuvos vyčių seimas, kokio ki
to šios organizacijos istorijoj, 
iberods, nebuvo. Į seimo rengimą 
įtraukė ne tik lietuvių geriau
sias ir veikliausias jėgas, bet ir 
miesto vadovybė jam padėjo, 
atidarydama duris vyčiams į vi
sas miesto institucijas. Padėjo ir 
gubernatūra ir taip pat legisla- 
tūra, nes seimo posėdžiams bu
vo užleistos erdvios ir gražios 
valstijos kapitoliąup rūmų sa
lės. Atstovai, kurių suvažiavo 
daug, jautėsi, kaip namie. Mies
to centras puošėsi Lietuvos vė
liavomis. Šeiminiuose meniniuo
se parengimuose salės buvo per
pildytos publika,, Pastatytoji 
operetė “Į tėvynę” sukėlė ova
cijas, nes geriau ir profesiona
lai artistai bei aktoriai nebūtų 
galėję pastatyti. Aleksis buvo 
kūrinio autorius, režisierius, 
chorvedys, orkestro dirigentas 
ir visų reikalų bei tvarkos vy
riausia galva. Seimo atstovai ir 
svečiai, kurių tarpe buvo ir Lie
tuvos atstovas Washingtone 
Voldemaras Čarneckis, buvo ve
žiojami po miesto ir apylinkių 
istorines vietas. Tai buvo Spring 
fieldo lietuvių, Lietuvos vyčių ir 
paties sukaktuvininkų Aleksio 
triumfo dienos, šiam, sakyčiau, 
istoriniam įvykiui’ Jiirrierildėčių 
spauda skyrė didelį dėmesį, pla
čiai aprašydama seimą, palies
dama ir aktualiuosius tų laikų 
lietuvių reikalus.

47 metai Waterburyje

1924 metais nuvykęs vargo
nininkauti į Šv. Juozapo parapi
ją, Waterbury, Conn., lietuvių 
kultūrinį, muzikinį gyvenimą 
čia rado gerokai dirvonuojantį. 
Bet, turėdamas keliolikos metų 
patirtį kitose parapijose bei ko
lonijose ir imdamas dirbti tokia 
pat energija ir dinamišku entu- 
zizmu, greitai pakėlė chorą į 
reikiamą lygį taip, kad jis jau 
galėdavo bet kur pasirodyti ir 
laimėti lietuviams garbę, kelti 
Lietuvos vardą. Choras dalyva
vo visose Amerioks lietuvių dai
nų šventėse, o jo vedėjas jfai 
vienas tų švenčių dirigentų.

Šalia to, Aleksis sustiprina 
vietinius vyčius. Jiems vado
vauja. Atkuria Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijos skyrių 
ir jam vadovauja. Jungiasi į 
LRKSA kuopų veiklą. Rengia 
didingus koncertus, stato ope
retes, priima svečius meninin-

kus iš Lietuvos ir kitur, sureng
damas jiems koncertus. Suor
ganizuoja lietuvių radijo valan
dėlę ir pats jai vadovauja. Pa
laiko kontaktus su miesto va- į 
dovybe. Yra renkamas ir siun
čiamas draugijų bei skyrių at
stovauti jiems įvairiuose sei
muose ir konferencijose, kurio
se yra renkamas į centrines va
dovybes. Pirmininkauja Lietu-' 
vos vyčių, Federacijos, Lietuvių į 
katalikų susivienijimo seimams ; 
ir tas pareigas atlieka gerai 
meistriškai. Visais laikais buvo 
ir yra veiklus Amerikos Lietu
vių vargonininkų sąjungoje ir 
daug kartų .jai pirmininkavo.

Kiek yra nudirbęs Lietuvos 
išlaisvinimo reikalams komp. 
Aleksio vadovaujamas Altos 
skyrius Waterburyje, apie tai 
trumpai pasakyta straipsnio pa
čioje pradžioje.

šviesi, kultūringa ir dinamiška
* asmenybė

Jei nežiūrėtumėm į sukaktu
vininko metriką, netikėtume, 
kad jis yra sulaukęs 85 metų 
amžiaus (Gimė 1886 — X — 10 
Pėdiškių kaime, Krosnos vals
čiuje.) Jis savo dvasia, savo lai
kysena, savo veikla, asmeybe, 
net ir eisena, atrodo, tebėra 
jaunas ir, kaip ir jis pats pasi
sako, pajėgingas dirbti jam 
įprastus darbus. Jo graži asme
nybė, puikios, nenuduotos, bet 
natūralios džentelmeno manie
ros ir šiandien traukia pas jį ir 
jaunimą, ir senimą. Visada gy
vas, pilnąs sveiko humoro, iškal
bus, .optimistas, greit besiorien
tuojąs kiekvienoje, kad ir pai
niausioje situacijoje.

Savo šeimoje sukaktuvininkas 
pergyveno keletą labai skaudžių 
momentų. 1929 m. staiga, šir
dies smūgiu, mirė jo mylima 
žmona, o prieš porą metų tra
giškai automųbilio avarijoj žu
vo jo sūrius Norbertas Vytau
tas, gimęs 1917 m. Detroite.
Muzikas, kompozitorius A. J. 

Aleksis netuščiomis atvyko į 
Ameriką 1913 m. Jis atsivežė 
su savimi Varšuvos muzikos 
konservatorijos diplomą. Kon
servatoriją lankė nuo 1907 me
tų. Vadovavo ir dirigavo Varšu
vos lietuvių chorui (1909-1911), 
kuriame dalyvavo ir muzikai J. 
Štarka, J. Bendorius ir V. Ža- 
deika. Vadinas, pas mus atvy
ko įsigijęs ne tik teoretinį bei 
akademinį muzikos mokslą, bet 
ir patyrimą vadovauti chorams.

Dail. Česlovas Janusas savo 40 metų kūrybinio darbo jubiliejinėje parodoje. Kultūros židiny, New Yorke.
Nuotr. V. Maželio

NEW YORKO LIETUVIAI PRADĖJO
KULTŪROS SEZONĄ

(Atkelta iš 3 pusi.)

vės žygius. Akt. V. Žukauskas ati
darymą paįvairino partizanų po
ezijos pluoštais, gi dail. Bagdo
nas, dėkodamas Bendruomenei, 
kvietė remti BALFo šalpos dar
bus.

riomis galėtų didžiuotis ir ne vie
nas didžiųjų pianistų pasaulyje. 
Taigi tuo požiūriu pianistas bus 
pasiekęs laimėjimo —jo jis, di
dele dalimi, nebuvo pasiekęs pir
mame jo koncerte Lincoln Cent
re, vasario mėn.

Oktetas ir akordeono muzika

Lietuvos vyčių 4 kp. turėjo 
ir dramos ratelį. Aleksis ir ja
me buvo veiklus narys. Buvo 
vienas geriausių aktorių. Man 
“įsakydavo” sukurti ir teatrinių 
veikalėlių. Ir sukurdavau. To
kios kūrybos reikalas būdavo 
aktualus, nes “teatriniai pasta
tymai” labai dažnai būdavo su
organizuojami, ir publika juos 
mėgdavo.

Chicagoj sukaktuvininkas dar
bavosi iki 1916 metų rudens. 
Darbavosi daug ne vien Dievo 
Apvaizdos parapijoj, vietinėj 
vyčių kuopoj, dramos ratelyje, 
vakariniuose lietuvių kursuose, 
įsteigiant prie parapijos vyčių 
biblioteką bei skaityklą, bet 
veiklus buvo ir bendruose Chi
cagos lietuvių kultūriniuose, so
cialiniuose ir net politiniuose są
jūdžiuose, susijusiuose su Lie
tuvos šalpa ir jos laisvės kova. 
1914 m. rudenį įvykusiame Vi
suotiname Amerikos lietuvių 
seime atstovavo Lietuvos vy
čiams, kurie buvo įtraukti į 
aktyvią Lietuvai gelbėti veiklą.

Kartu su komp. A. Pocium 
įsteigė muzikos konservatoriją, 
kurią pavadino Bethoveno var
du. Konservatorija, tarp kitko, 
paruošė parapijoms visą eilę 
vargonininkų.

Išvyko kitur, bet čikagiečiai1 
jo neužmiršo

1916 m. susituokęs su veiklia, 
šviesia ir simpatinga vyte Pran
ciška Nautautaite, rudenį išvy
ko darbuotis į Apreiškimo pa
rapiją Brooklyn, N. Y. Čia jis 
neilgai vargonininkavo. Persikė
lė į Šv. Jurgio parapiją Detroi
te, kur klebonavo kun. K. Skrip- 
ka. Ir čia jis pasinėrė į plataus 
masto kultūrinius ir visuomeni
nius darbus. Parapijos choras, 
naujo vargonininko žymiai padi
dintas ir sustiprintas, koncer
tuoja, scenoje pastato operetę 
“Į tėvynę” ir kitus kūrinius, iš
judina vyčių kuojros veiklą, va
dovauja visiems su Lietuvos rei
kalais susijusiems sąjūdžiams. 
Palikęs parapijoj ir visoj Dėt- dis, A. Aleksis, L. šimutis, kun. Ed. Abromaitis ir kun. J. Savukynas, MIC.

Pianistas A. Smetona vėl 
Nevv Yorke

Pianistas Antanas Smetona, jo 
rečitalis Lincoln Centre, Alice 
Tully salėje, taip pat buvo įtrauk
tas į Bendruomenės minėjimo rė
mus. Buvo būkštavimų, kad pia
nistui jau ten koncertavus, š. m. 
vasario mėn. galėjo stigti publikos, 
juo labiau, kai rengėjai nepasis
tengė iš ankso informuoti lietu
vių visuomenę. Vis dėlto... reči
talis laikytinas pavykusiu, nes 
publikos buvo daigiau 150, gal 
apie 200 ir, svarbiausia, spalio 10 
d. įtakingasis “Nevv York Times” 
dienraštis Smetonos rečitaliui pa
skyrė visai teigiamą, lietuvių me- 
mininkų atžvilgiu tiesiog retą, re
čitalio įvertinimą. Recenzentas 
Peter G. Davis pažymėjo pianis
to gerą techniką, “subrendusį to- 
nalinį turtingumą” ir kt. Kritiko 
žodžiai, pvz. “flavvlessly execu- 
ted”, “smartly presented” ar net 
“much to admire”, tai frazės, ku-

Liet. Bendruomenės 20 m. su
kakčiai buvo skirta akademija — 
koncertas spalio 10 d. Nors prieš 
tai buvo nepalankus oras (lie
tus), vis dėlto, saulei pasirodžius, 
Brooklyno ir Queens lietuviai, kai 
kas ir iš Manhattano, skubėjo į 
Richmond Hill miesto dalį.

Publikos vid. mokyklos salėje 
prisirinko, palyginti, daug —per 
400 ir visi buvo patenkinti jubi
liatės — Bendruomenės renginiu. 
Čia ir vėl vyriausiuoju techniš
kuoju bei dvasiniu organizatorių 
mi buvo Aleksandras Vakselis.

Akademijoj Bendruomenę nuo
širdžiai sveikino Lietuvos gen. 
konsulas Nevv Yorke A. Simutis, 
kalbėjo LB Centro valdybos pir- 
min. Vyt. Volertas, sveikino Pa
saulio LB Centro valdybos var
du jos vicepirm. dr. H. Brazai
tis, gi Vliko vardu — jo vice
pirmininkas J. Audėnas. Pagrin
dinį pranešimą padarė prof. dr. 
J. Stukas.

Meninėje daly pasirodė iš Cle- 
velando atvykęs, Ryto Babicko 
vyrų oktetas su soliste Irena Gri- 
galiūnaite ir Nevv Yorko lietu
viams gerai pažįstamas akordeo
no muzikos meistras Charles 
Daubaras.

Oktetas, Nevv Yorke pasirodęs 
antrą kartą po 12 metų, publikai 
patiko. Jis išpildė, pirmoje daly, 
liaudies dainas, antroje gi — 
lengvesnio žanro dalykus, ištrau
kas iš Rogers, Loevve ir kt. filmų 
ar musicals. Niujorkiškiai galėjo 
simpatingąjį oktetą su gabiuoju 
jos vadovu palyginti su anksčiau 
veikusiu, Mrozinsko vadovautu, 
vyrų oktetu. Clevelando svečiai 
aiškiai užimponavo ir, atrodo, vi
sai ne vietoje buvo vieno vietos 
muziko salėje reikštas triukšmavi-

mas, nepasitenkinimas. Negi nu
sikaltimas naudoti lengvą muziką 
Bendruomenės džiaugsmo šventės 
minėjime?

Dainų šventė, paroda, Pabrėžos 
pagerbimas

Dar spalio mėnesiui nepasibai
gus, spalio 24 d. netoli New Yor
ko, Elizabeth, Lietuvių salėje 
įvyksta vad. mažoji dainų šventė 
(keli .chorai su keliais dirigen
tais), kurioje pakartojamas šiais 
metais liepos mėn. Chicagoje į- 
vykusios Dainų šventės repertu
aras, be to, pristatoma prof. J. 
Žilevičiaus knyga apie lietuvį var
gonininką.

Tik savaitei praslinkus pranciš
konų Kultūros Židiny rengiama 
dail. Onos Paškevičienės paveiks
lų paroda (čia ir vėl tos pačios 
rengėjos — Moterų klubų federa
cijos valdyba su V. Jonuškaite - 
Leskaitiene priešaky).

Pagaliau, spalio 17 d. Židiny 
buvo pagerbtas Jurgis Ambrazie
jus Pabrėža, kunigas pranciško
nas, botanikas, Lietuvos floros ty
rinėtojas, 200-sios jo gimimo su
kakties proga (gimė 1771 m., mi
rė 1849 m.).

{žymųjį lietuvį pagerbdami, jo 
nuopelnus iškeldami kalbėjo T. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM (Pabrė
žos gyvenimo bruožai), T. J. 
Venckus, SJ (Pabrėža botani
kas) ir d r. V. Paprockas (Pabrėža 
— gydytojas). Reikia manyti, Pa
brėža bus prisimintas ir plačiau 
spaudoje ir kituose lietuvių tel
kiniuose. Tai neeilinė asmenybė.

M. Liuberskio mirtis, 
kiti renginiai

Bendruomenei atšventus 20 m. 
sukaktį, spalio 12 d. Nevv Yorke 
mirė muzikas, vargonininkas 
Mykolas Liuberskis. Jis yra vado
vavęs visai eilei chorų ir gerai 
atmintinas ne tik Lietuvoje, bet 
ir iš stovyklinio, kultūrinio gyve
nimo Vak. Vokietijoje. Palaido
tas spalio 16 d. Cypress Hills ka
pinėse, Brooklyne, kur jau ilsisi 
daugybė Nevv Yorko lietuvių.

Ir... gyvenimas vis vien eina 
pirmyn. Spalio 31 d. rengiama 
“Popietė su Putinu” įdomi tuo, 
kad ji vyksta pačiame Manhatta-

(Nukeita į 6 pusi.)

t

*

Savo veikla ir kūryba Ame
rikos lietuvių tarpe komp. A. 
Aleksis sukūrė ryškią ir gar
bingą mūsų kultūrinio ir visuo
meninio, gyvenimo istorijos da
lį. Jis ne tik muzikas, kompozi
torius, dirigentas, pedagogas,

vargonininkas, bet ir plataus 
masto visuomenininkas, gabus 
kalbėtojas, o daugeliu atvejų ir 
politikas. Gi kaip organizatorius 
Aleksis sau lygių nedaug turi. 
Tai vyras daugelio talentų, ku
riuos jis panaudojo Dievo gar
bei ir savo mylimos tautos ge
rovei.

Daugybė sukaktuvininko drau 
gų, bendradarbių bei gerbėjų 
linki jam dar daug gražių, sau
lėtų ir kūrybingų metų

A. Aleksis Lietuvos vyčių seime 1964 m. Chicagoj svečių tarpe. Iš k.: J. Daužvardienė, g. k. dr. Daužvar-

TEL. GR 6 -7575

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS J

IRIO 
>20,000

or vour
NVESTMENT

Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių modemiškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų centras. “The Presidential Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui.

PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

0N CERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE

2 Year Maturity *

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

0N ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?

AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORETUMET KVĖPUOTI
GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
Arba gal norite įsigyti nuosavą Damą, jei iki šiol jo neturite ir jums 
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Pre*

6245 SO. WESTERN AVĖ.
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M. Tues 9 to 4. Thura. and Friday 9 to 8. Sat. 9 to 12:30
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REALYBE IR LITERATŪRA
Pokalbį su kritiku Pranu Visvydu ryškinant

MOTERIS NĖRA 2EME

Esu ne vieną kartą teigęs, kad, 
ir rašant apie kilnius ir svarbius 
tikslus, galima sukurti blogą lite
ratūrą. Tai prisimenu visada ir 
nebandau savo kūrinio “Vėjas le
kia lyguma” teisinti prieš recen- 
tentus vien tik todėl, kad jis lie
čia partizanines kovas, bet ginu 
faktus, kurių nenorėjau sulitera
tūrinti. Kritikas Emir Monegal š. 
m. vasario 28d. “New York 
Times Book Revieiv”, recenzuo
damas Miguel Angel Asturias 
knygą “The Green Pope” rašo, 
kad autoriaus nepasisekimas glū
di realizmo sufikcinime. Neįtikė
tinus įvykius geriau palikti nuo
gais faktais, tada nebus bent fak
tų žalojimo, jeigu knyga litera
tūrine prasme ir nebūtų tobula. 
Tačiau pasirodo, kad ne retai la
biau tikima fikcija negu faktais.

Odė objektyvumui

Naujausiame š.m. lapkričio 
mėnesio Atlantic žurnale yra 
straipsnis “Odė objektyvumui” ir 
jame rašoma, kad patyrimas ro
do, jog žmogus mano, kad jis, jo 
šeima, jo kaiminystė, jo miestas, 
jo provincija, jo tauta yra žemės 
centras. Žmogui pačiam danties 
skausmas yra didesnis už brolio 
sulaužytą koją ir daugiau skauda 
už dešimtis kaimyno, tuzinus 
svetimųjų ir šimtus kitataučių 
mirčių. Tai dar labiau išryškėja 
karo metu, ir todėl neapykanta 
priešui, okupantui rusui, buvo to
kia didelė, kad literatūroj beveik 
neįmanoma pavaizduoti, nebenb- 
rint būti grubių, už ką jau ir taip 
recenzentas bara. Tūkstančiai iš
daužytais dantimis it sulaužytais 
sąnariais ir Šiandien tebekeikia 
okupantą.

Kovos tirštumas
Recenzentas pakartotiniame 

straipsnyje primena, kad' kovos 
labai sutirštintos. Taip, tai tikrai 
nebuvo akademinis svarstymas 
kaip priešui užduoti, kad jam ne
skaudėtų, tai buvo kova kuris ku
rį pirma užmuš. Ir tokių kovų 
sutirštinimo pilna ir Plievier Sta
lingrade, ir Ryand “The Longest 
Day” ir Kluge “The Battle”, ir 
epizoduose Wilsono “The Man 
in the Gray Flannel Suit”. Pas
tarajame romane yra toks epi
zodas: “When the smoke and 
dust had cleared, he gon into the 
cave with a knife, finding six 
Japs dead and one half alive. 
With grim pleasure he had fi- 
nished that one off and calmly 
returned to Hank’s body”. Taigi, 
ar čia nėra žiauri kova, kada pei
liu pribaigiamas, ir visai berei
kalingai, pusgyvis japonas. Tokių 
žiaurumų pilni visi karo roma

nai, kuriuos Čia minėjau ir ku- 
■ rių dėl vietos stokos nebeminė
siu.

Recenzentas rašo:“ nors paties 
Daumanto faktų tikroviškumas 
vis dėlto negali būti tiksliai iš
matuojamas istorinėmis matuok
lėmis. O kaipgi patikrinsi, kad iš 
molinio tvarto šaudydami septy
ni partizanai paguldė 67 bolše
vikus. Negi medyje tupėjo neu
tralus akylas stebėtojas ir, kiek
vienam rusui kritus, blonknųte 
žymėjo kryželį? Tas pats su Pa
lių kova, kur A. Barono duome
nimis žuvo visas rusų batalio
nas”.

Be abejo, sunku patikrinti, ta
čiau reikia tikėti, nes tuos faktus 
gali žinoti vietos gyventojai. Ir 
Palių kautynės yra ne kokio Ba
rono duomenys, bet paties Dau
manto, “Partizanai” II laida, 92 
psl. Sunku patikrinti, bet Katy- 
no žiaurumai yra patikrinti, q vis 
tiek dar pusė pasaulio to nežino 
ar tuo netiki.

Joseph Heler karo romane 
“Catch-22” rašo: “Meilė jį paver
tė romantišku idiotu”. Tokiais 
savo tėvų žemės gynimo šven
tais pamišėliais buvo lietuvių 
partizanai, atlikę nuostabius žy-1 
gius.

Tarp savų ir priešų
Nereikia manyti, kad tik lie

tuviai ar amerikiečiai kovojo be 
gailesčio. Vienoje “Vilnies” at
karpoje ėjusiame ruso autoriaus 
romane, raudonarmietis buože 
užmuša pasiduodantį į nelaisvę 
vokietį, nes jis turėjęs anksčiau 
pasiduoti. Recenzentas nusistebi, 
kaip rusas vadas gali būti žiau
rus savo kariui, o tačiau K. Si- 
monovo romane“Kareiviu niekas 
negimsta” rašo, kad buvo specia
lūs rusų daliniai, kurie ne tik mu
šė savo karius, bėgančius nuo 
vokiečių, bet juos ir šaudė. Ir tai 
romanistas, buvęs karo korespon
dentas, pamini daug kartų. Ir 
reikia tuo tikėti, nes jis čia vi
siškai laikosi sovietinio realizmo 
normų. Gi Žukovo atsiminimų 
recenzentas amerikiečių spaudo
je rašė, jog generolas kartais ki
tiems generolams už bausmę įsa
kydavo eiti į pirmas linijas, kad 
jie ten “didvyriškai žūtų”. Ru
sai savo žmonių negailėjo, ir to
dėl dar ir šiandien Sov. Rusijoj 
yra moterų 19 milijonų daugiau 
negu vyrų.

Didieji pasiunta
Gerbiamas recenzentas abejo

ja ir tuo, ar enkavedistai gali ty
čiotis iš lietuvių. Žinoma abejo
ti galima, tačiau Rochesterio u- 
niversiteto profesorius lietuvis pa
sakoja, kad jį tardęs enkavedis-

tas atsinešė nuotrauką, kurioje 
tarp žurnalistų stovėjęs prez. 
Smetona, o užpakaly jo ir Palec
kis. Enkavedistas keikė, kad visi 
lietuviai, neišskiriant nė Palec
kio, yra niekšai, jais negalima pa
sitikėti ir jie bus sunaikinti. O 
dėl enkavedistinių vadų pasiuti
mo galima pacituoti ir ištraukė
lę iš pabėgusio enkavedisto Ilja 
Molinov atsiminimų, k (irių dalį 
persispausdino ir lietuvių laikraš
čiai. Čia rašoma apie Malenko- 
yą, atvykusį į Rygą: “Atėjo įtū
žęs, keikdamas Serovą. Įlėkė į ge
neralinį štabą, plėšdamas Užuo
laidas, spardydamas baldus, ir 
trenkdamas ant grindų kiekvie
ną daiktą”. O vėliau, kai jam 
buvo pasakyta, kad trėmimams 
trūksta vagonų, atkirto: “Ar ne
turi užtenkamai kulkų žmonėms 
nutildyti. Kam nori vagonų, tu
rėdamas pakankamai šautuvų?”. 
Tai toks buvo vienas vyriausių, 
o nemažiau buvo tokių ir žemes
nių vadų.

Batai ir literatai

Dar kartą pabrėžiu, kad ne
skaitau savo kūrinio tobulu, ta
čiau herojiškais partizanų žy
giais noriu tikėti. Gi jei kas ne
tikės, tai nieko nepadarysi. Jeigu 
ko’ks romano “Prize”, besibazuo
jančio Nobelio premijomis, auto
rius Irwing Wallace sugalvotų 
kada parašyti knygą apie Jung
tines Tautas, ir jį gali ištikti ne
sėkmė. Juk koks nors kritikas sa
kys: ką čia autorius prasimano, 
negi poros šimtų milijonų vals
tybės premjeras, šviečiant šim
tam televizijos lempų ir stebint 
tūkstančiams žurnalistų, viešai 
nusiaus batą ir ims juo daužyti 
stalą. O Kruščiovas taip darė, lyg 
paliudydamas, kad rusas siusti 
gali net ir visam pasauliui ma

Lietuvos partizanų kūnai bolševikų pamesti Butrimonių miestelyje.

Laiškas redakcijai

tant, o ne tik slaptose enkavedis- 
tinėse būstinėse.

Sakoma, kad poetai yra agro
nomų draugai, jie išpopuliarino 
visokias ramunėles, žibuokles ir 
kitas žoleles, tačiau šiandien to
kia poezija, dėl gyvenimo grubu
mo, nebėra madoje. Dar labiau

Mielas Redaktoriau, Rašto aiškinime atsisakyta raidės,
( Skaičiau V. Bagdanavičiaus atsa- o žvelgiama visuma.
kymą dr. Grigui V. ir džiaugiausi. Manęs Genezės knygos nešoki- 70 metų teigia, kad Žemė gimdo 
Jei būčiau turėjęs laiko, būčiau ir ruoja nė antropologiniu požiūriu, žmogų. Čia prijungia ir žodį, pvz. 
aš rašęs dėl įpintų jo religijos is- Įvedus ‘dienos’ reikšmei ‘daugiau humus: homo... Mūsų “žmogus” 
torijos aiškinimų, dėl tariamo nė 1000 metų’, visa Genezė deri- ir “žemė” 
moters nužeminimo, ją sukuriant ; naši ir su pasaulio evoliucija, t.y. šaknies (nykstančio 
iš šonkaulio. Mano supratimu, tai ' ’

i yra jos iškėlimas, nes čia paimta 
ne pradinė ir negyva medžiaga, 

j bet jau vertingesnė. Niekad ne- 
j žiūrėjau į Sv. Raštą raidiškai ir 
žodiškai, todėl tokie nesklandu
mai, nei mitai, nei kokie nesusi
pratimai manęs nevargino. Ro
dos, vyskupo Pr. Bučio leistuose 
raštuose JAV buvo ir ne raidiškai 
aiškinamas Šen. Testamentas. O 
gal aš čia klystu ir maišau su kai 
kuriais straipsniais prel. A. Dam
brausko. Bet tuos skaičiau dar 
apie 1930, todėl daug neprisime
nu, bet šiaip ar taip jau seniai Sv.

sugrubėjo proza. Nors mums ir 
labai nemalonu, bet realybė yra 
kieta, ir jos literatūra negali nu
galėti. Karo romanai sukėlė eilę 
ginčų ir kitų tautų spaudoje. A- 
merikietis Cornelius Ryan ruošia 
knygą apie karo romanus, o to
kias studijas, kaip spauda skel
bia, yra ruošiančių ir daugiau.

BIG 
SAVINGS

NEWS
Now earn interest from date of deposit to date 
of withdrawal on regular passbook accounts - 
induding withdrawals made before the end of 
the quarter.

AND...
At Standard Federal an interest check mailed 
every month on certificate accounts or, if you 
choose, you can leave the interest in your 
certificate account for withdrawal later.

žodiškai yra tos pat 
ir silpnojo 

.laikotarpiais ir pagrindine minti- laipsnių šaknys). Bet visai šiai 
’ mi — atskiriama negyvoji visatos gražiai prielaidai, prie kurios pri- 
i dalis ir ji pradžioje, o gyvoji — sijungia ir Adomas, sukurtas iš 
I atbaigiamoji, kurios viršūnė žmo- žemės, staiga pasipriešina mote- 
j gus, kur vaizdingai pasakyta ‘iš ris jau ne iš žemės. Ir kai Žemė 
i žemės’, taigi, ankstesnės medžią- gimdo žmogų per moterį, staiga 
j gos tįsa, kur Dievo ‘kvėpimu’ gau- S. T. moteris jau nėra Žsmės kil- 
j na gyvybės dvasią ir t.t. Šie mano mės. Čia galima būtų kritiką tęs- 
(žodžiai dabar rašomi be S. T. teks- ti. Šiaip ar taip šauni numitolo- 
j to, todėl tėra vien mintis, bet ne ginimo prielaida, ta vok. Entmy- 
I tikslūs. Sis pabrėžtinas veiksmas, thologisierung, pradeda užkliū- 
I t. y. kvėpimas vėl atskiria žmogų 
nuo buvusio, jau ankstesnio pa
saulio ir kūrinijos, taigi ‘žemės’.

Gerai pergalvojus, toji mums 
teikiama evoliucija, arba kūrini-

S. m. vasario mėnesį “Saturday 
Review” taip pat paskelbė Alfred 
Kazino straipsnį: “The War No- 
vel: From Mailer to Vonnegut”. 
Tai rodo, kad karo romanai su
kelia tam tikrų kontroversijų ir 
kitur.

Al. Baronas 

jos tįsa, nesusikerta su S. T. Kū
rybos atbaiginfe moteris, todėl ji 
nepaniekinta, bet iškelta, ji nėra 
vien žemė; ji daugiau. Ir čia pra
deda dužti įprastinė mitologija, 
kurios taip ieškojo kai kurie pro
testantai teologai. Lyginamoji mi
tologija, tiek religijų istorija jau 

ti. Pasiskaičius plačiau ir ne vie
ną numitologinimo autorių ir 
pažiūrėjus ne tik fenomenalisto, 
bet ir religijų istoriko akimis, vėl 
kitaip matosi.

Antanas Mažiulis

1971. X. 17.

Modern Impressions Coiffures 
5Oc. OFF ON SHAMPOO & SĖT 
SHAPING —’FROSTING —’STYLlNG 
Only.wlth thls ooupon, expires Oct..80 
“Terry” Rizzone, owner, formerly at 
6655 S. Mozart, now at 4136 W. 63rd 
Street, Tel. 582-8057. Hours: Wed.- 
Frl. 9 a.m,-9 p.m. Sat. 9 a.m:-6 p:m: 
Sun. 9 a.m.-3 p.m. "Appointment not 
always necessary.”

ANDY^'bAKBEr’ SHOP " 
40% OFF on KOSCOT’S COSMETICS 

(Men’s and VVomen’s) 
STOP IN AND GET A TRIM 

Open Tuesday to Friday 9 to 6:30; 
Saturday 9 to 5:00.

4109 W. 63rd St. — 582-6838

TEMPLE BOOTERY
Virš 30 fasonu šiltais 
pamušalais batų. Pla
čių ir ekstra plaCių. 
Dabar siųskit Į Euro
pį, kad gautų žie
mai. Atdara: pirm. 
12-9, ketv. 9:30-9 v.
vak., antrad., treč., 
penkt. ir šešt 9:30 

vai. ryto iki 0 
vai. vakaro.

3148 W. 63rd St. 776-5838

EL RANCHERO RĘSTAURANT
FINEST TACOS ON WEST SIDE 

Dellvery, Fast Carry Ont.
Open daily 10-10. Closed Wednesday.

ASK FOR RONNIE
3416 W. 26th St. Tel. 522-8885

A & A Variety
3pecial on Guitar 
and Amp $39.95! 
Drums & Bongos 
Panaaonic Radios 

and Tapė 
Recorders.

Drugs, Sundrles, Health and Beauty 
Aide and IVlgs. Open Mon„ ThurB. 
and Fri. 9 a.m.-9 p.m., Tuee., Wed. 
and Sat. 9 a'.m.-6 p.m., Sun. 10-5 
3425 So. Halsted St. 847-6311

Adomas Galdikas Abstraktas (Iš spaudui rengiamos monografijos) 
Nuotr. V. Maželio

INTEREST COMPOUNDED DAILY ON ALL ACCOUNTS

We pay highest rates permitted by law. 
SAVINGS INSURED TO $20,000.00

ASSETS OVER 
$160,000,000 

RESERVES OVER 
$14,500,000

STANDARDFEDERAL1®
SAVINOS and LOAN ASSOCIATION Of CHICAGO

4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO * CHICAGO. ILLINOIS 60632 • >47-1140 
OFFICE HOURS • Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. lo 8 p.m.

Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacted.

Bill’s Friendly Serviee
SpeclaltyIVinterizing

R O A D S

COMPLETE 
EFFICIENT 

SERVICE

C R V 1 C E
MECHANTC ON DUTY

TRUCK & AUTO REPATRS 
Mufflers » I.ubrication • Brakes 

Tune-Ups • Ignltlons 
OPEN 7 A.M. TO 9 P.M.

5165 S. Archer — Tel. 735-983.3

SPECIALIAIS IN GUTTERS 
AND D0WNSP0UTS 

NEW AND REPAIR WORK 
ADL TYPES ROOFING

Ali Work Guaranteed. Llcensed, 
Bonded and Insured.

Free Estlmates — Call Anytlme.

APOLLO SHEET METAL O 
j Emergency Serviee — 278-5887

BOB LANDMAN PLUMBING
24 HOL’R SERVICE

Electric Sewer Rodding. 
Fully Eąuipped Truck.

PHONE — 282-3125

SKELBKITES “DRAUGE”
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Filmų įvairumai
Bergmano retas "moters filmas"

ST. SEMĖNIENĖ

labiau

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1971 m. spalio mėn. Nr. 9. Lie
tuvių jėzuitų leidžiamas religi
nės ir tautinės kultūros žurna
las. Redaktorius — Juozas Vaiš- 
nys, SJ. Redakcijos ir administ
racijos adresas; 2345 W. 56th 
St., Chicago, III. 60636. Turėda
mas mintyje pavergtos lietuvių 
tautės okupacines sąlygas, žur
nalo redaktorius pirmajame šio 
numerio straipsnyje stato klau
simą: prieš ką kovoti? šiandie
ninės jaunosios Afrikos poezijai 
skiriami trys žurnalo puslapiai. 
P. Gaučys lietuvių kalbon išver
tė mozambikiečių, ganiečių ir 
nigeriečių kūrybos tikrai nuo- 
šlrdž'us ir daug kuo naujus pos
mus. Apie Tomo Akviniečio gro
žio teoriją James Joyce esteti
koje rašo Feliksas Jucevičius. 
Te’singas ir neteisingas mūsų 
kelio krypris svarsto Pranas 
Razminas. Etninių grupių prob
lemą Amerikoje kelia kun. K. 
Pugevičius, atsiremdamas į kon
krečius gyvenimo faktus. Įdo
mūs ir įprastiniai žurnalo sky
riai: Kalba, šeima, Tėvynėje, 
Knygos. Pastarajame Nijolė 
Jankutė recenzuoja A. Kairio ro 
maną “Ištikimoji žolė”. Kaip ži
nome, šis romanas įeina į nese
niai išleistą partizaninės temos 
romanų (Gliaudos, Barono, Kai
rio) triju’ę. Štai viena recenzen- 
tės pastaba, kuri gera dalimi, 
atrodo, jsidėmrina ne vien Kai
riui, bet ir visiems kitiems, ra
šiusiems ar dar tik besiruošian
tiems rašyti didvyriška partiza
nų tema;

“Kad tragiškasis laikmetis, 
pradedant 1940 metais, davė ir 
vis dar tebeduoda lietuvių tau
tai kankinių ir šventųjų, išdavi
kų ir prisiplakėlių, žmoniškumo 
ir žvėriškumo pavyzdžių, neabe
jotina. Tačiau jie ‘visi nusipelno X™ 
daugiau, negu Simboliškų kalbų. I 
Šventasis ir nusidėjėlis, karžygys 
ir išdavikas yra pirmučiausia 
žmonės, ir kaip tokius skaityto
jas nori juos sutikti knygoje — 
gyvus savo veiksmais, dvasia ir 
kūnu.”

Šis “Laiškų Lietuviams” nu
meris iliustruotas okupuotoje 
Lietuvoje pasiiikusio lietuvio 
grafiko Petro Rauduvės (gim. 
1912) darbais.

>, Į mies medžiagos, liečiančios pra
eitį ir dabartį. K. Karvelis rašo 
apie Lietuves gyventojų išsi
mokslinimą; Vanda Sruogienė 
primena žymųjį neprikl. Lietu
ves ekonomistą, prof. Albiną 
Rimką. Pažeistas lietuvių teises 
Ch;cagoje užgriebia Algirdas 

į Va;nius; kreipiamas dėmesys į 
Lituanistikos institutą ir apla
mai į lituanistiką: minimi sukak 
tuvininkai ir mirusieji. Tik apie 
Vilniaus bromus rašant, pridė
ta nuotrauka 
joje matome 
(aukštutinės) 
o parašas po 
kad tai yra Žem. Gedimino kalno 
pilis šiuo metu Vilniuje. Iš tik
rųjų Gedimino kalne pastatyto
ji pilis buvo vadinama aukštuti- 
niąja pilimi, nes ir pastatyta 
aukštai, kalne, o kalno papėdė
je buvusi pilis turėjo žemutinės 
pilies vardą. Niekas šios pilies 
dabar fotografuoti ir negalėjo, 
kadangi jos nė griuvėsių nėra 
išlikę.

yra klaidinanti; 
Gedimino kalno 
pilies griuvėsius, 
nuotrauka sako,

Kartais mes stebime Ingmar, einanti senyn, o tai dar 
Bergman beveik iš pareigos. Jis ištraukia į paviršių jos motinos 
niekad nepastatė tikrai blogo fil- mirtis.

I mo. Tiktai kelis blankokus ar
ba didingus. Kitais gi atvejais mes 
žavimės jo darbu su didžiausiu 
malonumu, kurį retas kuris kitas 
režisierius gali sukelti.

Jo paskutinis filmas “The 
Touch” yra maždaug per vidurį. 
Tačiau linksta labiau į malonią 
pusę, kad būtų laikomas pirmos 
rūšies mažesniu filmu šio vis la
biau bręstančio svarbesnio me
nininko.

Tai yra vienas tų filmų, kuris 
nuo senesniiĮ laikų buvo vadina
mas “moters filmu”. Tuo neno
rima jo nuvertinti, tiktai pabrė
žiama, kad tai yra filmas apie mo
terį, ir jis greičiausiai veiks la
biausiai pačias moteris. Pridėjus 
gi jam dar Bergmano meistrišką 
skoni ir visiškai išbraukus melo
dramą, filmas pakyla aukščiau 
visų virkdinančių sentimentalių 
banalumų.

Pats pasakojimas, deja, yra be 
galo gerai žinomasl Karin (Bibi 
Andersson) yra tariamai labai 
laiminga švedų gydytojo (Max 
von Sydovv) žmona. Jie turi gra
žų namą su sodu ir pora žavių 
vaikučių. Tačiau į Karin 15 me
tų vedybinį gyvenimą lenda 
kvailas apatiškumas. Ji jaučiasi

I Dar gerai žiūrovui nesusivo
kus, ji pradeda meilės istoriją su 
bambeklių, kartais labai bruta
liu amerikiečių archeologu (El- 
liott Gould). Pradžioje Karin 
yra linksma ir šokinėjanti, vė
liau paniutus, kai toji istorija per
eina į skausmus ir subyra į pele
nus.

Šis filmas yra Bergmano pats 
pirmasis anglų kalba. Taipgi pir
mą kartą švedų režisierius be sa
vo nuolatinių skaudinamų 
žvaigždžių įtraukė amerikietį 
Gould. Gi Anderson ir von 
Sydow pasirodo Bergman filmuo
se jau daugiau kaip 15 metų.

“The Touch” filme nerasime 
Bergmano magijos, kurią jis taip 
aiškiai atskleidė savo filmuose 
“Wild Strawberries” ir “The Se- 
venth Seal”. Tačiau pora magiš- 
kesnių spindulėlių suspinksi jo 
pradinėse scenose.

Ingmar Bergman pats parašė 
tekstą, surežisavo ir pastatė fil
mą. Jojo nuolatinis fotografas 
Sven Nykvist nutraukė scenas 
nepaprastai techniškai gerai iš
dirbtomis nuotraukomis, joms su
teikdamas daug romantiškumo.

Tiktai vyresniems kaip 17 me
tų žiūrovams.

Montrealio lietuvių ansamblio “Gin
taro” ragelių duetas. Ansamblio in
strumentalistai gros ir tautiniams šo
kiams kitąmet įvykstančioje lietuvių 
tautinių šokių šventėje, Chicagoje. O 
šį vakarų, spalio 23 d. (šeštadienį) 8 
vai. vak. ansamblio dainos, šokių ir 
muzikos koncertas įvyks Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje, Chicagoje.

New Yorhi lietuviai pradėjo 
kultūros sezoną

(Atkelta iš 4 pusi.)

lios vadovaujamo vyrų choro 
krikštynos ir dar keli kiti įdomes
ni renginiai.

1971, spalis.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1971 
m. spalio mėn. Nr. 8. Vyr. re
daktorius — Bem. Brazdžionis. 
Leidėjas A. Skirius. Redakcijos 
ir administracijos adresas; 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Calif. I daguoja ir administruoja put- 
90029. Metinė žurnalo prenume- namiškės seselės, 
rata 8 dol. „ -— -------

Spausdinama K. Škirpos pa-' Immaculate Conception Con., 
skaita Lietuvos suverenumo' 
klaus’mu. Duodama Nerimos 
Naratės ir Julijos Švabaitės - 
Gylienės poezijos. Rašoma apie 
įvykusias parodas, apie knygas' 
ir autorius ir kitą margą mūsų 
bendruomenės brazdėjimą, pa-| 
įvairinant jį dar gausiomis 
iliustracijomis.

lietuvių vaikų laikraštėlis. Re-

Metinė prenu
merata 5 dol. Adresas: Eglutė,

Putnam, Con. 06260.

• TRUMPOS PASAKAITĖS

Virusai ir vėžys
Mokslininkų dėmesys 

metu sukoncentruotas į išaiški
nimą mažyčio viruso, kurio po
veikyje susidaro vėžys. Visos 
aplinkybės rodo j virusus. Tiki
masi poros metų bėgyje susekti 
tuos viralus ir rasti geresnes 
kovos priemones kovai prieš vė-

šiuo

• KRIVŪLĖ, 1971 rugsėjo 
mėn. Nr. 2-3. Leidžia Vakarui 

etuvin sielovada ReJ 
daguoja kun. P. Celiešius, 8939 
Bad Woerishofen, Kirchenstr. 5, 
W. Germany. Leidinys 48 psl. 
straipsniais, informacine me
džiaga ir iliustracijomis atspin- 

i dintis Vakarų Europos lietuvių 
katal’kų pastoracini - bendruo
meninį gyvenimą. į

KAU’KIŠKUČIO UODEGAITĖ. 
Piešiniai Aldonos Sruogienės. 
Nauja pasakų redakcija Sės. O. 
Mikailaitės. Gražus 48 psl. lei
dinys, kur devynių pasakaičių 
tekstas ir iliustracijos atspaus
dintos net keliomis spalvomis. 
Knygelės kaina 1 dol.

GYDIMUI IŠMOKĖJO
17.3 BILIJONO

JAV privačios apdraudos 
bendrovės per 1970 metus savo 
sveikatą apsidraudusių gydymui 
išmokėjo 17.3 milijono dolerių.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1971 
m. gegužės - birželio mėn. Nr. 3. 
Leidžia Amerikos Lietuvių inži
nierių ir architektų sąjungos 
Chicagos skyriaus Technikinės 
spaudos sekcija. Vyr. redakto
rius — G. J. Lazauskas, 208 W. 
Natoma Avė., Addison, III. 
60101. Administratorius — A. 
Pargauskas, €643 So. Francis- 
co Avė., Chicago, 111. 60329. Žur
nalo prenumerata 6 dol. me
tams, studentas 2 dol.

Apie dabartinę Lietuvos pra
monę rašo A. P. Mažeika, o bio- 
techninius aspektus erdvės ir 
prakt:kos medicinoje liečia inž. 
M. šabanas. Nebloga ir apžval
ginė žurnalo dalis, kurioje su- 
regis'ruoti lietuviai technikinėje 
literatūroje ir kt.

• THE BALTIC KEVIEW, 
August, 1971. No. 38. Baltijos 
kraštų problemoms skirtas, ang
lų kalba leidžiamas žurnalas, iš
einąs tris kartus metuose. Re
dakcinę kolegiją sudaro Leon- 
hard Vahter (estas), Alfreda 
Berzrns (latvis) ir Bronius Ne- 
mickas (lietuvis), šio numerio 
redaktorius yra estas L. Vahter. 
Žuma'o adresas: The Baltic Re- 
view, 29 West 57th Str., New 
York, 1 019.

Lietuviškąsias temas šiame 
žurnalo numeryje liečia du pa
tys ilgiausieji straipsniai: Lith- 
uania’s International Sta+us — 
Šame Legal Aspects (Martin 
Brakas) ir The Catholic Ch urėti 
in the Baltic Statės and the 
Holy See. 1939 -1945( Kun. Vik
toras Pavalkis).

• SĖJA. 1971 m. Nr. 8. Tau
tinės demokratinės minties laik
raštis. Leidžia Varpininkų leidi
nių fondas. Redaktorius — L. 
Šmulkštys, 2523 W. 69th St., 
Cricago, III. 60629. Administra
torius — Juozas Urbelis, 1649 
N. Broa,dway, Melrose Park, 
III. 60160. Keturių numerių 
prenumerata 5 dol., atskiro nu
merio kaina 1.50 dol.

žurnalas talpina apsčiai įdo-

• AKIRAČIAI, 1971 m. liepos 
mėn. Nr. 7. Atviro žodžio mėn
raštis. šio numerio redakcija: 
D. Bielskus, K. Dranga, G. Pro- 
euta, L. Mockūnas, dr. T. Re- 
meikis ir Z. Rekašius. Mėnraš
čio metinė 10 nr. prenumerata 
6 dol. Atskiro numerio kaina 
75 centai. Adresas: 6821 S. 
Maplewood Avė., Chicago, UI. 
60629.

• EGLUTĖ, 1971 m. spalio 
mėn. Puikiai iliustruotas, kėlio
mis spalvomis spausdinamas

1 ne ir kad iniciatoriai akt. Juozui 
Boley - Bolcvičiui pavyko subur-1 
ti net bene septynis išpildytojus, 
skaitant “Altoriųv šešėly”, net ir, 
Blandytę parsikviesti iš Chicagos. i

Tai tik rugsėjo - spalio mėne
sių kultūrinės apraiškos lietuviš- i 
kame New Yorke. Net keturios 
parodos ir kiti renginiai, rečita- ■ 
liai ir kt. liudija, kad New Yorko! 
lietuvių veikla yra neabejotinai, 
gyva, judri, išradinga.

Čia pat ir lapkritis, su dviem' 
didesnio masto ir neeiliniais kon
certais, tai lapkričio 7 d. “Lais
vės Žiburio” radijo valandėlės 
(R. Kezio) rengiamas Čiurlionio 
ansamblio koncertas ir lapkričio
2 Od. “Darbininko” koncertas, su 
sol. Gina Capkauskiene bei Auš
ros Vartų par. oktetu, iš Montre
alio. Savo ruožtu įvyks Vyt. Stro-

• Vilniuje lankėsi JAV Kon
greso bifiotekos tarnautoja 
Elena Eimaitytė - Kačinskienė. 
Ji susipažino su Vilniaus uni
versiteto moksline biblioteka.

NAMU TAISYMO DARBAI , 
Staliaus, dažymo ir Ūsus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

r
RADO 200.090 METŲ
SENUMO KAUKOLĘ

Viename Pirėnų kalnų urve,,
Prancūzijoj, rasta 200,000 metų T1^«g,1Jag 
senumo žmogaus kaukuolė, ku-1 tral’bSymJI8otor 
ri tikimasi, įneš nauju duomenų «sii - is south "namon Avenue 

žmogaus evoliuciją.i

PETE’S AUTO REPAIR
----- MOTORUS, STABDZIUB, 

Starterius, Alternato- 
Tune-up. Ir kitus pa- 

PETRAS PISNYS, sav.,
TEL. 737 - 89SS.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

TR MĖGĖJAMS

čia 
bei 
pa-

MIRĖ DRAMATURGAS 
SPE1VACK

Broadway pastatymuos (Kiss 
Me, My Three Angels ir kt.) 
pagarsėjęs dramaturgas Samuel 
Spewack, 72 m., mirė spalio 14 
d. New Yorke.

WAGNER & SONS
Typewrlters — Adding Machlnea — 

Checkwrlters 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatUB 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospeet 6-8998

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfactnrers
OLYMPIA

ROYAL 
GRUNDIG

ZENITH

Rankomis išpjaustyti paveikslų | 
rėmai —’ pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago

Te). Virginia 7-7258 - 59

SPARTA
J. L.Giedraitis
10 Barry Drive
E. Northpart, N.Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

RĄŽOMOS VISOMIS KALBOMIS; IR 
ELEKTRINĖS. RADIO, TV IR BIZNIO 
MAŠINĖLĖS, PIGIAI IR GREITAI.

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti neseniai išėjusiame O. Nendrės romane

f

VI 7-1515

Plymouth

5

AUTMOAIZEO OEALfRS A CHRYSLER
MOTORS CORPOPATION

$1915
•11915. Manufacturer'* suggested retall price for a Crlcket 

avallabla at seleeted Plymouth dealera’. Price excludes stale 
and local taxes, destlnatlon charges, and dealar new-car 
preparatlon charges.

ANTROJI BANGA

Mokamas už dviejų Me- gaujas aukštas (livl-
tų UerUricatŲ sąskaitas dendas mokamas už

Minimum *5,000.00 Investavimo sąskaitas,
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. Ir KETVIRTAD...........9 V. r. iki 9 v. v

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD............ 9 v. r. iki 6 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 1> v. d. — Trečlad. uždaryta.

Chrysler-

Prices 
start at

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — FURY — VAIIANT — BATELITE — STATION VVAGON8 

ROADRUNNER - BARKACUDA — DUSTER
Pirkite dabar, kai kaino*, yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 

automobiliams prieš paairodunt naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel.

Apie šį romaną ra.V

“O. Nendrė lengvu sti"umi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tiki a tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, .riliai religingą, suprantant} so 
cialinius reikalus” (Darbininkas, ’970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie ..ii yra subtilus ir patrauk 
lūs. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai, 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE” ir pas platintojus
Kaina $3.50

mini milini

CRANF SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE
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čikagiečių poka’b’s su 
rašytoju Vincu Ramonu

Pokalbis su žymiuoju mūsų 
rašytoju įvyks spalio 31 d. (kitą 
sekmadieni) 3 vai. popiet Drau
go redakcijos patalpose, 4545 
W. 63rd St. Kaip žinome, roma
nistas ir novelistas Vincas Ra
monas mūsų literatūroje įsiam-j 
žino su kadaise daug ideologinių 
diskusijų sukėlusiu, bet puikiu 
literatūriniu kūriniu — romanu 
“Kryžiai”. Ne menkesnio dėme
sio susilaukė ir kitas jo roma
nas “Dulkės raudoname saulė
leidy". Abu romanai vaizduoja 
pirmąjį bolševikmetį Lietuvoje: 
“Kryžiai"—gyvenimą ir žmones 
kaime, “Dulkės raudoname sau
lėleidy’’ — miesle. Abu veikalai 
yra klasiški mūsų literatūroje,’ 
vaizduojančioje anuos tragškuo- 
sius metus.

Nemažiau Ramonas yra įdo-'

Etninių studijų institutas
Chicagos universitetas orga

nizuoja etninių studijų ugdymo 
institutą, pavadintą Metropoli
tan Institute of the University 
of Chicago. Iš lietuvių j jį pa
kviestas kun. dr. J. Prunskis.

mus ir savo novelėse. Jau debiu- į Rašytojas Vincas Ramonas, su 
tinio novelių rinkinio "Dailinin
kas Rauba” (1934) spalvingoji 
novelė “Linų žiedai" buvo iš
versta į latvių, suomių ir švedų 
kalbas. O kitas jo novelių rin
kinys “Miglotas rytas” (1960) 
yra laimėjęs montreališkę Vinco 
Krėvės vardo literatūros premi
ja- |

Rašytojas brendo ir mokėsi 
Lietuvos universitete tuo metu, 
kada ten pat buvo dar regimos 
gyvos Maironio, Vaižganto kar
tos, o šalia jų literatūrinin 
sriautan jau veržėsi nauji “vė
jai", skilo “granitai”, brėžėsi 
"linijos”, kūrėsi "frontai”. Vi
sa tai, tiesioginiame kontakte 
su. pačiu rašytoju, iškils aname 
būsimam pokalbyje su Ramonu.. 
Visiems taipgi bus įdomu šį tą 
intymiau iš paties rašytojo lūpų 
išgirsti ir apie jo paties kūrybos 
ištakas bei paskatas, aplamai 
apie literatūrines problemas ir 
apie aną jaunatviškos energijos 
kupiną literatūrinį gyvenimą ne
priklausomybės metais Kaune ir 
visoje Lietuvoje. Pokalbį su ra
šytoju rengia ateitininkų meno 
draugija “Šatrija'", kviesdama 
svečiais visus.

kuriuo literatūrinis čikagiečių 
pokalbis įvyks spalio 31 d. 3 
vai. popiet Draugo redakcijos 
pata’pose, 4545 W. 63rd St., 
Chicagoje. Pokalbį rengia ir vi
sus kviečia meno draugija "Šat
rija".

rių ministerijų atstovai.
Lietuvių, tyrinėjančių jūrų 

krantus, yra nedaug, bet jų kai 
kurie pasiekimai žinomi ir už
sienyje. čia paminėti mokslų 
kandidatai V. Kirlys. V. Minke
vičius, R. Si suskaitė, moksli- 

' niai bendradarbiai S. Močiekie- 
nė, Z. Janukonis ir kt. (Elta)

Vilniaus kamerinis 
orkestras laimėjo 
tarptautini dėmesį

Rugsėjo mėn. pradžioje Var
šuvoje pasibaigė tarptautinis 
šiuolaikinės muzikos festivalis 
"Varšuvos ruduo”. Dalyvavo 
muzikiniai kolektyvai iš įvairių 
valstybių: R. Vokietijos, Olan
dijos ir kt. Dalyvavo ir iš Vil
niaus atvykęs, S. Sondeckio va-! 

( dovaująmas, kamerinis orkest- 
i ras. Varšuvos spauda apie lietu- 
I vių kvartetą rašė, kad jo kon- 
' certas buvęs dideliu įvykiu. 
“Trybuna Ludu" dienraštis pa
žymėjo, kad esą kolektyvų tar
pe geriausi buvę: vokiečių Dues- Į 
seldorfo opera, Olandijos radijo 
ir Varšuvos simfoniniai orkest- 
trai bei Vilniaus kamerinis or- 

į kestras
1 Vilniečiai, festivaliui pasibai
gus, dar surengė koncertus Kro
kuvoje, Lodzėje, Poznanėje, 
Vroclave ir kituose miestuose. Į 
Vilnių sugrįžęs orkestras vėl iš
vyko ir rugsėjo mėn. viduryje 
koncertavo Ukrainos ir Molda
vijos miestuose.

Parėmė Illinois 
simfoninį orkestrą

Illinois Menų taryba paskyrė 
vadinamai Orkestro sąjungai 
25,000 dol. parinktoms socia
linėms ir civilinėms organizaci
joms bus paskirstyti, nuolaidos 
kuponai po 3 dol. ir tada bus 
gaunama po tiek nuolaidos nuo 
simfoninio orkestro bilieto. Kon
certo lankytojas teturės sumo
kėti skirtumą. Tokių kuponų rei
kalu Chicagos pietuose galima 
kreiptis į Woodlawn Branch 
Library, 6247 S. Kimbark, o 
taip pat ir į eilę kitų bibliotekų.

18,800,000 OPERACIJŲ
LIGONINĖSE

I

I

Prof. K. Bieliukui 70 metų Lenkų kultūrininkų 
tragedijaŽyimiam mokslininkui, geogra

fui, prof. dr. Kazimierui Bieliu- 
kui okup. Lietuvoje š. m. rug
piūčio 25 d. sulaukus 70 m. am
žiaus, apie sukaktį terašė tik 
vienas kitas laikraštis ir nebu
vo jekio minėjimo. Sukaktuvi
ninką rugp. 28 d. plačiau pami
nėjo Jenas Bulota “Komj. Tie
soje".

K. Bieliukas, gimęs 1901 m. 
Vilkaviškio apskr., Paežerių v., 
Dugnų k., mokėsi Marijampolės 
gimnazijoje ir Kauno universi
tete. Nuo 1932 m. jis pradėjo 
dirbti fizinės geografijos kated
roje. Apgynęs mokslinį darbą 
“Dovinės baseino ežerai”, Bift-į 
liukas gilino žinias Čekoslovaki
joje, keliavo po Europą, Balka
nus. 1940 m. jis buvo išrinktas 
Vilniaus universiteto profeso
rium ir paskirtas geografijos jęs Goncourt premiją už "Les 
katedros vedėju. Jis 1944 m. bu- Enfants Ga*es"; už romaną “La 
vo ir Vilniaus universiteto rek-i” ....
torium.

Mokslininkas laikomas Lietu-j 
vos ežerų žinovu. Jis yra pa-’ 
skelbęs netoli šimto mokslo dar-! 
bų, šalia kitų, taipgi ir "Ežero
tyros pagrindai” (1961). K. Bie-j 
liuko pastangomis sistemingai, 
Lietuvoje išleidžiamas “Geogra
fijos metraštis". (E.)

Naujai paskelbtame leidiny' 
“Katyn" (autorius C. FitzGib- 
bon. iš'eido Scribner’s Sons, 
New Yorke, 285 p., 10 dol.) duo 
damas komunistų nužudytų Ka- 
tynė lenkų sąrašas ir pažymima, 
kad ten šūviais į pakaušį buvo 
nužudyta 21 universiteto profe
sorius ir lektorius, per 300 ka-

| ro ir civilinių gydytojų, per 200 
’ teisiumkų, per 300 inžinierių su 

universiteto laipsniu, keletas 
rimtų mokytojų, laikraštininkų, 
rašyojų.

Mirė prancūzų rašytojas 
Heriat

Romanistas, kritikas, drama
turgas Philippe Heriat mirė Pa
ryžiuje, su’aukęs 73 m. am
žiaus. 1939 metais buvo laimė-

Famille Boussardel" 1946 m. 
gavo Prancūzų akademijos pre
miją. Paskutiniu metu buvo 
Goncourt akademijos sekreto
rius. į

Stiklinis kelias

I

KNYGA ATLETIKOS 
VADOVAMS

Amerikos medikų draugija, 
kurios centras Chicagoje, išlei
do veikalą “Fundamentais of 
Athletic Training". Knygai me
džiagą paruošė 20 ekspertų, o 
kai kuriuos skyrius peržiūrint 
dirbo dar 30 specialistų.

Toledo, mieste Ohio nutiestas 
ilgiausias pasaulyje “stiklinis” ke
lias. Jis nusitęsia 1,000 pėdų, nu
lietas vadinamu “glasphaltu”, ku 
ris'daromas iš sugrūsto stiklo, kal
kakmenio ir asfalto. Kelias nu
tiestas bandymų tikslu. Juo kas
dien pravažiuoja nuo 4,000 iki 
9,000 mašinų, iš jų apie 18 proc. 
sunkvežimių. Šiam projektui bu
vo panaudota daugiau kaip 1,450 
tonų stiklo atmatų —senų bute
lių ir t.p.

PERKOŠIA PARYŽIAUS ORĄ , niški filtrai, kurie turės išimti 
, dulkes ir suodžius iš miestą su- 

Paryžiuje įruošiami du milži- pančio oro.

----- . ------------ -.......... .. . ■ . - ------
BROLIAI JURGIS, GERALDAS IR GREGORIJUS ŠARKOS

KVIEČIA LANKYTIS JV RESTORANUOSE:

SHARKO’S — Vilią Park, Illinois
1 mylia į vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd.

Telef. — 629-9050
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street

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

Telef. — PRospect 6-6644
Visuose restoranuose puikios vėdinamos salės tinkamos 

vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos ir 
užsienio gėrimai.

Savininkai — Jurgis, Geraldas ir Gregorijus šarkos 
......... ............... ................ ............ ■ ....... .......................0

Fotografijų konkursas 
pratęsiamas

Lietuvių Foto archyvo skel
biamo fotografijos konkurso 

’* nuotraukų ir skaidrių pristaty
mo laikas pratęstas iki š. m. lap
kričio mėn. 15 dienos.

Norintieji dalyvauti dar gali 
registruotis pas konkurso vedė
ją John G. Evans, Jr., siunčiant 
viską adresu: 6845 So. Westem 
Avė., Chicago, Illinois 60636.

• Dail. Edv. Valaitis nupiešė 
akvarele dailias, spalvotas vely
kines korteles, su švytinčia šven- 

* tove ir besirenkančiais į ją žmo
nėmis. Išleido American Artist 
Group New Yorke.

Pajūriams tirti 
konferencija Nidoje

Rugsėjo 13-14 d. Palangoje 
vyko Lietuvos tyrinėtojų suor
ganizuota, "visos Sovietų Są
jungos konferencija jūrų kran
tams tyrinėti". Ten lietuviai 
mokslininkai atstovavo Lietu
vos Mokslų akademijos Geogra
fijos skyriaus Okeanografijos 
komisijai. Lietuvos mokslininkai 
Nidoje įvykusiame posėdy skai
tė 12 pranešimų. Pagal rūgs. 14 
d. “Tiesą” lietuvių mokslininkų 
temos buvo: smėlėtų Baltijos jū- Iš tų operuotųjų net 1,391,300 li
ros krantų dinamikos procesai, goninėse gavo užkrėtų. Apskai- 
jūros nešmenų judėjimas, pajū-1 čiuojama, kad šie pooperaciniai 
rio kopų vystymosi dėsningu-1 užsikrėtimai ligoninėse atnešė 
mai ir kt. Iš viso buvo skaito-I 9.8 bilijonus dolerių naujų išlai- 
ma daugiau kaip 70 pranešimų. 
Be jūrų krantų dinamikos spe
cialistų, konferencijoje dalyvavo 
įvairūs kiti specialistai bei įvai-
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, EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1972 METAIS
Walter Rask-Rasčiauskas, ’ pasirinkti jam patogiausią ke- 

pirmas pradėjęs vežti žmones į lionės laiką. Su vėliau besiregis- 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę- truojančiais gali tas pats atsi- 
sia jau 11 metų. Jo ekskursijos tikti, kas atsitiko šiais metais, 
tvarkingai suorganizuotos ir Todėl patariame planuoti iš an- 
vyksta sklandžiai. Šią vasarą keto ir laiku užsiregistruoti. Ra- 
jo vadovaujamas American šykite arba informacijų kreip- 
Travel Service Bureau nuvežė 6 , kitės tokiu adresu: 
amerikiečių grupes į Lietuvą, j 
Norėjo daugiau žmonių nuva-1 
žinoti, bet dėl vėlyvos registra
cijos negalėjo tai padaryti, ne
buvo vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti net 
10 grupių. Ekskursijos bus po 
17 ir 21 dieną. Prie jų bus ga
lima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš 
anksto užsiregistruos, tai galės

Tur imais duomenimis (iš 1967 
m.) JAV ligoninėse per metus 
padaroma 18,800,000 operacijų.

dų, kurios susidarė, padidėjant 
mokesčiui gydytojams, ligoni
nėms, laidotuvėms, kompensaci
jai.

AMERICAN TRAVEL 
SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avė.
Chicago, Illinois 60643 
Tel.: (312 ) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti j Ameri
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais j visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas.

ALLSTATE INSURANCE
Auto - Home - Lite
Business Flnance 8h<s js 
Hosnltalization

RON REIPSA 339-5534
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B R I G H T O N
SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

* ~ g Ė'L"e'š~_ 
BEVERLY HILLS GELINYČIA 
VeHuvftns, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms
2413 W. «3rd Street, Chicago, llliuots 

TEL. PR 8-0833 — 1TB 8-0334

HOME

LOANS

INSURED

SAVINGS

Servtng the Lithuanian Community 
37 years wlth personai attention

4071 Archer Avė. (Weet of California Avė.) 
Chicago. Illinois (10082 Tel. LA 3-8248

ŠVENTĖMS

SIUNTINIAI - DOVANOS
1 U S S R

SENA
Ir toliau tarnauja vis 
būdu, kaip tarnavo 40 save egzistavimo metų.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klientų, dėko
jame Jums už jūsų paramą. Jei ne, prašome išbandyti mūsų 
patarnavimą ir tada jūs muins dėkosite.

PASTŲ GAUNAMI SIUNTINIAI TA PAČIĄ DIENĄ 
PARUOŠIAMI PERSIUNTIMUI.

Naujausio katalogo ir naujausių patvarkymų kreipkitės {

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut Street, Philaldephia, Pa. 19106

TEL: — 215 925-8455

EUDEIKIS
OOVYDAS P. GAIDAS - GERALDAS F. DAIMID 

La I d o t u v Ių Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

1330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

1605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - YArds 7 1741-2

PATIKIMA FIRMA
augančiai Klientūrai, yprastu tradiciniu

NEW YORK CENTRAL OFFICE
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

Tarp 27tli ir 28th Si. Subway, BMT, EE ar RR.
Autobusai 1, 2, 5 ir 15
TEL. (212) 725-2449

Arba I bet kuri mūsų skyriaus atstovą
Pmi.ABEI.PmA. PA. 19123 

1013 N. Marshall Street 
WA 5-8878

BALTIMORE, MD. 21224 
8206 Eastern Avenue 

DI 2 - 2374

80. BOSTON. MASS. 02127
390 VVest Broadnay

AN 8-8764

CHICAGO. n.L. 60032 
4102 Archer Avenue 

Tel. 254-4144

BRANCH
CHICAGO. FLL. 60622 

2242 W. Chicago Avenue 
BE 5 - 7788

OLEVEIAND. ORIO 44119 
787 Kast I85th St

486 - 1836

DETROIT. MICH IR2I0 
6460 Mlchlaan Avenue 

TA 5-7560
OMAHA. NF.BR. 68107 
5524 So. 321X1 Street 

731 - 8577
phtsburgh. pa. 15222

346 Thlrd Avenue
OR 1-8712

LO8 ANGELES. CALIF. 90026 
2841 Siinset Blvd.

213-382-1508

SAN FRANCISCO. C A L. 94122 
1236 — 9U> Avenue 

_________ LO 4-7981__________
TRENTON, N. J. 08011 

730 Liberty Street 
LY 9-9163

>
1

EIJZABITH. N. JERSEY 07201 
956A Elizabeth Street 

354-7608

HAMTHAMOK, MICH. 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 

305 - 6350

HANSAS CITY, HANSAS 66103 
18 Souih Itethany

AT 1-1757

M1AM1, FLORIDA 33138
6405 BLscayne Boulevard 

FR 9-8712
MINNEAPOL18. MINN. 55418

2422 Centrai Avė. N. E.
1612) 788-2545

NEW BRITAfN. CONN. 06052 
97 Shuttle Ment|nw Avenue 

Tel. 224-0829

NEW YORK N. Y. IOOO3
101 First Avenoe

O lt 4-3930
PABMA. OmO 44184 

5432 Stale Road 
740 . 3033

ROCHESTER, N. T. 14621
683 Hudson Avenue 

BA 5.5923

VTNELAND. N. J 08360 
Parish Hali

Mest landls Avenue
009-691-8423

SKAITLY. WASH. 88108 
ta 12 N. 39th street 

ME 3 - 1853
SOUTH RIVER. N. J. 08883

168 Wl>lteliend Avenue
357-3118

HARTFORD, OONN. 06108 
lt Chorter Oak Are.

249-6256
WORCESTER, MASS. 01004

82 Harrlson Street 
617-798-3347

GLOBĖ PARCEL SERVICE. INC. vra PODAROGIFTS. INC. 
įgalioti Imti dovanu užsakymus Iš Sovietu gamintu daiktų: automobl- 
l)ų, šaldytuvų. televizijos aparatų, motociklų, rūbų Ir L t

MARQUETTL FUNERAL HOME 
— TITAS IR SONUS—

LBYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 Wesi 71 it St. Telef. GRovehill 6-2345 6 
1410 S. 50fh Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-0?

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių l^aidotnvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LA C K (LACKAWICZ) IR SONOS 
1314 W 23rtl PLACI Tel Virinis 7-687
>4?4 W Wtl 4TRF.F1 Tei
11028 Sonthwest Hlghvvay, Palos Ilills, III.

RF.Puhlb 7.I*1V
Tel. 974-4410

PETRAS BIELIONAS
1348 8 CALIFORNIA AVĖ Tel LAfayette MOT

ANTANAS M. PHILLIPS
4307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-840

POVILAS J. RIDIKAS
8854 80. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
<319 8. LITUANICA AVĖ Tel YArds 7-1138-113:

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. SOth AVĖ., CICERO. ILL. OLympic 2-1008

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
849 East t62nd Street, South llolland 

10821 South Michigan Avenue. Chieago 
TEL. — CO 4-2228
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JUZE AUGUSTAITYTE - VAIČIŪNIENE
Asmenį, amžių, visuomeninę veiklą ir kūrybą pagerbiant

Nereik skaičiuoti, kiek grūdų i dirvonus pasėjau, 
Tik rūpintis, kas juos į kviečių pėdus riš.
Aš duodu tai, ką amžiais duot žadėjau, 
Paversdams dykumas į derlių, angį ir žuvis...

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė
(Iš naujo poezijos rinikinio “Rūpestis”)

Norint i,samiai aprašyti Juzės 
Augustaitytės-Vaičiūnienės gyve
nimo kelią, tektų skirti daug vie
tos ir valandų surinkti medžiagai, 
liečiant visa tai, ką ji lietuvių tau
tai yra davusi ir tebeduoda. Ne 
visi pajėgiame vienodai gilius 
pėdsakus palikti. Dauguma ty
liai, net nepastebėti praeina, kiti 
savo darbais ,talentais ir ryžtu iš 
kitų išsiskiria ir žymias pėdas į- 
spaudžia. J. Vaičiūnienės turinin
gas gyvenimas, siekiai ir darbai 
rodo, kad tai ne eilinė asmenybė. 
Jos asmuo ir veikla daugumai vy
resniųjų žinoma, tik gal mūsų 
jaunimas neturi progų, nei laiko 
arčiau su jos darbais bei raštais 
nuodugniau susipažinti.

Lietuvių skautų sąjungos sese
rijos vid. rajonas š.m. lapkr. 14 d. 
3 vai. popiet “Draugo” redakci
jos patalpose, 4545 W. 63rd St., 
Chicagoje ruošia v. s. J. Augustai- 
tytės - Vaičiūnienės, poetės, vi- 
suomenininkės ir buvusio vyriau
sios skautininkės naujausio poezi
jos rinkinio “Rūpestis” pristaty
mą, kartu pagerbiant ir jos pra
smingo gyvenimo neseniai pra
ėjusią 75-rių metų sukaktį. Ta 
proga čia ir tenka kai kurie svar
besnieji jos gyvenimo bei veiklos 
bruožai paminėti.

♦
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 

gimė Suvalkijoje, Vilkaviškio ap
skrityje, Mažučių kaime, 1895 m. 
liepos 28 d. “Saulės” mokytojų 
kursus baigė Rusijoje, Voroneže 
1916 m. Per pirmąjį pasaulinį ka
rą lankė aukštuosius moterų kur
sus Odesoje. Grįžusi į Lietuvą 
1918 m., dirbo Teisingumo mi
nisterijoje Kaune ir lankė Rygiš
kių Jono (Jono Jabslonskio) lietu
vių kalbos vakarinius kursus. Nuo 
1924 m. lanko Švietimo ministeri
jos kūno kultūros mokytojams 
ruošti kūno kultūros vasarinius 
kursus. Juos baigė 1929 m.

Nuo 1920 m. mokytojavo Mari
jampolės Rygiškių Jono mišrioje 
gimnazijoje ir Mokytojų semina
rijoje. 1938 m. pradėjo dirbti mo
kytojos darbą Kauno Vl-je gim
nazijoje, o kiek vėliau perkelta į 
X-ją gimnaziją. Gimnazijose ir 
Mokytojų seminarijoje dėstė lie- j 
tuvių kalbą ir kūno kultūrą mer
gaitėms. Mokytojų seminarijoje 
dar dėstė kūno kultūros istoriją, 
fiziologiją, anatomiją ir metodiką. 
Antrą kartą bolševikams okupuo
jant Lietuvą, 1944 m. J. Vaičiū
nienė pasitraukė į Vokietiją. 
1945 m. buvo mokytoja Flassen- 
dorfe, anglų zonoje, vėliau 
Schweinfurte, amerikiečių zonoje. 
Tremtyje buvo Seserijos vyriausia 
skautininke. Emigracijai įpusėjus, 
J. Vaičiūnienė 1950 m. išplaukė, 
į Ameriką ir apsigyveno Chicago
je.

Mokytoja, tautinių šokių 
pradininkė Lietuvoje

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 
mylėjo jaunimą ir savo darbą bei 
jėgas skyrė jam. Jos veikla prasi

I

Juzė Augustaitytė - Vaičiūnienė 
nepriklausomos Lietuvos metais

dėjo Marijampolėje, Rygiškių Jo
no gimnazijoje. Čia ji buvo miš
raus tunto skaučių skyriaus vedė
ja, vėliau LSS-gos Seserijos to 
skyriaus, vieno iš pirmųjų pakel
to į skaučių tuntą, tuntininkė.

Paminėtina J. Vaičiūnienės, 
kaip kūno kultūros mokytojos, žy
miausia savybė. Ji pirmoji Lietu
voje įvedė į kūno kultūros dėsty
mą naujumų, būtent iš anksčiau 
vartotų svetimų sistemų pasuko , 
lietuviško natūralaus judesio ir| 
išraiškos linkme. Jau nuo pirmo-1 
sios gimnazijų kūno kultūros i
šventės (1926 m.) iki paskutinio- reprezentuoja lietuvius svetimtau- 
sios programų dalį sudarydavo ' čių tarpe, 
tautiniai šokiai. Tai buvo pašte-1 
beta ir Švietimo ministerijos. 1935 Į 
m. Marijampolės gimnazijos šokė
jų būrelis iš 44 mergaičių buvo 
pakviestos parodyti tautinius šo
kius tadpmokyklinėse sporto - žai
dimų varžybose Kūno kultūros rū
mų aikštyne Kaune. Tai buvo iš 
viso pirmą kartą tautiniai šokiai 
pademonstruoti viešumoje. Iš čia 
ir pradėjo plėstis sąjūdis tauti
niams šokiams atgaivinti. Švieti
mo ministerija sudarė sąlygas 
(skyrė lėšas) keletui ašmenų tau
tiniams šokiams rinkti. O Mari
jampolės tautinių šokių būrelis ir 
ateinančiais metais kviečiamas 
tautinius šokius garsinti varžybo
se. Būrelis švietimo ministerio bu
vo atžymėtas pirmąja dovana. 
1937 m. ir kitos gimnazijos į var
žybas atsiveža po tautinį šokį. 
Nuo 1938 m. tautiniai šokiai jau 
įvedami į varžybų ir kūno kultū
ros kursų programas ir jie pradė
ta mokyti visose gimnazijose. Tai 
ir yra pradžia mūsų tautinių šo
kių, kurie dabar visur šokami ir

Poetė, rašytoja
Būdama poetiškos sielos, J. Vai

čiūnienė anksti pradėjo rašyti. Jau 
nuo 1920 m. jos poezijos dažnai 
pasirodydavo mūsų spaudoje. Kū
ryboje žymus tautinis bruožas ir 
išgyvenimas, išreikštas daugiau
sia Lietuvos gamtos įvaizdžiais. 
Todėl gausu gražių Lietuvos gam
tos paveikslų. Salia tautinio yra ir 
religinio motyvo. J. Vaičiūnienės 
poezija nėra lengva: ji gili ir pras
minga, turinti kilnią pamokomąją 
prasmę. Eilėraščiai rašyti ir tebe
rašomi klasikine eilėdara.

J. Vaičiūnienės išleisti poezijos 
rinkiniai: “Su baltu nuometu” 
(1931 m.), “Skeveldros” (1946 
m.), “Žvaigždėtos naktys” (1951 
m.) ir neseniai pasirodęs (1970 
m.) naujausias rinkinys “Rūpes
tis”. Be šių poetė dar turi ir dau
giau spaudai paruoštų eilėraščių'. 
O tais pačiais 1970 m. J. Vaičiū
nienės išėjo ir dar viena nauja 
knyga, kuri tikriausiai bus labai 
naudinga tautinių šokių vado-

Uršulė Asfį’.'ienė su lietuviškų tulpių paveikslu, padarytu iš Įvairių 
atspalvių šiaudų. Jos nankdarbių parodą ruošia Lietuvių moterų 
klubų federacijos Chicagos klubas spalio mėn. 30 — lapkričio 4 
dienomis Čiurlionio galerijoje.

vams ir vadovėms “Tautinių šo
kių švenčių takais”.

Dar ir dabar kai kurie mari
jampoliečiai atsimena J. Vaičiū
nienės pasakos “Eglė ‘žalčių ka
ralienė” pastatymą Marijampolė
je. (Žodžiai ir režisūra J. Vaičiū
nienės). Taip pat jos parašytos 
ir parodytos “Lietuviškos vestu
vės” Kauno karininkų ramovėje.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais poetė daug rašė ir į Amerikos 
spaudą. Eilėraščių siųsdavo į 
“Moterų Dirvą” ir į “Vytį”.

Vyriausia skautininke

Pradėjusi dirbti su skautėmis 
Marijampolėje, v. s. J. Vaičiūnie
nė visą gyvenimą liko ištikima 
Lietuvių skautų sąjungai, jos šū
kiui ir ideologijai. Vokietijoje, 
LSS-gai organizuojantis atsikūrė 
ir Seserija. V. s. J. Vaičiūnienei 
buvo patikėtas didelis ir atsakin
gas darbas. Ji 1946 m. Scheinfelde 
buvo išrinkta Seserijos vyriausios 
skautininkės pareigoms. Pirmuti
nis jos rūpestis buvo — surinkti 
išsibarsčiusias skautes, išskirti 
mergaites iš mišrių vienetų ir 
steigti atskirus skaučių vienetus.

Seserijos vadijai ir atskiriems 
vienetams surasti patyrusių vado
vių nebuvo lengva. Dėl varžomo 
tarpzoninio susisiekimo ir dėl sto
kos lėšų iš kitų zonų atvykti į va
duos posėdžius ar suvažiavimus 
būdavo kliūčių. Tačiau ryžtingai 
veikiant, vyriausios skautininkės 
ir pasišventusių skaučių vadovių 
pastangomis tie sunkumai būdavo 
nugalimi. Vokietijoje skautiško 
jaunimo organizavimasis pasiekė 
visas lietuvių tremtinių stovyklas. 
Seserijos archyvinės medžiagos 
duomenys rodo, kad 1948 m. Se
serijai priklausė 16 tuntų, 10 vie- 
tininkijų ir 15 skyrių, — iš viso 
apie 2472 narės.

Seserijos vadija stengėsi viene
tuose ugdyti skaučių tvirtą cha
rakterį, savigarbos jausmą, pasiti
kėjimą ir savarankiškumą bet ko
kioje veikloje. Posėdžiuose būda
vo svarstoma būdai ir priemonės 
tautiniam susipratimui palaikyti. 
Vyriausia skautininke nolatiniais 
prasmingais vadovėms siuntinėja
mais aplinkraščiais skatino vie
ningai dirbti, laikytis lietuviškų 
tradicijų, savųjų papročių ir tin
kamai atlikti pavyzdingos skautės 
lietuvaitės pareigas. Taip pat ir 
savo paskaitose nuolat ragino dar 
stropiau budėti Dievo, Tėvynės ir 
Artimo tarnyboj, nenustojant vil
ties sulaukti laisvos nepriklauso
mos Lietuvos. Stovyklos, suvažia
vimai, šventės - minėjimai ir kiti 
susibūrimai kėlė ir žadino skaučių 
tautinę sąmonę.

V. s. J. Vaičiūnienės kadencijos 
metu 1948 m. įvyko IlI-ji Tauti
nė stovykla Alpių papėdėje ir prie 
Baltijos jūros.

Vadovėms ir daugeliui skau
čių išvykstant į užjūrius, v.sc. J. 
Vaičiūnienė kvietė ir ragino vi
sas, kur tik bebūtų, organizuotis 
ir burtis vėl į vienetus. Vėliau at
vykusi į Ameriką, ji 1950 m. Chi
cagoje sudarė naują Seserijos va- 
diją, bet iš Seserijos vadovavimo 
pasitraukė. Vyriausios skautinin
kės pareigas laikinai perėmė pa
vaduotoja v. s. O. Zailskienė. 
1952 m. vyriausia skautininke iš
renkama v. s. dr. D. Kesiūnaitė.

V. s. J. Vaičiūnienės darbas ir 
nuopelnai įvertinta Lelijos ir Ge
ležinio Vilko žymenimis.

*
I Kai čia takas ištįso labai,

Akis atgalios pražiūrėjau.
i Nepalenkia manęs čia stabai,

Jiems melstis niekad nemokėjau...
J. Vaičiūnienė

(Iš poezijos rinkinio “Rūpestis”)

Nenurimdama svetimoje žemė-

Rašytoja, pedagogė ir visuomenininke Juzė Augustaitytė - Vaičiūnienė 
pokario metais Vakarų Vokietijoje.

JUZE AUGUSTAITYTE-VAIČIŪNIENE
PADĖKA

Ačiū pavasariui už naktį drumstą, svaigią trumpą,
Už pergalės beprotiškų dienų triumfą,
Už šuolį per marias, už nešančias namus greitas upes, 
Už meilės keršto ašarų skaras šlapias...

O vasarai — už griaustinius, už saulės vytis nuogas,
Už stiprų midų, saldžias ir už karčias uogas,
Už dalgį, už pilnų pėdų ir žvirblių ištęstas rikes,
Už paštą iš dangaus, už pažadų kekes!

Dėkoju rudeniui už žemėj rėkaujantį rugį,
Už rūpesčius, už seno miško jauną ūgį,
Už lapkričio gaidas, už sunkią galvą, už tuščias rankas, 
Už baigiamas skaityti auksines knygas...

Tai ačiū žiemai skulptorei už statulas ir tiltus, 
Gyvenusius sapnus, džiaugsmus, šūkius apviltus,
Už alkanus ir sočius žvėris, lindinčius slaptuos urvuos... 
Ir už varpus šventyklų bokštuose širmuos!

JUOSTA

Kai vienas žiburys tarp užpūstų nors graudžiai spinksi. 
Tai šiandien dar tebedėviu žaliai.
Bet kažin kaip rytoj, kankindamas, mane apvilksi, 
Kokie suvarstys šiurpuliai!

Kai savo juostą, prikalbėtą gero arba pikto,
Nunešusi pašventint, ištiesiu,

.Tikrai, kad negirdžiu nė jokio posmo, kuris tiktų 
Giedoti Tau garsu teisiu...

Ar ne geriau, kad ji ik pabaigos ir būtų likus, 
Kokią man įteikei pradžioj — balta?
Į Tavo gėrio klasiką sugrįžti būtų tikus,
Jei dar laisva ten jos vieta...

Arba paliepki rinkt spalvas — garsus ir aust iš naujo 
Dabar, tik su žinojimu senu:
Iš to, kas sužydėtų sieloj, širdyje ir saujoj,
Subręstų vertesnių dainų...

PAGERBĖ RAŠYTOJĄ
Rašytojui ir paskaitininkui 

Ph. Scharper paskirta 1971 me
tų Edith Stein premija už jo 
įįnašą pagerinti santykiams 
tarp krikščionių ir žydų.

, išreiškia dabartinę savo nuotaiką '
I ir savo tėvynės ilgesį. Nors ir su
sirūpinusi, tačiau ji čia nepuola į

1 pesimizmą, nepasimeta. Ji ir da
bar vis aktyvi, veikli, visada budi

1 ir gyvai domisi lietuvių tautiniu, i 
kultūriniu ir politiniu gyvenimu. 
Daug rašo mūsų spaudoje ir ryž
tingai kelia lietuvių tautinio iš
likimo klausimą bei kitas opias ir

. sunkias problemas, susijusias su į 

I kova dėl Lietuvos laisvės ir nepri- I

Poetė Juzė Augustaitytė - Vaičiū
nienė skaito savo kūrybą

klausomybės.
Linkime sesei J. Vaičiūnienei 

ir ateityje būti nepailstančiai ir 
kūrybingai.

O. Rozniekienė

Naujas išradimas kūdikiams

Gailestingosios seserys leng
vai galės sekti naujagimio tem- 

1 peratūrą, panaudodamos naujai 
išrastą plastikinę medžiagą, ku
rios sudėtyje yra vadinami 
skystieji kristalai. Tos medžia
gos apskritas gabalėlis, pusės 
inčo skersmens, prilipinamas 
prie naujagimio vidurių. Me
džiaga tamsi, bet prilipinus, jei
gu kūdiko temperatūra normali, 
ji būna žalia. Jeigu kūdikis turi 
karščio, spalva pasikeičia į mė
lyną, o jeigu temperatūra že
miau normalios — spalva darosi 
ruda ar bronzinė. Ta naujai iš
rasta medžiaga vadinasi Temp- 
screen. Ją išrado tarptautinė 
farmaceutinė bendrovė F. Hoff- 
mann - La Roche, kurios cent
ras yra Šveicarijoje.

KOLEGIJOS TAIKOS 
PREMIJA

Sienos kolegijos Taikos insti
tutas savo pirmą metinę taikos 
premiją paskyrė redaktorei, ra
šytojai Dorothy Day, įsteigėjai 
Kata’ikų darbininkų sąjūdžio 
JAV-se. Ji yra iš marksizmo at
sivertusi į katalikybę.

VILIOJANTIS 
SKANUMYNAS 

SMAGURIAUTOJAMS

4STEFANIJA STASIF.NĖ,
Cleveland, Ohio

Ruduo gausus įvairiais vaisiais, 
o ypač puikiai užderėjo šiemet 
slyvos. Slyvų yra ankstyvųjų ir 
vėlyvųjų atmainų; tad jų sezonas 
užtrunka gana ilgai. Gardžios ir 
puikios yra Kalifornijos raudonos 
ir mėlynos slyvos, kurios tinka 
valgyti žalios. Cinoma, pigesnės^ 
yra vietinės vengrinės, kurios taip 
pat yra visų mėgiamos. Tad pa- 
įvairindamos savo kepinius ir 
daug laiko nesugaišdamos, patie- 
kim stalan, kad ir šį

Slyvų apkepą.
Imti: l’/2 sv. slyvų, 2/s puoduko 

cukraus, 15 riekelių baltos (vie
niškos) pagruzdintos duonos, 3 
kiaušinius, 1 puodukas pieno, tru-^ 
pūtį druskos, % citrinos tarkuotom 
žievės, >/2 arb. šk. cinamono, 1 
valg. šk. sviesto.

Darbas: Slyvas nuplauti, per
plauti pusiau, išimti kauliukus. 
Gardžiau, jei slyvos nuluptos. Su
dėjus į dubenį pabarstyti cuk
rum (’/2 puoduko) nedidelę ap
kepo formą (pvz. corming 2 
kvortų talpos), patepti sviestu ir 
iškloti pagruzdintos baltos duo
nos riekelėm. -

Pieną, likusį cukrų, kiaušinius, 
citrinos žievę, cinamoną ir truputį 
druskos pridėjus, gerai išplakti. 
Tuo mišiniu apipilti duonos rie
keles. Turi pastovėti 15 min. Po 
to apdėti paruoštom slyvom, t. y. 
gražiai padengti ir visą apdėti 
sviestu (sviestas turi būti kietas, 
tada peiliu bus galima taip su- 
piaustyti, kad atrodytų lyg drož- . 
lės. Kepti prie 350 laipsnių 50 
min.

Tinka kaip saldi duotis prie 
kavos ir arbatos.

Saugiausias kraštas 
moterims

Vienas kraštas, saugiausias vi
same pasauly, beveik be jokių nu 
sikaltimų, yra Islandija. Tai sala, 
beveik Virginijos valstybės didu- 
mo, gulinti Siaurės Atlanto oke
ane.

Gyventojų 200,000. O šie yra 
taip ištikimi įstatymams, kad per 
30 metų tebuvo vos šeši nužu
dymai.

Islandijoje nėra nei mirties 
bausmės. Žmonės yra labai sve
tingi, smagūs, dori ir mėgstan
tieji visiems padėti. Netgi teisė
jas Armann Kristinsson, kuris pa 
siuntė vieną tų retų žmogžudžių 
į kalėjimą, pakvietė nusikaltėlį, 
jam baigus bausmę, savo namų 
svečiu.

Islandija buvo daugiausia kolo
nizuota norvegų. Islandijoje ne
tikima, kad žiaurus nubaudimas 
taiso žmogų. Jei jaunuolis pagau
namas menkoje vagystėje ar gir- 
tuokliaujant, jam duodama leng
va bausmė, kuri net atidedama. 
Islandijos teismas tai vadina “su
laikytu kaltinimu” ir paveda to 
kį jaunuolį “socialinėn priežiū- 
ron”.

Nuo 80 iki 90 procentų tokių 
(jaunuolių nebepakartoja jokio nu
sikaltimo visam laikui. Tėvai ir 
giminės užtikrina tai.

Islandijoje tikima, kad svarbu 
gero vardo grąžinimas, ne pati " 
bausmė. Todėl nusikaltėliams— 
kaliniams leidžiama eiti į mies- 

I tą, pažiūrėti filmų, aplankyti gi- 
| minės, tik turi sugrįžti vidurnak
tį, nes tada kalėjimo vartai už
rakinami.

Naujas vaisius
Amerikos rinkoje pasirodė nau

jas vaisius, geltonos spalvos, vyš
nios didumo. Savo paskirtimi ar
timai rišasi su pomidoru ir gali 
būti auginamas, kur pomidorai 

1 gerai auga. Žinomas jis irgi kaipo 
j “žemės vyšnia” arba “ankštinis 
pomidoras”, žiūrint kurioje apy
linkėje gyvenama. Faktinai gi šio 
naujojo vaisiaus pavadinimas yra 
“physalis”.
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