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LIETIVISKOJI SAULĖS GIESMĖ
Naują Leonardo Andriekaus knygą sutinkant 

KAZYS BRADCNAS, Baltimore, Md.

Gera pradžia

Turbūt šitaip atsitiko pirmą 
kartą lietuvių poezijos kelyje 
— išėjo stambus eilėraščių rin
kinys išimtinai vien tik religinė
mis temomis. Tai antroji pran
ciškono tėvo Leonardo Andrie
kaus knyga' “Saulė kryžiuose”. 
Tiesa, žvelgiant giliojon praei- j 
tin, matysime, kad jau pati pir
moji mūsų rašytinė poezija bu
vo religinė, kaip ir daugelio ki
tų Europos tautų. Tai buvo ga
na laisvi jvairių giesmių ir psal
mių vertimai lietuvių kalbon. 
Anieji XVI ir XVII šimtmečių 
mūsų giesmynai kartais savo 
posmuose jau gana vykusiai pa
naudoja lietuviškai sielai arti
mus kalbinius niuansus bei vi
są ūkiškąjį — žemdirbiškąjį žo
dyną, kad kaikuriais atvejais 
juos galima traktuoti jau ne 
kaip vertimus, bet kaip visai 

^originalią kūrybą, žodžiu sa
kant, pradžia buvo visai gera...

1 O kaip toliau?

i O toliau atsitiko taip, kad 
mes, nors ir šaukėmės giliai ti- 

J kinti tauta, bet savo religinės 
poezijos nei gausa, nei kokybe 
ištisais šimtmečiais pasigirti 
negalėjome. Mes niekada netu
rėjome tokių didelių religinės 
poezijos reprezentantų kaip vo
kiečiai barokinėje epochoje An
gelą Sileziją (1624—1677), is
panai San Juan de la Cruz 
(1542—1591) arba anglai toli 
savo gyvenamąjį laiką pralen
kusius John Donne (1573— 
1631) ir Gerard Manley Hop 
kins 1844—1889). Net rinkti
niai ir krūvon sutelkti visos mū
sų religinės poezijos posmai, to
li gražu nepasiekė ir nepralenkė 
visų kitų lietuvių poezijos temų 
minties įvairumo ir formos to
bulumo. Tai ryškiai rodo ir ne
priklausomybės metais išleista 
mūsų religinės poezijos antolo
gija (ir ta pati redaguota Liu
do Giros!) “Šventoji Lietuva” 
(1930), o taip pat ir vėliau 
tremtyje išleista siauresnės 
apimties antologijėlė “Marijos 
Žemė” (1958), redaguota Al
fonso Tyruolio.

Svetimose įtakose

Taigi negalima sakyti, kad 
mūsų poetai šimtmečių būvyje 
būtų religinės poezijos visai ne
rašę. Ne. Rašė. Tačiau visa ši 
religinėmis temomis parašytoji 
taip ir liko šešėlyje geresniųjų 
posmų, sukurtų tų pačių auto
rių, bet ne religinėmis temomis. 
Sakysim, Antano Baranausko 
“Anykščių Šilelis” argi neužgo-

Kas turėjo talento ir drįso 
šiuo keliu eiti, tam plasisekė jau 
šimtmečiu atgal pralaužti ledus, 
sukuriant pirmuosius mūsų lie
tuviškosios religinės poezijos 
šędevriukus, pvz. Vienažindžio 
“Oigi gražus gražus tolimasis 
dangus”. Betgi vis dėlto reikė
jo dar ilgokai laukti, kol sveti
moji kultūrinė įtaka iš mūsų 
religinio gyvenimo buvo galuti
nai išstumta lietuvių tautinio 
atgim'mo ir nepriklausomybės 
dvidešimtmečio. Tada jau visos 
išorinės religinip gyvenimo for
mos įgavo grynai tautinį cha
rakterį, at8ipalaiduodamos sve
timųjų įtakų ir liaudinį primi-

. ,. . , _ . . tyvizmą pakeldamos individua-fa to pat.™ autoriaus rafiytų |jos kflryboa augStumon ,r tikreliginių giesmių arba Maironio
galinga patriotinė lyrika argi ta„y„įje ,r ku,tQriškai aubren 
neužtemdo jo gryna, rel.gln.ų duBioje atmosfcro1e ,4jo M 
eilėraščių. Panašių palyginimų
rastume ir daugiau.

Kodėl tad mūsų poezijos rai
doje taip atsitiko? Kodėl išti
sus šimtmečius religinė tema, 
sveriant ją literatūrinio tobulu
mo svarsčiais, mūsų lyrikoje te
įstengė vaidinti tik antraeilę ro
lę?Man rodos, atsakymas (ir vi
sai arti teisybės) galėtų būti 
šis. Visas mūsų tautos religinis 
gyvenimas ir jo išviršinės reiš 
kimosi formos ilgais amžiais 
buvo įtaigojimas svetimųjų jfa- 
kų, kaimynų mums meste pri
metamų. Joms atsispirti perma-

ti sukurti Putino “Rūpintojėlis”, 
Fausto Kiršos “Pavakariais Die
vulis eina”, Baltrušaičio “Vaka
ro giesmė”, Santvaro “Kasdie
ninės mūsų duopos”, Brazdžio
nio "Ateities paveikslas” bei 
“Fuga Florencijos San Croce”.
tautinio braižo religiniai eilėraš
čiai, kaip minėtieji Vienažindžio 
ar Putino, pradžioje buvo labai 
reikalingi, atsipalaiduojant nuo 
kaimyninių kultūrų ir kaimyni
nių literatūrų įtakų. Ir tik jau 
nejaučiant slėgiančios svetimų
jų įtakos, tegalima buvo para- 

, šyti nebūtinai ir tautiniu rūbu
ža teturėjome kunigų ir švie- apvilktos, bet individualios, iš-
suolių, kurie ir religinį lietuvių 
tautos gyvenimą būtų bandę 
statyti ant etniškųjų lietuvių 
kultūros pradmenų. Atvirkščiai 
— mūsų bažnytinė chierarchija

♦ praeityje yra parodžiusi net tam I mu, patys geriausi visoje mūsų 
tikro atšiaurumo iš tautos gel- poezijoje religinės tematikos

nei religinei nuotaikai, besireiš
kiančiai rūpintojėlių, lietuviškų 
kryžių, giesmių ir raudų pavida
luose. Nekartą šie reiškiniai bu
vo traktuojami kaip pagonybės 
liekanos, todėl savaime buvo 
jau ir vengtini. Gi iŠ kaimyni-nė3 Lenkijos atnešami giesmių P°_a ’r Pr°Mematikos kupinąir maldų pavyzdžiai buvo pri- musU religinės poezijos žingsnį.
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imami tikru grynuoju pinigu, 
neturinčiu jokios pagoniškos su-
tepties. Jeigu ir buvo bandoma 
giesmę ar šiaip religinį eilėraš
ti rašyti dar ir lietuviškai, vis- 
tiek nebuvo įmanoma atsispirti 
anai galingai svetimajai įtakai. 
■O ją turint prieš akis, ir lietu
viškai parašytieji posmai daž
nai prarasdavo visą savo origi
nalumą, būdami tik devintu 
vandeniu nuo kisieliaus.

Tarp Vienažindžio ir 
Andriekaus

Reikėjo didelės drąsos ir tie
siog intuityvaus tautiškai kul
tūrinio subrendimo, bandant ir 
religinį kūrybos žodį nuspalvin
ti lietuvio sielos pamėgtais po
etiniais įvaizdžiais, įrikiuojant 
juos į šnekamosios kalbos sin
taksinę konstrukciją ir visą kū
rinį apgaubiant ne atneštine, 
bet savo tautos širdy tvyrančia 
nuotaika.

lėno škicas).

šitoje jau grynai ir pilnutiniai

raiška ir problematika moder
nios religinės poezijos, kaip 
Brazdžionio “Keleivis iš Edo- 

“Procesija į Kristų” ir kt.
Tačiau, mano giliu įsitikini-

mo

Toki visu savo pobūdžiu giliai visko peisažo fone kur nore pa

Leonardas Andriekus

SENKAPIAI

eilėraščių ciklas “Kristaus Isto
rija” (“Literatūros Lankai”, 3 
nr., 1953.). A. J asm ant ui pavy
ko čia pasiekti ir liaudinio, ir 
intelektualinio religinės mūsų 
poezijos braižo sintezės. Viena
žindžio “Tolimam danguje” ir 
Putino “Rūpintojėly” tebuvo 
vien tik kerinčiai graži ir lietu
vio sielai artima melancholija 
ir nostalgija, žodžiu, tik nuotai
ka. Brazdžionio “Fuga Florenci
jos San Croce” ir “Keleivis iš 
Edomo” reiškė tragiškos įtam-

A. J asm an tas “Kristaus istori
joje”, ypač ciklo eilėraščiuos 
"Įjojimas į Jeruzalę”, “Prisikė
limas” ir “Velykų procesija”, 
naudodamas lietuviškos buities 
poetinius įvaizdžius, pripildė 
juos individualia ir istorine mo
derniojo amžiaus problematika, 
drauge palikdamas graudžiai ir 
subtiliai lietuviškai lyriškas. Šie 
daugeliu atžvilgiu tobuli A. Jas- 
manto religiniai eilėraščiai, 
man rodos, vargu mūsuose yra 
bent kieno pralenkti.

Ir štai per vieną kitą gryno
sios poezijos sakinį ar posmelį 
senobinėse mūsų giesmėse, per 
paskirus liaudinės nuotaikos, 
bet jau individualaus rašto ei
lėraščius, per gausią brazdžioni- 
nę duoklę mūsų religinei poezi
jai, pagaliau per reto gražumo 
A. Jasmanto ciklą ateinam prie 
L. Andriekaus didelio formato 
knygos vien tik religinei temai.

Kas gi labiausiai krinta akin, 
pirmąkart jos puslapius pa- 
sklaidžius?
Teologas be teologijos traktatų

Pirmiausia nerandame joje, 
kaip kartais gal lauktume, jokių 
poezijos rūbu aprengtų teologi
nių traktatų. Nėra ir to auksa- 
kališkai nušlifuoto Putino “rū- 
pintojėliško” tautosakiškumo. 
Nesimato akin lendančios inte
lektualinės problematikos, žo
džiu, maža to, kas ligšiol buvo 
gana ryšku geresnėje mūsų re
liginėje poezijoje.

Andriekaus pasirinktasis ke
lias yra savotiškai naujas, bet 
kartu ir neišmatuojamai senas, 
einąs net už mūsų rašytinės li
teratūros pradžios. Pasakyčiau, 
kad jis tuo savo senobiškumu ir 
yra naujas, kaip yra naujas mo
dernios architektūros pastatas, 
akyliau įsižiūrėjus, panašus į 
lietuvišką jaują, kaip avangar
dinė šiandien laikoma tapyba 
daug kuo yra gimininga prieš
istorinio žmogaus menui. (Kal
bu čia apie tai, nei modernios 
architektūros nei modernios ta
pybos nė kiek nenuvertinda
mas.)

“Saulę kryžiuose” giliau įsi- 
skaičius pamatai, kad Andrie- 
kus sąmoningai nori būti sa
vo poezija toks, koks yra tikin
tis, be jokių vėjų neperpūstas, 
tradiciniai kultūrinį lobį natū
raliai išsaugojęs pilkasis Lietu
vos žmogus, intuityviai jaučiąs 
savo širdyje ir aną amžių ūka
nose nuskendusį lietuviškos 
dvasios religinį klodą, siekiantį 
dar pagoniškuosius amžius.

Todėl ir poeto santykis su 
Dievu visur yra ne išmoktiniai 
teologinės prasmės, bet labiau 
senelių — išminčių apmąsty
mai lietuviškos buities, lietu-
vasario saulės atokaitoje, prieš 
akis regint sprogstančius me
džius, arimu tolumas, dunksan
tį piliakalnį, beržais apaugusias 
kaimo kapines ir tuos, kurie 
ten po darbų ilsisi.

Dialogas M Dievu

Gal dėlto mūsų poeto dialo
gas su Dievu niekur nepasiekia 
tragiškos įtampos, kaip ispanų 
ir kitų vakarietiškųjų tautų mo
dernioje lyrikoje. Mat, negi su 
tuo Dievuliu barsiesi, kai jis 
šioje knygoje visur yra labiau 
lietuviškos pasakos senelis — 
elgeta negu brazdžioniškasis,

mių kylančiai savitai ir kūrybi-posmai yra Antano Jasmanto rūstusis Keleivis iš Edomo.

■\
Jei būčiau rastas nevertu
Įžengti į ramybės karalystę,
Atmink bent, Viešpatie, kad senkapių vartus 
Nesykį uždariau —
Nesykį uždariau vaikystėj,
Kai vėjas daužė juos,
Neleisdamas ramiai ilsėtis mirusiems 
Po vasaros ir po rudens darbų.
Kadaise Pats jų nuovargį jutai —
Jų šiltą rugiapiūtę, šaltą kūlę.
Tie žmonės skyrės nuo gyvenimo lėtai,
Nors mirę sopuliuos —
Nors mirę sopuliuos, jie guli
Giedriais veidais duobėj
Po savo numylėtos žemės diemedžiais,
Lyg ąžuolai nuo karšaties pavirtę.
Giedriais veidais bei širdimis
Jie ant gaivios velėnos galvas dėjo
Ir amžinos ramybės vylės mirdami,
O štai kapų vartus —
Kapų vartus taip daužė vėjas,
Kad nuo jo trenksmo žemėje
Karstų sunkiausi antvožai kilnojosi
Ir judino subirusias jų dulkes.

AKMENYS
Jau nebesistebiu, kad tavo pirštai
Ant akmenų paliko savo įspaudus,
Kai Tu juos palietei
Kūrybos pirmą rytmetį.
Kur šiąnakt kristų gi tos gluosnių ašaros,
Kur šiąnakt jos riedėtų liaunomis šakelėmis,
Jei mūsų akmenys
Prie upių ir prie tvenkinių
Nebūtų pažymėti
Ugninių tavo pirštų įspaudais?
Jau nebesistebiu, kad mūsų gluosniai
Nesigaili taip lieti savo ašarų,
Kai mėnesienomis
Lelijos krykščia upėse ir tvenkiniuos.
Kur šiąnakt praustus žvaigždės atsibudusios,
Kur šiąnakt praustus, •
Jei gluosnių ašaros
Nubėgtų plokščiu akmeniu 
Į drėgną pievos žemę.
Ir liktų pirštų įspaudai sausi ?
Tai ir džiaugiuos, kad užrėmiau 
Vartus, pakėlęs akmenį nuo kelio.
Dabar gal man pačiam ilsėtis bus ramiau 
Tenai, po diemedžiais —
Tenai, kur diemedžių šakelė 
Tau, Dieve, patylom šlamės,
Kaip aš vaikystėje gailėjaus mirusių,
Ir žadint jų neleidau vėjui.

(Iš knygos „Saulė kryžiuose’

Pagaliau ir pats Andriekaus 
žmogus nėra maištininkas kaip 
Adomo Mickevičiaus Konradas. 
Aplamai, knygos lietuviškasis 
žmogus dialoge su Dievu visur 
toks nusižeminęs, toks kuklus, 
toks gerutis, kad tiesiog neno
romis prisimena vieno rašytojo 
posakis: Lietuvoje blogų žmo

Telesforas Valius. Iliustracija L. Andriekaus poezijos knygai 
“Saulė kryžiuose”

nių aš neradau. Argi iš tikrųjų 
taip ir buvo? Žinoma, mes nega
lime reikalauti iš poeto, kad jis 
aklai sektų tik realią, kasdieniš
ką tiesą. Užtenka, jeigu jis įs
tengia mums įtaigoti poetinę 
t’esą. Ir Andriekui daug kur 
šitai pavyksta.

(Nukelta į 2 psl.)

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Lietuvių pasaka angliškai. 

Stepo Zobarskio perkurta liau
dies pasaka apie brolių ieškoto
ją, Rafaelės Sealy (Danguolės 
Sadūnaitės) išversta į anglų 
kalbą, Arthur H. Stockwell lei
dyklos išleista Anglijoje, jau 
pasiekė Chicagą. Pavadinta “In 
Quest of Nine Brothers”. Pat
raukliu spalvotu viršeliu, kny
ga turi 79 puslapius. Vertimas 
atrodo sklandus, spauda ryški 
ir patraukli. Šis leidinys — gra
žus kultūrinis laimėjimas.

■ 4 .r> v

Mykolas Krupavičius. Dail. A. 
Varno pieštas portretas, Čiurlio
nio galerijos nuosavybė. Rytoj, 
gruodžio 18 d., Chicagoje, Jauni
mo Centre, iškilmingai minima M. 
Krupavičiaus 75 m. amžiaus su
kaktis. Garbingasis sukaktuvinin
kas yra ne tik vienas iš labiausiai 
pasižymėjusių mūsų politikų ir 
visuomenininkų, bet taipgi ir daug 
nusipelnęs pluksnos žmogus. Jau 
yra bendradarbiavęs Petrapily 
leistame “Lietuvių Laikrašty”, 
Vilniuje ėjusiose “Vilniaus Žinio
se", o vėliau — visuose svarbes
niuose Lietuvos katalikų laikraš
čiuose.

Yra davęs visą eilę knygų ir 
šiaip atskirų leidinių, kaip: Že
mės reformos sumanymai (drau
ge su Alb. Rimka), Žemes klausi
mas Lietuvoje, Kokia mums rei
kalinga mokykla, Kunigas dvide
šimtojo amžiaus visuomenėje, 
Dangaus šviesa — Leonas XIII, 
Kova už žemę ir laisvę, Mūsų ke
liai, Leonas XIII ir mes, Jonas 
Basanavičius, Apie visuomeninį 
darbą, Kova už žemę ir ūkininką^ 
Liaudies tarnyboje, Civilinė san
tuoka, Kaip dalyvauti šv. .mišiose, 
Krikščioniškoji demokratija, Krik
ščioniškieji valstybinio gyvenimo 
dėsniai (į liet. kalbą išverstas 
kard. Hlondo veikalas), Lietuviš
koji išeivija. Plačiau apie šį mū
sų kultūrininką esame rašę su
kakties dieną spalio 1 d.

• Čiurlionio Galerijos Chica
goje 3-jų metų sukaktis — ši
tokiu pavadinimu išleistas dai
lus leidinys, papuoštas daiL J. 
Tričio viršeliu, į kurį sumaniai 
įkomponuotas Čiurlionio atvaiz
das jo paveikslo fone. Leidinys 
apgudintas ofsetu, taigi buvo 
daug galimybių iliustracijomis 
ir tekstu pavaizduoti mūsų 
Čiurlionio Galerijos Chicagoje 
trejų metų istoriją. Leidiny at
sispindi visi svarbesnieji gale- 
zijos veikimo momentai Iš apy
skaitos aiškėja, kad galerijoje 
įvyko 17 parodų, kuriose daly
vavo 56 dailininkai, išstatą 929 
kūrinius; tikrumoje — net dau
giau, nes šie skaičiai tik iš 15 
parodų. Tose parodose lankyto
jams parduota 91 kūrinys už 
$8,310, o galerija nupirko 15 
kūrinių už $1,803. Dabar Čiur
lionio Galerijoje yra 39 dailinin
kų 69 kuriniai, kurių vertė sie
kia $13,000. šiame leidinyje 
kaip tik ir duodami vaizdai iš 
Čiurlionio Galerijoje įvykusių 
parodų.

Sis leidinys ta. mažas gražus 
Chicagos ir kaikurių tolimesnių i 
dailininkų kūrinių albumas, 
puošnus ir kultūrininkams 
įdomus. Ypač toliau nuo Chi
cagos esantiems galėtų vaiz
džiai parodyti meninę Chicagos 
lietuvių veiklą. Jį dar galima 
gauti. Kaina $1, gaunamas 
“Drauge’.

ANTROJI DALIS 

DRAUGAS
šeštadienis, 1960 m. 

Gruodžio 17 d.

• Lietuvių Kolekcionierių 
Meno Paroda Chicagoje, Jauni
mo Centre, praėjo su gražiu 
pasisekimu. Čia buvo išstatyti 
paveikslai dailininkų: A. Var
no, A. Žmuidzinavičiaus, Br. 
Pundžiaus, A. Aleksandravi
čiaus, p. Janušo, J. Šileikos, K. 
Šimonio, V. K. Jonyno, P. Kau
po, a. a. P. Kiaulėno, J. Paukš
tienės, V. Petravičiaus, P. Pu- 
zino, A. Rūkštelės, K. Šklė- 
riaus, J. Tričio, K. Zoromskio, 
Ad. Galdiko, Alb. Elskaus, Br. 
Murino, M. Dobužinskio, J. 
Gaugvilos, V. Balukienės, V. 
Kasiulio, E. Marčiulionienės, R. 
Viesulo, I. Vainorienės, B. Grėb 
liūno, M. Šileikio, L. Kirlytės, 
F. Barausko, V. Stančikaitės. 
Tais paveikslais galėjo pasigro
žėti keli šimtai lietuvių, paro
dos lankytojų.

Paveikslai buvo gauti iš me
no kolekcionierių: E. Abelkie- 
nės, C. V. BaltramaiČio, dr. K. 
Draugelio, A. ir prof, VI. Joku- 
bėnų, inž. V. E. Jonyno, B. ir 
K. Markaus, O ir P. Petkevičių, 
St. Pilkos, K. ir J. Stankūnų, 
S. Tomarienės, V. ir B. Tūbelių. 
Iš viso buvo išstatyta netoli 
pusantro šimto paveikslų alie
jumi, akvarele, tempera, spal. 
pieštukais atliktų. Buvo ir gra
fikos, keramikos, litografijos, 
mozaikos, skulptūros pavyzdžių 
ir net lietuviškų kilimų.

• Memorandumas apie Lietu
vos okupaciją. Lietuvos pasiun
tinybė Washingtone parodė 
gražią iniciatyvą paruošdama 
ir mimiografu išleisdama 28 
pusi. memorandumą apie Lietu
vos okupaciją. Čia suglaustai 
nusakoma Lietuvos praeitis, 
nepriklausomybės atkūrimas. 
Sovietų įsipareigojimas gerbti 
Lietuvos nepriklausomybę, so
vietų okupacija, jų prievarta 
ir teroras okupuotoje Lietuvo
je. Primenama, kad iš 1204 Lie
tuvos bažnyčių ir koplyčių teli
ko atviros tiįi 688, vieton 1,646 
buvusių kunigų dabar tėra 741; 
visi vienuolynai uždaryti; iš bu
vusių 4 kunigų seminarijų su 
300 auklėtinių dabar beliko 1 
su 60 klierikų. Šį memorandu
mą Lietuvos atstovas J. Rajec
kas įteikė Jungt. Tautų vadovy
bei.

• Jono Meko pastangomis 
neseniai* buvo įkurta “New 
American Cinema” draugija 
New Yorke. Ji apjungia 22 
“naujųjų” filmų gamintojus. J. 
Mekas yra vienas iš oficialių 
vadovybės narių, tačiau tikru
moj jis yra sąjungos tikrasis 
variklis. Jono Meko parašytas, 
surežisuotas ir pastatytas nau
jasis filmas “Guns of tbe Tress” 
yra baigtas sukti ir šiuo metu 
redaguojamas. Jonas Mekas 
jau gavo kvietimą į Venecijos 
Tarptautinį Filmu Festivalį ki
toms metams. “Variety”, Ame- 
r’kos filmų ir televizijos pasau
lio žurnalas, lapkričio 23. 1960 
plačiu traipsniu vėl aprašė bro
lių Mekų veiklą.

•. A. V. Dundzila yra para
šęs įdomų straipsnį "Lietuvy
bės aspiracfjų šviesoje”, kur 
lietuvybės likimas tremtyje au
gančiose kartose sprendžiamas 
su nauųu, Amerikoje mokslus 
ėjusio žmogaus patyrimu. 
Straipsnis yra išspausdintas 
“Mūsų Vytis” Nr. 4 (1960 m.) 
ir su juo naudinga susipažinti 
mokytojams ir auklėtojams bei 
kitiems, lietuvybės išlaikymu 
besisielcjantiems. Autorius be 
kitų dalykų, kelia mintį apie 
kaikurių lituanistinių dalykų 
dėstymą anglų kalba.

• Vilniuje vyksta dalis akci
jos šiemet brolių Goncourt pre
miją laimėjusio romano “La 
Promesse de l’Aube”. Knygos 
autorius — Romai n Gary, la
kūnas, politikas. (

. i
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LIETUVIŠKOJI SAULES GIESMĖ

(Atkelta iš 1 psl.)

Bet visdėlto šis Ir kone vie
nintelis nesudėtingas, neprob- 
lematiškas ir nuolankus žmo
gaus santykis su Dievu, raudo
nu siūlu besidriekiąs puslapis 
po puslapio per visą stambią 
knygą, šiek tiek pabosta. Su
sidaro įspūdis, kad tam kuklia
jam lietuviui, nors kartais liki
mo ir skriaudžiamam ir viso
kias neteisybes kenčiančiam, 
vistiek yra taip gera, kaip pas 
Dievą už krosnies.

Neprašėm tavo karalystėje
Šlovingos vietos.
Kampely kiūtoti
Mes tenorėjome.
Kampelyje • žiūrėt į šviesų ta

vo Veidą,
Į kankinių iškeltus saulėn 

sostus
Ir dangiškam žėrėjime
Pamiršti savo žemės prieb- landas. !

(“Maldos”, 98 psl.)
Modernioji problematika ir 

senobinis klodas

O jeigu jaučiamą knygos mo
notoniją poetas būtų perpynęs 
dar ir vienu kitu kampuotesniu 
Dievo ir žmogaus dialogu, man 
rodos, rinkinys būtų išėjęs įvai
resnis ir platesnis vidinės apim
ties. Argi jau religinės temati
kos poezijoje Dievo ir žmogaus 
santykiai negali peržengti tėvo 
ir vaiko arba pono ir tarno san
tykių formos? Argi jau niekad 
mūsų dvasioje, matant prieš 
šiandieninių įvykių velniavą ir 
mūsų tautos ir mūsų pačių as
menišką likimą, nekyla klausi
mai: kodėl, už ką dėl to? Klau
simo statymas dar nebūtinai tu
ri reikšti konradiško maisto. 
Klausimo statymas gali reikšti 
kartais tik dogmatinės religinės 
minties papildymą ir filosofiš
kuoju svarstymu, kas taip labai 
ryšku Milašiaus, Baltrušaičio, 
Jasmanto, iš dalies ir Šlaito kū
ryboje.

Bet turbūt Andriekus šito 
kaip tik nenorėjo. Gal jam šis 
rafinuotas modernus ir intelek
tualinis lietuvio sielos klodas 
visai nerūpėjo. Gal jis pirmaja
me plane kaip tik norėjo tapy
ti aną senąjį lietuviškos dva
sios klodą, kuris visa savo šimt
mečiuos nugrimzdusią perspek
tyva, savaime aišku, negali bū
ti aistringas šio laiko ir šių die
nų problemų sprendėjas rafi
nuotoje, painioje ir daugiaspal
vėje problematikoje. Belieka 
tad pasitenkinti anuo Andrie
kaus kasinėjamu klodu, pase
kant poeto darbą ir to darbo 
rezultatus.
Lietuviškosios bu'ties gaivalas

Įpratusiam į kankinantį prob
lemų krūvį, į ekstravagantiškus 
posakius ir vaizdus modernioje 
tiek mūsų, tiek kitų tautų poe
zijoje, kartais gali atrodyti, kad 
Andriekaus raštas yra tik be
jausmis ir prozaiškas kalbėji
mas, įterptas į sąžiningai išlai
komą posmo metrinę schemą. 
Andriekus, man atrodo, gali 
būti panašiai interpretuojamas 
ir tų, kurie subrendo ar bręsta 
lietuviško arba jau ir visai sve
timo miesto ir svetimos kultu- ’ 
ros aplinkoje. Todėl daugeliui 
jų Andriekaus poetiniai įvaiz
džiai bus svetimoki arba jau 
tik knyginės pažinties. Tuo tar
pu Andriekaus poezijos raktas 
yfa rankose tų, kuriuos dar tie
sioginiai veikė lietuviškos bui
ties gaivalas ir tų, kurie pri
mygtinai jo ieško kaip lietuviš
kosios kultūros, taigi ir litera
tūros, tvirčiausiojo pamato.

1 Saulė mū'fl) poezijoje
'Tad, man rodos, .neatsitikti 

nia, o prasmingai parinktas ir 
šios knygos pavadinimas “Sau
lė kryžiuose". Saulė čia gali 
reikšti ne tik aną ornamentinę 
saulę, mūsų dievdirbių taip gra
žiai įterptą į lietuviškuosius 
kryžius, bet ir tą saulę, kuri il
gus amžius lietuvio sąmonėje 
greta motinos žemės buvo ir 
saulė močiutė, šviesos, šilumos, 
gyvybės, džiaugsmo ir visokios 
palaimos tiekėja. Tai ta pati

saulytė Dievo dukrytė, kuri 
mūsų senovinėse dainose “kavo- 
jo siratėlius”, kuri pas didįjį 
Donelaitį “vėl atkopdama budi
no svietą”. Ir taip vargu ar be
rastume kurį nors lietuvį poe
tą, nedainavusį apie saulę. O 
pavyzdžiui Petro Vaičiūno kū
ryboje tiesiog būtų sunku ras
ti eilėraštį be saulės. Jis mū
suose taip rr liko būdingu sau
liniu poetu, šių dienų saulės 
vaidila. Kas žino, gal toks gau
sus saulinis kraitis mūsų poe
zijoje ir yra ana nesąmoninga, 
bet vis dar galinga įtaiga anų 
praeitin nugrimsdusių amžių,' 
kada lietuvis žemei ir saulei 
lenkėsi ne tik su poetiniu ar es
tetiniu pasigėrėjimu, bet ir su 
religine pagarba beipadėka. 

Pranciškoniškoji giesmė
Tačiau nebūtinai saulės su- 

minėjimas visur turi atsiduoti 
vien tik kokios nors pagonybės 
kvapu. Argi galėtume, sakysim. 
Šv. Pranciškaus garsiąją “Sau-, 
lės giesmę” laikyti pagoniškuo
ju himnu gamtai? Tiesa, kad 
šventasis ten kreipiasi su dide
le pagarba į sesę saulę, į brolį 
vėją, bet ne kaip į dieviškos 
pagarbos vertus, bet tik kaip 
į daiktus, kuriuos reikia mylė
ti kaip ir visą buitį, išėjusią iš 
Dievo rankų ir rodančią kelią 
Dievop. Panašia minties analo
giją galėtume atsekti ir dauge
lyje pačių gražiausių Andrie
kaus eilėraščių: Žemė, Žinoji
mas, Jei kartais, Nuotoliai, Ak
menys, Rankos, Srovės ir kiti. 

Ir lietuviškoji giesmė
Tačiau vis dėlto Andriekaus 

knygos pavadinimo 3aulę šio 
rinkinio atveju galėtume laiky
ti ir anos senosios mūsų kultū
ros simboliu, darnioje jungtyje 
su dabarties lietuviui brangiu 
kryžiumi. Todėl ir — “Saulė 
kryžiuose”. Neatsitiktinai tad 
poetas visoje knygoje iš šių 
dviejų simbolinių elementų sta
to savo poezijos rūmą. Gi jei
gu knygos pavadinimo kryžius 
laikysime Andriekaus poezijos 
krikščioniškosios minties sim
boliu, tai saulę tos minties se
noviškuoju, lietuvišku rūbu. Ir 
iš tikrųjų, Andriekus mūsų po
ezijos raidoje yra pirmas drįsęs 
lietuviškon religinėn poezijon 
tokiu gausumu ir tokiu intensy
vumu įvesti ne tik koplytėles ir 
rūpintojėlius, bet ir senkapius, 
klaidžiojančias vėles, nuskendu
sius varpus, ežerus, akmenis su 
Dievo pirštų įspaudais, senovi
nių mūsų giesmių aidą, net ir 
vietomis gana simpatišką mūsų 
pasakų velnią.

Šiose Andriekaus pastangose 
ir glūdi, mano manymu, visas 
jo knygos naujumas, origina 
luinas ir literatūrinė vertė.

Mažojo brolio kalba

Nesileisdamas į perdaug 
augštas ir spekuliacines minties 
mandrybes, Andriekus nevie
nam gali atrodyti perdaug nai
vus, perdaug paprastas ir mo
notoniškas. Tai būtų gana ap
gaulingas įspūdis. O jis gali 
kilti dėl to, kadangi Andriekus I 
visur ir tekalba tik apie papras
tus kasdieninius reikalus ir 
daiktus, su kuriais paprastas ir 
tikintis žmogus nuolat ir nuo
lat susiduria savo žemiškoje ke
lionėje. Man rodos, kad apie 
paprastus daiktus paprastai ra
šyti ir rezultate sukurti gerą 
poeziją yra viena iš didžiųjų di
delio meno paslapčių. Tokiu ke
liu ėjo nevienas žymiųjų poetų. 
Užtenka čia tik prisiminti kad 
ir prancūzų Francis Jammes 
(1868—1938).

Klausimas čia gali būti tik, 
ar Andriekui pavyksta iš to 
paprasto gimtosios žemelės mo
lio, iš jos pilkųjų žmonių, iš jos 
nieku ypatingu nepasižyminčio 
peisažo sukurti tikra poezija 
skambančius posmus. Žinoma, 
tokios didelės apimties knygoje 
negalima ir norėti, kad visi ei
lėraščiai būtų labai geri. Ta
čiau gerųjų skaičius yra pakan
kamas, kad knygą laikytume 
nemažu įnašu mūsų tremties

poezijon. Kaip iš tos paprastos, 
rodos, nieku nereikšmingos ap
linkos ir iš tų kasdieninės šne
kamosios kalbos žodžių poetas 
moka išgauti nemeluota poeti
ne tikrove spindinčią tiesą, ro
do kad ir šitas “Palaiminimo” 
eilėraštis:

Tu seną tėvo ranką palaikai,
Kad ji nesvirtų,
Taip iškilmingai pakelta
Prieš mirtį,
Ir paskutinį sykį dar palai

minti galėtų
Suklupusius vaikus,
Ateinančias kartas —
Gyvenimo gająsias atžalas
Naujam pavasariui.
Jau testamentas surašytas,
Paskirtos dalys,
Bet argi mylinti širdis
Nurimti gali?
Štai j:e dabar vieni išeis va

goti dirvų,Sėt pūdyme javų,
Nuimti vasarojaus,
O tėvas jų ilsės kalnelyje,
Pušų linguojamas.
Žinai, kad nepalaiminės vai

kų,Ten jis nepailsėtų.
Girdėtų jų sunkius žingsnius,Išeinant sėti.
Girdėtų jis ant savo karsto

• ’ krintantJų prakaito lašus
Rugpjūčio tvankoje
Ir niekaip negalėtų iš duobės
Atšaukt jų poguliui.
Tu seną tėvo ranką palai

kai —Tą ranką jautrią,
Kuri prieš sėją laimino dirvas
Ir debesis prieš audrą,
Kad ji palaimintų dar pasku

tinį sykį
Sunkius žmogaus žingsnius,
Vargias žmogaus dienas —
Palaimintų ateinančius pava

sariusNaujam žaliavimui.
(63 psl.)

Žodžių ir frazių kartojimas, 
paralelinis arba kylantis išskai
čiavimas, pasitaikąs šiame ei
lėraštyje, uždeda labai būdingą 
antspaudą ir visai šio rinkinio 
poezijai. Šios Andriekaus pa
mėgtos poetinio vaizdingumo 
priemonės taip visur puslapiuos 
intensyviai kartojamos, kad su
daro net tam tikrą monotoniš
kumo įspūdį. Tačiau ir šią mo
notoniją kartais reikia priimti 
taip, kaip mes priimam seną

A. a. Paulius Augius- JAV Lie
tuvių Bendruomenės Chicagos apy
gardos ženklai.

Nevisliose eilėraščiuose poe
tas išlaiko žodžių taupumą ir 
pasirinktų poetinių priemonių 
pobūdžio vieningumą. Sakysim, 
pradėdamas eilėraštį visai rea
lios buities vaizdais ir daiktais, 
baigia jį jau simbolinės poezi
jos įvaizdžiais, tuo suskaldyda- 
mas eilėraščio veidą nevisada 
suderinamose plotmėse. Nevie
name eilėraštyje pastebimas 
poeto nesusikoncentravimas kai 
boję ir žodžiuose, perdėtas no
ras eilėraštin sudėti viską, ne
paliekant jokio ieškojimo pa-, 
čiam skaitytojui. Visa tai vieną 
kitą eilėraštį perdaug ištęsia, I 
atsiranda nebūtinai reikalingų1 
eilučių ir žodžių, kurie eilėraš
čio skaidrumą tik temdo ir 
skaldo. Teatleis man autorius, 
kad aš čia, apie tai kalbant, pa
darysiu vienam eilėraščiui ma* 
žą operaciją. Štai čiai nurašo
mas eilėraštis toks, koks jis 
atspausdintas knygoje:

sutartinėj melodiją arba kaip 
šermeninį Visų Šventų litanijos 
aidą rudeninėse lietuviškų lau
kų platybėse. Nežinau, ar są
moningai apie tai galvojo poe
tas. Bet man, rinkinį skaitant, j 
ši monotoniškumo analogija iš 
karto buvo labai aiški.

Kas be ko...
Dabar dar pora žodžių ir apie 

tai, ko knygoje galėjo ir nebū
ti ir dėlko knyga būtų nė kiek 
nenukentėjusi, o atvirkščiai — 
bųtų išėjusi kondensuotesnė, 
būtų išvengta pasitaikančio 
kartojimosi, gal būtų kaikurie 
eilėraščiai ne taip žodžiais ir I 
vaizdais, perkrauti ir išgalvoti-1 
niai. |

Pirmiausia kvinta akin poe
to noras visiems be išimties gy
venimo reiškiniams, perdaug jų 
neatrenkant, uždėti religinį ant
spaudą arba bent juos lyg švęs- Į 
tu vandeniu apšlakstyti, įtrau-1 
kiant savos religinės poezijos i 
orbiton. Vienur šiuo būdu poe- J 
tui pasiseka ir visai profaninius 
daiktus poetine tiesa pašvęsti, j 
Bet kitur reikalas jaučiamai j 
pertempiamas. Sakysim, kad ir 
tas pasikartojąs svirnelio durų 
ir bernų keikūnų minėjimas.

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS ANT VISŲ 
TAUPYMO SĄSKAITŲ!

INDELIAI APDRAUSTI IKI $10.000.00
Paskolos ant namų nuo vieno iki dvidešimties metų — 

lengvais mėnesiniais atmokėjimain.

BRIGIfTON SAVINOS ANO IOAN ASS’N
4071 Archer Avė. CHARLES ZEKUS, Sect’y LA 8-8248
VALANDOS: Kasdien nuo 9 Iki 4 80; Ketvirtadieniais 9 iki R v vak 

Trečiadieniais uždaryta.

f
PERKRAUSTYMAI - MOVING

Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Dėl artimų ir 
' tolimų dist&nciių gaukite sekančiai-

ANTANAS VILIMAS
341.5 So. LITUANICA AVENUE 

Chicago, III. Tel. FRontier 6-1882
-------- - 'j -

Jr
TAUPYKIT TEN. KUR MOKAMAS AUKA. DIVIDENDAS

fiEBH IBaM -
Ant visų tini 
pymo sąs-tų

4311 AHIHER AVINUI, 6HI6AI0 tl, ILL Fhesst LA 3-4717
Kiekviena sąskaita iki 210.000 yra apdrausta 

VedernIlnAa valdžios Draudimo Įstaigoje.
AUGUOT HALIHIKAH,

Ant Bonus 
Į sųskaltų

5%

MĖNESIENA

Kur Serafinai
Dingo,
Kai ašara suvilgė tavo die

viškas akis?Naktis tokia gili, tokia grau
dinga, ’Ir svėrės klausia, ko verki —

Iš džiaugsmo
Ar liūdesio —
Šią naktį mano sieloje
Lyg mėnesienoj. (17 psl.)
Dabar kiekvieno jsosmo gale 

no keletą eilučių nubrauksime., 
Tegu eilėraštis palieka štai ko-i 
kiame pavidale:

<Nukelta i 3 psl.)v 
DR. I. G. BYLA ■ BYLAI f 13

Nervų-smegenų Llgoa. Chlrorg.
O AKLE Y MEDICAL BLDG.

2300 West 51st Street
Valandos šeštad. susitarus.

GRovehlll 6-3402. 
Neatsiliepus skambinti

Pltospcct «-t7»5.

i

Be angelų,
Be Serafinų —
Vienas —
Tu mūsų peržegnotais pasė

liais gėries.
Čia tavo ašara nukrinta mė

nesienoj
Ant kmyno ir svėrės,
Bet ji nedūžta,
Ji neskyla —
Ji žėri mano sieloje,
Lyg mėnesienoj.
Tai Tu verki
Taip tyliai, tyliai
Dieve.Tai Tu vidunakčiais alsuoji 

taip lengvai,
Kad mes jau nebegirdime to 

verksmo
Nebepajuntame alsavimo, 
Banguojančio javais —
Tik žiūrime, kaip ievos šlie

jasi
Prie juodalksnių
Ir leipsta želmenys 
Ant šlapio grumstp.
Kur angelai,

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

spec. vklau* Ilgus 
6317 South VVestem Avenue 
Tel. ofiso — KEpubllc 7-4200 

n»m» — GKoybMIU 6-8161 
Valandos: kasdien 2-7 v. p. p., AeA- 
tad. 1-6 vai. p. p., trečiadieniais už
daryta.

D81 tikslaus priėmimo laiko (ap- 
polntment) malončklte susitarti te
lefonu ar asmeniškai, kad nereiktų 
lirai

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas

Akušerija Ir moterį) Ligos 
4157 Archer Avenue

Oflao vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2-4 v. popiet 

Trečiadieniais pagal sutartį. 
Ofiso tel. Vlrgima 7-003(1 

Rezidencijos tel. BEverty 0-8244

Tel. ofiso HE 4-1202, rez. PR 6-4763

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2454 Weet 71st Street , 
(71st Ir So. Gampbell Avė.)

Vai.: ptrmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p„ 
antrad. Ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1618, Rezid. PK 6-28W>

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spedalybč — vidau* Ilgos 
2454 West 71et Street

(7l-os Ir Camppeu Avė. kampas) 
VaL: kasdien 3-11 ryto Ir ♦-• v » 
SeAtad : 9 v. r — Iki 3 p. p 
Trečiadieniais uždaryta.

OR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avė.
PAGAL SUSP’ARIMĄ .

Tel. HE 4-1562
Skambinti 2 Iki 9 vai. popiet kasdie
ną. Išskyrus trečiadienį.

DR. JULIJA M0NSTAVI6IUS
GYDYTOJACHIRUBGE 

Vidau* ligos
10748 S. Micbigan, Chicago 28, DL 

Telef. offiso: Pt llman 5-6766
Nantu: BEverty 8-3246

Pri8m. vai.: kasdien 6 9 v. v., žešt.
1- 4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta. 

Tel. Ofis. VI 2-1484. Rez. RE 7-S816

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3259 South Halsted Street
Vai. kasdien: 3 — 7 p. p.; penktad.
2— 4 ir 6—8: Seėtad. 1—4 vai. Treč. 
uždaryta.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2526

DR. AL RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie tr Archer)

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

Rez. OI 8-0878 
Dr. Eisi n.

Rez. HF d- IB70 
Dr. Dalukas

M P. ŠILEIKIS, 0. P.
(>rthop»‘das. Profezlstaa 

Aparatai-Protezai Med bau. 
dažai Spec pagalba kojoms

(Arch Supports) Ir t.t.
Vai 9-4 Ir d-8. šeštadieniais •-) 
ORTHOPKRIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 68rd St., Chicago 29, III

Tel PKoMpeet 6-6084

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

15 mėty patyrimas
Tai.: YArds 7-1329 

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
754 WEST 35th STREET

Valandos: nuo 10 iki 2. nuo 6 W t 
Treč. uždaryta. Penkt ir šešt 10—S 
vaL po pietų. Arba pagal susitarimu

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
DR. K. G. BALU KAS

AKUŠERIJA IR MOTE H U LIGOS
• 132 8. Kedzie Ava., WA 5-2B70 

Valandos pagal susttarimų
Jei neatsiliepia skambinti Ml 3-0001 

Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialybė akušerija Ir moterų Ilgos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.) kasdien 1—1 Ir B—8 vai. rak. 
šeštadieniais 1-4 p. p. Trečiadieniais
uždaryta.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus Ir valkų ligos 
2737 West 71st St.

Vai. kasdien nuo 6-8 vai. vakaro. 
Seštad. nuo 12:39 — 2:80 vai. p. p. 

Treč. ir kitu laiku tik susitarus. 
Tel. ofiso Ir rez. WA 5-2017

Ofiso tel. TOwnhall 3-0252
Namų-rezid. tei. CR<W|Kct 8-1081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKJRA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

5002 W 16th St.. Cicero. flltnols
Vai.: kasdien S-8 p. p. .šeštad. 11-2 
p. p. Treč ir kt laiku tik nusitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street 

Spec. ORTHOPEUlNes LIGOS 
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirma., antr., ketv., penktad. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. v. 
Seštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir
kitu laiku susitarus telefonu.
 Telef. RKpublic 7-2220

DR. ANT. RUDOKAS. Opi.
Tikrina aki* ir pritaiko akinius 

keičia stiklu* ir rėmu*
4455 8. California Avė. YA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak. (trečiad. už
daryta. šežtad. 10 v. r. iki 2 p. p

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 6Srd St. 
Ofiso tel. REIIance 5-4410 
REz. tel. GRovehlll 6-0617 

Valandos: 1-3 p. m. Ir 6-3 p. m.
Penkt. Mk 1—8 p. m. 

Trečiad. ir Seštad. pagal sutartį

Ofiso telef. CUffside 4-2826 
Rezitl. telef. WAIbrook 5-3022

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 YVest 47th Street
(Bendra praktika Ir spedaMal 

chirurgija )
(Kamp. 47tb ir 8. Hermitage)

Val.: nuo 2 iki 4 vai. ir 6 iki 8 ▼. v. 
šeštad, nuo 2 Iki 6 vai. išskyr. sek.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 6Srd Street
Vai. kasdien nuo 1 — 4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta

Tel. ofiso TO 3-0252 
Res. tel. GA 3-8046

DR. FL TALLAT-KELKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines Ilgos 
5002 We*t 1«th Street, Cicero, IU.

Vai.: kasdien 6-8 p. m., šežtadlen. 
1-4 p. p. Kitu laiku Ir trečdiad su
sitarus.

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-166 2 nuo 2 Iki 9 v. p. p. 
kasdien, lAakyrus trečiad. Ir šeštad. .

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLIES LIGOS 
Pritaiko akintus

6322 South Western Avenue 
Vai : kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v. 
▼ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dten. uždaryta. Kt. laiku auattarua

Ofiso telefoną* PR 8-8222 
Rez. telef. WAIhrook 5-5076

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampas 47-tos Ir Damen Avė.
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

šešt 2 —4 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutartį 

Ofiso telef. LAfayette 3-6048
________Rez. W Alhrook 5-3048

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

Tel. PRospect 6-1726
2800 W. Kist 8t., Chicago, III. 

Oakley Medlcal Arta Bldg.
arba

184 Al goru. Avė., Elgin, Illinois 
Tel. OWi na 5 0533 

Valandos pagal susltartmg 

Tel. ofiso HE 4-6612. res. HF 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 Weat 71 st Street
Vai Pirm., ketvlr, p>-nkt. 14 ir 7-» 
Antr. I 6, treč Ir šešt pagal atitarti 
sek m. uždaryta

Telefonas: GRovehlll g.1526

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

PRITAIKO AKINTUS .
2422 W. Marųuette Road 

Valandos 9—12 Ir 7—9 ▼. v. pagal 
susitarime, lAakyrus trečiadienius.

Oflao Ir bnto tel. OLympte 3-1361

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. ir 4e4- 
tad. tik 10-13.

Tel.: REIIance 6-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(IJetuvia gydytojaa)
3925 West 59t h Street 

Vai.: Pirma’., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:80-8:30 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad.
uždaryta.

TeL oflao Ir buto Ol.ymplc 3-4162

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4936 W. 15th Str., Cieero
Kasdien 1—S vai. Ir 4—8 vai. vak 

Išskyrus trečiadienius 
teAtadlentals 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
aeauillepla, Aauklte Kiidale 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGt 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 13—8 ral 
vak., pirm., antr., ketvlr. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

Tel. ofiso HF: 4-6758; Ras. Hl 5 3235

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
lite mira praktika Ir Alergija.)

2709 Weat 51at Street
Valandos; pirm., antr., kstvtrt., p«nk 
2-9 vai. vak.; Režtad. fh-’2 vai
Ligonius priima pagal auaitartmą.

OR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

KflDlKJŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
HPEt’IALIH'rl

7156 South Westem Avenn» 
MEDfCAL BITILDING 

Plrmad., antrad., ketv ir penktad 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p. Ir nuo 
• v — 8 vai. vakare Tsečiad nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p Aečtad. 11 

va) ryto tirt v vai. p. p 
Office tel. RE 7-1188 

Rea. tel. WAlbrook 6-3786

DR. VTT. TAURAS
(Bendra praktika Ir moterų ilgos) 
Ofisą* Ir rez. 2652 W. 59th St. 

(Bendra praktika ir moterų ligos)
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Ofisą* Ir rez. 2652 W. 52th 8t. 

Tel. PRospsct 8-1223 ar Tlt 3-5677 
Ofiso vai.: Pirm 7-9 v. v. , Antrad., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai vak., šeštad. 
2-4 vai, popiet ir sulig susitarimu.

TeL ofiso HE 4-2138, rea. GI 8-8126
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 YVe«t 71st Street 

(71st Ir 80. Campbell Avė.) 
Vai.; pirm. antr., ketv. ir penkt 
nuo 3 iki 4 Ir nuo 6 iki 8. Treč. lt
•ečt. uždaryta.

Telefonas — GRnvehilI 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 Weat 69th Street 
Specalybč: AKUŠERIJA ir MOTERŲ

IJGOH
Valandos: nuo 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAAKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai kasdien; 2-4; 8-R 

šeštad. nuo 2 Iki 4. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-8448, rez. HE 4-3162
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marųuette Road

Vai nuo 2 Ikt 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. v. 
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutartį.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halated Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 8-8862 

Rezid. fl«OO So. ArBvdan Avė.
Vai 11 v. ryto iki 8 v. p p„ 6-7 v.

Tel. Off. I R 3-4841, 2 A.M.-6 P.M.
Tel. Res. av 3-2827, 5:30 P.M. iki 2

OR. JUSTINA ŽIRGUUS
(vairios nervų h«*i proto Ilgus — 

valkų tr suaugusių 
PITT8E1BLD Rl'II.DlkO kamb. R8> 
66 R. Washlngto« 86., Chicago 3, Iii 

PrKmlmaa tik pagal susitarimų

♦
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BRAZDŽIONIS MOŠŲ RELIGINĖS 
POEZIJOS TRADICIJOJE

BRONYS KAI!A, Los Angele**, Caiif.

Bernardai ir brangūs bičių-* tovauja, tariant Draugo redak- 
liai, —v. esu jums dėkingas už toriaus kun. J. Prunskio mėgs- 
šiandiėb man suteiktą progą.*) tarnais žodžiais, neabejotinai

Jau antrą kartą man pasitai- baugumai, 
ko rašyti ar kalbėti apie lietu-, Tai yra katahkiak°T Lietuva, 
vių literatūros veikalą, tebesant anuomet buvusi kataliki^a
tį dar rankraštyje. Ir abu kar
tu tai atsitinka su Brazdžionio 
poezijos rinkiniais. Pirmą kartą 
buvo 1945 m. pabaigoje, kai jo , 
“Svetimų kalnų” rinkinio rank-

laisva Lietuva ir ta pati kata-

Anos pirmosios būtų vadina
mų delstų į įtikinimai, gi šios 
antrosios — daugiau raciona
listų ir agnostikų pažiūros. 
Tarp tų divejų krypčių vysto
si žmonijos dvasinė drama. Ar 
būtume pajėjvs išlikti tik šal
tais stebėtoj,"i , ar koviųgai 
mestumėmė. ; konflikto sūku
rį tik vienos pire ir vienos 
tikrosios t.esos na’ dai — vi
si galbūt sutikair.-e kad ' ši

Ūkiška vyraujanti srovė dar ne- ^rama, jau daug kartų atsl- 
užgesusiuose išeivijos polėkiuo- skleidusi prat vje. šiandien 
ae. Tai pagaliau ta stambiausia vis labiau aštrėja, platėja ir, 
daugiašimtmetinė rašytinės lie- deja, eina kraujingj n.
tuvių literatūros ' tradicija — 
religinė poezija, giesmė, malda, 
tarpais katalikiškumas, rečiau

rastis atsidūrė Paryžiuje, ir 
apie jį tada paruošiau platesnę 
apžvalgą vienam Amerikos lie- x x tuvių savaitraščiui. Tatai buvo ' žmogaus ir Die
išspausdinta kiek anksčiau, ne-! vo s*nt’,kn' įsakymas. Nėra 
gu pati knyga pasirodė.

Moderuaiė literatūros 
polinkiai ir brazdžiomiškas 

konservatyvumas

Be abejo, tai ne vienintelėkito lietuvių poeto, sakyčiau didžiausioji mūsų žmonijos
! Mt ir Praeityje nebuvo, kaip drama. Jų buvo ir esama žy-

, v tiri ■ a v ? r *: Br>zdžionis' kuri» talP m,ai daugiau. Tačiau Dievo irtenka kalbėti apie kitą Braz-. gabiai ir sodriai būtų triūsęsis »mn<znil. r
džionio poezijos rinkinį — “Vi-1 tos katalikiškos ar aplamai re - g ’ .... ® ' 1 ®hau , . dudienio sodus”, kurių augine- Ilginės lietuvių idėjinės linkmės zmo^au^ issisakymąi dievybės 
nija šiuo metu dar apkopinėja- vidudienio ir vidunakčio poeti- ma->estoto P«pedeS akivaizdo
ms ir rašalo lietumi tebelaisto- niuose soduose. Ir šis vėliausias Je Per lj&us amžius yra buvę 
ma spaustuvėje. Esu laimingas,
galįs pasinaudoti šia išskirtine 
privilegija išreikšti savo įspū
džius mūsų bičiuliškame sambū
ryje, kuris, kaip tikiuosi, vie
nodai džiaugiasi ir galbūt net šventyklų dvasia ir šv. Rašto 
didžiuojasi savo draugo ir šio šūkiais, 
klubo nario nauju literatūriniu i T ..... .laimėjimu ir jam teisingai pa- Lalkai 8iandien rūsčiai ir italų rašytojo Carlo Coccioli , 
vydi' gautos milžiniškos stam- gresmm«ai P“,keitę ir toliau romaną “Baltasis akmuo”, žibios “Aidų” žurnalo premijos, tebekinta. Ir šiame sename, vis nomasis amerikiečių “Time” | 
Tik pagalvokit, 500 dolerių kaip dar nelyPame žmonijos konflik- magazinas, pvz. gal kiek per- I 
iš dangaus! Su tokia brangia te Brazdži°nis tebėra giliai pa- daug suprastintai sako: “Nak- 
dovana buvo įvertinta Lietuvos ^ėręs. kaip žmogus ir poetas. yra vjenas būdų apspręs

ti dienai. Pažliugusi priešingu- ! 
mais, paradoksais ir neigimais, • 
moderninė religinė literatūra 
linksta tokiu pat būdu apspręs- , 
ti dievotumą. Kafkos. Mauriac : 
ir Graham Green romanuose 
didvyris suvokia ne Dievo bu- 
vimą, bet jo nebuvimą, ne die- , 
viškosios malonės artumą, bet 
nutolimą, ne Dievo pasaulio 

, tvarką, bet jos absurdišku- 
| mą”. Toks savę? pažeminimu 
apsėstasis religinis didvyris iš 

; tikrųjų esąs silpno tikėjimo 
, žmogus, ir visas jo didvyrišku- 

Bemardas Brazdžionis, “Lietu- mas pasireiškiąs tuo, kad jis srovės ar jų ideologijos mdenti- j yių Dienų” žurnalo redaktorius tai pats žino Toks esąs ir Co- fikuojamos su visa tauta ir jos prie darbo Tačiau laisvalaikiu ccioli romano herojus _ kunį.kultūra, tarsi anapus, jų niekas i— J° pirštuos bunda kanklių . .kitas neegzistuotų. 8ty?OSl j'8* saulėtekio var &aa- ^ainiojamas įtikinimo,
„ . , i • j : pus • Dž savo vėliausią lyrikos kad jis toliau nebetikįs DievąBet lygiai butų skriauda ir rEnkinį -vidudienio Sodai” auto-! ar Der mažai tikip 4didelė neteisybė kitiems, lyg dus laimėjo “Aidų” žurnalo 500 'tartum J6 kokio keršto, menkin-, dolerių premiją. (D. Cibo nuotr.) Ne toks mūsų Brazdžionis, 

ti ar pražiūrėti tegu skirtin-, . ... , Ligsiol jam būtų sunku primes-gus, bet stambius ir gilius kū-į KalP žinome, dabar ir nebe ti anos moderninėg religinės li- 
rybinius įnašus, jų neįrikiuojant tik nuo dabar čia rungiasi, ru- teratūros “ligas”. Nesvetimi 
į mūsų tautos kultūros visumą, piausiai tariant, dvi srovės, jafn paradoksai ir kartais vie- 
Juk tautos kultūrą ir jos turi- ( Viena amžinai neramių, ieš- nas kį(as “priešingumas”, bet 
nį sud&ro visų gyvųjų ir mirų- kančių ir galvojančių persve- niekada jame nebuvo justi die-' 
šiųjų generacijų įnašai. Tautos riančioji žmonių dalis teigia, vybės ir jos artumo neigimų, 
gyvumui yra svarbios ir reika- kad dievai sukūrė žmogų, šią į Dieviškoji malonė jam beveik 
lingos visos srovės ir jų pažiū- žemę ir universą. Tad žmogU3 čia pat išsitiesęs faktas, o Vies- 
ros, jų siekimai, darbai ir žy- turi gyventi santarmėje ir pa- paties pasaulio nuostabi tvarka 
giai, kurie tik neišeina iš jos klusnume dievų vabai, melsti aiški ir dominuojanti, kaip uo- 
gerovės ir laisvės intereso aki- jų malonės, klausyti jų prisa- *a> kurios galėtų nepastebėti 
račių? Kuriuo nors laikotarpiu Rymų, tikėtis laimės ir išga- ^’k apjakt liai. šiuo atžvilgiu iškylai revoliucinė mažuma, nymo Aame ir ypač gekančia. jis yra buvęs ir maždaug išli-

me gyvenime. Tai yra kilniau- k^s musy viduramž:škas" minga, daugumos smerkiama ir aja kag uJ du()ta žmogus”, tradiciškas, konser-
»«.w.ai, raiu.. , vatyvus, aiškus ir griežtas. Jis

- izi* i - _ v’s toks monumentalus, kad aš
člu dalis teigia kad žmonės b€VC'k 8tebiu°81 ,r kone gailiuo- , ų d , . l ’ k d . 6 m, jOg an|e modernizmo vėjai Tat feu ne kartą buvo matyti I yra 8ukur* ™U8 ^ums žino- jr nepragrauJžja

mūsų istorijoje. Man sapnuoja- mus dievus. Arba kai kurias p|y$iais jo granįto pįrmaujan-
si, kad tat dar ne sykį kartosis iškiliausios praeives gadynių čjuose $,įų dienų pasaulib religi-
ir ateityje. asmenybės, filosofai ar mora- njuose poetuose nedažna rasti
Religinė tradicija ir dramatiška Įį3181’ pačl°8 aP8lskelbė e®an' tokio gilaus pasitikėjimo Die- 

: jos dabartis ČIOB d,eva’8 ar Jų v>enlnteliais vybės idėja ir faktų, kaip Braz-
pranašais. Tik žmonės surašė džionio “Pavasario fragmentuo-

Taipąš tegaliu žiūrėti į Braz- savo surastas tiesas ar sudėjo se”, kur jis'ttavo įprastu stiliu-
džionį, J jo kūrybą, į jo stam- aavo svajones į dievų lūpas, mi iššako maldą išganingai Ga
bų dvasinį įnašą mūsų tautai. Tos žmonių susikurtos kon- tijai:
Taip esu pasiryžęs vertinti jo Cepcijos, kaip ir dievai, per ke- 
poeziją, kuri. kaip emigrantų lta tQk«Un{iua metų paprastai būdui dažniausia įprasta, yra i4mirtu ,r imonija |(,sko yė,

jo eilėraščių rinkinys, gal dar v*enaJa vyraujančių visų me- 
daugiau negu kiti, kun. Mažvy- kūrybos temų. Kinta issi- 
do Katekizmo keturių šimtų sakymų forma, bet ne dialogo 
tradicijos aidais vėl prabyla į
mus maldomis, litanijomis,

esmė, ne pats “reikalas”.
Tik vėliausiais laikais gau

name pastebėti tam tikrų keis
tų pasikeitimų. Aptardamas

I

poeto knyga, — beveik tiek pat, 
kiek vidutiniškai . kvalifikuoto 
Amerikoš fabriko darbininko 
mėnesinis uždarbis!..

Tad gerus laikus gyvename. 
Premijos Bernardas buvo ver
tas, ypač suteiktos jam taip 
idėjiškai ir religiškai artimo lie
tuviško žurnalo. Gal kiek skir
damasis nuo kitų, aš betgi nema 
nyčiau, kad čia būtų tik “šei
myninis’-? reikalas, svarbus ir r 
įdomus tik to vieno lietuvių vi
suomenės sluoksnio ar dvasinio 
klodo simpatikams. Yra klaida 
ir didelė neteisybė, kai pavienės

kartais atrodanti visai nereikš-, 
minga, daugumos smerkiama ir 
niekinama, žiūrėk, vėliau išau
ga į daugumą ir ne mažiau sėk
mingai tęsia tautinės gyvybės 
siūlą.^ ’

esmiškai konservatyvi ir bent 
užsienio lietuvių plotmėje ats- naujų dievų. Tie neklaužados 

taip pat teigia, kad žmogus 
esąs pajėgūs ribotuose akira-

Ir šaukia žemė jai Osanna,
Ir vandenynai jai — Osanna,
Ir visata visa — Osanna... 
Nuostabu! Ir beveik su pa

vydu žiūrėčiau į tokį tikėjimą 
ir retą sugebėjimą per krikščio
niškojo, gal dar siauriau — per 
katalikiško pasaulio dalį rvp-j

) fiis, kaip ir sekančiojo čluose pats atrasti ir susikur- Draugo kultūros priedo numery- tl tieg&g ir ,kad jig faktiškai
jr patkelhtimafi antrasis tęsi- sukūręg vjgu, genimo įs-L rezentuoti visumą, "visą visa- 

tatymus, nors ne visada savo, ta”• Vandenynai — gal ir taio, 
/z< r,M° ° ki d dažnai pačiu dievų vardu Lsciau ką tas tik vienas Paci-geles Dathy y Meny Klubo mty- f dar nežino daug- fikaa ^inkščia, man jau būtų

rnramr pobūvyje ajne naujau sunku tiksliai atšifruoti BetBrrnardft Brazdiwnw poezijos t pasiaptių ir gal __
rinkinį "Vidudienio sodai", čia niekada jų nesužinos, tačiau jo ’ ’ nCl >uo labia«'
dabar skelbiama platesnei visuo- misija esanti ieškoti vis dau- Vlsa ' sianr,mn taip osa-
mf nei dviem straipsniais, kai ku- f?*au> tuo tarpu nesigėdyti sa- n*škai nešaukia. Būdami nekur- 
rias metas patrumpinant, kitas vo nežinojimo ir nepretenduo- čiaia ir neaklais liudininkais, iš
kiek papildant naujais daviniais. 

I - - B. K.
tl paslaptis kategoriškai išaiš
kinti sukurtų mitų pagrindais.

girstume ir pamatytume grei
čiau priešingų šauksmų...

Telesforas Valius. Iliustracija 
kryžiuose”.

L. Andriekaus knygai “Saulė

Svarbiausias menininko 
papuošalas

Permirkęs mūsų žmonijos ir 
mūsų tautos dramų konvulsijo
mis, kaip ir milijonai kitų, 
Brazdžionis tačiau skiriasi nuo 
milijonų tuo, kad savo sielvar
tą, savo tikėjimą ir svajones 
išsako nuostabiai gražia kalba. 
Jo poetinis žodis, dažnas eilė
raščio posmas yra pasiekęs pa
sigėrėtino meistriškumo, žo
džio menininkui tai pats svar
biausias papuošalas. Mūsų reli
ginės poezijos kalboje ir formo
se jis pasiekė ir visiems lai
kams užtikrino vieną iš iškiliau
sių vietų. Perdaug būtų pavyz
džių citatoms. Man tačiau pati-1 
ko vienas iš gražiausių šio rin
kinio posmų apie simbolinę 
Aušros dainą, kurios klausosi 
“vergai, karaliai, nuotaikos ir 
jaunikaičiai, ir atsiskyrėliai, ir[ 
popiežiai seni”:
Ir skaitė jie žvagždėtos mano 

knygos
Maldom ir giesmėm žydinčius 

lapus,
Nes mano pirštuos bunda 

kanklių stygos.
Ir aš supu saulėtekio varpus...
Ir šiame vėliausiame rinkiny

je Brazdžionis “supa saulėtekio - 
varpus”, sklandžiai traukdamas 
jam būdingos, savitos ir jau 
nusistovėjusios poetinės kalbos 
virvę. Tie tradiciniai žodžių ar 
ištisų eilučių pakartojimai, re
torika, patetika, garsiniai tam 
tikrų raidžių sutirštinimai jo 
eilėraščius kartais daro truputį 
sunkokus tylomis skaityti, bet 
tokius retai dėkingus didesnia
me būryje ar deklamuoti nuo 
estrados. Jis labiau minių poe
tas, trubadūdų laikmečio tribū
nas, senovės gadynių pranašas 
miestų aikštėse ar kalnų tar
pekliuose. Tuo jis skirtingas 
nuo kai kurių mūsų vėliausių
jų poetų ir taip pat nuo tų, ku
riuos dabar apdovanoja Nobe
lio premijomis. Anų poezijos 
subtilaus estetizmo ir filosofi
nėse muilo putose dažnas skai
tytojas tesugeba rasti gilesnę 
prasmę tik su komentarų ir pa
pildomų išaiškinimų pagalba. 
Brazdžionio žodis gi visiems iš 
karto suprantamas, beveik tie
sioginis, ir jo prasmių neberei
kia specialiai aiškinti. Be abe
jo. tai' didelis jo pliusas, nors 
poetiniu požiūriu, kaip vėliau 
matysime, slepiantis ir kai ku
rių pavojų.

Vis dėlto šjame rinkinyje 
randame kai ką visai naujo — 
tai ilgesnę poemą, pavadintą 
“Šimtmečio žingsniais”. Šalia 
tradiciškai katalikiškų motyvų, 
šviežiai suskambančių ypač pui
kiame eilėraštyje apie Paul 
Claudel, šimtmečio žingsniai su
daro įdomius ir gaivius forma
linius, dar kiek rupius ieškoji
mus poetiniame Brazdžionio ke
lyje. Tai mūsų tautos praeities 
ir dabarties tragedijos pėdos, 
tai žingsniai visi jų. suvokti pa

saulio ir mūsų tautos katastro
fų prasmei. Idėjinė kryptis ta 
pati, bet būdas nusakyti dienos 
ir nakties priešingybei kitoks, 
jam naujas.

Kaip žinoma, vyresnio am
žiaus lyrikai paprastai nėra 
paslankūs formų revoliucijoms, 
bet man kiltų įtarimas, kad 
Brazdžionis gal dar sudarys 
išimtį. Nebūčiau paskutinis tar
pe tų, kurie tuo džiaugtųsi ir 
sveikintu.

ninib poeto žodžiu. Prie šįtokio 
žodžio, man rodos, labiau bū
tų derinusia dail. Į*. Augiaus 
kuryba su tomis žemaitiškomis 
bažnytėlėmis, Kalvarijų proce
sijomis ir su visa lietuviškąja 
peissžo ornamentika Deja. a. 
a. Paulius Augius daugiau 
mūsų knygų jau neiliustruos. 
Tik išeinanti netrukus V. Ma
černio poezija dar puošiasi pas- 
kui/niaig ir pačiais gražiausiais jo darbais.

Džiaugiantis Leonardo And- 
riekims knygos pasirodymu ir 
jos tokia nauja ir kartu tokia 
paprasta, pranciškoniška dva
sia, norisi ją priimti tikrai kaip 
l etuviškąją Saulės giesmę šio- 
f:c misų tautai sunkiose tauti 
n o ir religinio bandymo valan
dose. O visą šį knygos aprašą 
mrėtųsi baigti paties poeto žo
džiais:

Tu išsaugosi tas kryžių sau
les

Nuo bauginančios rudens 
audros, lietų,

C jos pervers žemėje ir ma- 
i no kaulus

Spinduliu šiltu.
Kryžių saulėmis uždegsi mū

sų širdis,
T irtum užgesintus aukurus.
Saulės Tau kas metą puls po 

kojų
Ir dėkos už savo liepsną,
Einant Dievo Kūno šventėj
Mūsų dulkinais keliais.

(“Viltis”, 174 psl.)

(Leonardas Andū aus ‘‘Sau
lė kryžiuose”, 208 psl. Iliustra
vo Telesforas Valius. Išleido 
Pranciškonai Brooklyne, 1960 
m.)

KRONIKA
• •>. Narūnės eilėraščių kny

gos vaikams ""Jaunieji daigeliai” 
antra pataisyta ir papildyta 
laida jau išspausdinta. Leidinys 
Švietimo Tarybos aprobuotas, 
išleido Liet. Knygos Klubas. 
Knyga turi 55 pusi., atiduota j 
rišyklą. Eilėraščiai apima vai
ko pasaulį nuo lėlių iki Lietu
ves, yra ir religinių. Labai gau
siai iliustruota vaikų nuotrau
komis, mūsų dailininkų kūrinių 
• ep’-oduk jomis. Knyga gauna
ma "Drauge”. Kaina $1.50.

• Emilija Alicija Tuniaitė, 
Vaižganto giminaitė, iš Sibiro 
tremties persikėlė į Lenkiją. 
Varšuvoje pasiekė filosofijos 
magistrės laipsnį, kaikurį laiką 
dirbo vienoje redakcijoje, para
šė lietuvių kalbos vadovėlį len
kiškoms mokykloms. Taipgi 
yra parašiusi trumpą lietuvių 
literatūros istoriją, apžvalgą. 
Dirba vienoje mokslo įstaigoje 
Varšuvoje.

• Knyga apie Milašių. Iš 
spaudos išėjo nauja knyga And
re Lebois “Oevre de Milosz”. 
Milašius poetas, dramaturgas, 
politikas — pranašas etc. Lei
dėjas Paul Lebois, 39 rue Gui-1' 
nemer, Rennes (I. et V.), kai
na 8 N. F. “Les Nouvelles Lit- 
teraires” IX. 29 Christian De- 
deyan palankiai atsiliepia apie 
tą Andre Lebois knygą.

• Prancūzai domisi knyga, 
kur aprašomas lietuvis. “Voici 
Pourąuoi” pamini Suzanne Li-

. lar knygą “Le divertissement 
portugais”, kurios svarbiausiu 
veikėju yra Lietuvos kunigaikš
tis Giedraitis.

SAULĖS GIESMĖ
(Atkelta iš 2 psl.)

MĖNESIENA
Be angelų,
Be Serafinų —
Vienas —
Tu mūsų peržegnotas pasė- 

x liais gėries. 
čia tavo ašara nukrinta mė

nesienoj
Ant kmyno ir svėrės.
Tai Tu verki 
Taip tyliai, tyliai,
Dieve.
Tai Tu vidunakčiais alsuoji 

taip lengvai,
Kad mes jau nebegirdime to 1 

verksmo, j
Nebejuntame alsavimo, 
Banguojančio javais.
Kur angelai?
Kur Serafinai 
Dingo,
Kai ašara suvilgė tavo die

viškas akis?
Naktis tokia gili, tokia grau

dinga,
Ir svėrės klausia, ko verki?.. 
Mano manymu, dabar eilėraš

tis kondensuotesnis, susikon
centravo apie vieną verkiančio 
Dievo temą, nesmulkinant jos 
poeto asmeniškais jausmais ir 
nieko nepridedančiais botaniš- 
kais išskaičiavimais. Paskutinio 
posmo baigimas ne viską išaiš
kinančiu, galutiniu ir tvirtu taš
ku. o problematišku klausimu 
dutkla eilėraščiui tam tikro gy
vumo, palikdamas vietos ir to
limesniam skaitytojo mąsty-
mui.

Baigiant
Nežiūrint čia tų kelių kritiš

kų pastabų, aplamai, knygoje 
visur gausu eilėraščių, kuriems, 
turėdami prieš akis religinės 
poezijos pobūdį ir taikomus jai 
tuos pačius aukštus žodinio me
no kriterijus, nieko prikisti ne
galime.

Knyga išleista puošniai Ir 
todėl ji turėtų būti perkama 
kaip kultūringa dovana bičiu
liams įvairių švenčių ir kitokių 
sukaktuvių . progomis. Dail T. 
Valiaus gausios iliustracijos, 
atskirai jas paėmus, yta pasi
gėrėtinos. Bet jų modernus 
abstraktinis pobūvis sunkiai via 
dėlto suderinamas su tokiu 
konkrečiu, paprastu ir kasdie-

------^SIUNTINIAI Į LIEITJVąI------

Jau dabar laikas siųsti siuntinius
KALĖDOM S 

•
MES TURIME SUTARTĮ SU INTURISTU NUO 1947 
METŲ IR ESAME PLAČIAI ŽINOMI DEL PUIKAUS 

PATARNAVIMO. ’•
MŪSŲ PATARNAVIMO MOKESTIS YRA ŽEMIAUSIAS

(nuo $5.00 iki $10.00)
ir per mus ps.siųsti siuntiniai greičiausiai pasiekia gavėjus.

Reikalaukite 
mūsų naują 
katalogą bei 

muitų sąrašą.

Central Parcel b Mūsų klijentai
Service, Ine.

220 So. State St 
Chicago 4, III. 
WAbash 2-9354

naudojasi nemokamai 
vieta mašinai greta 
esančiame garaže.

Pasiruoškite Ateinančių (1961) Metų
. A T O S T O G O M S !

Ateinančių metų atostogas planuokite jau dabar, kad galė
tumėt turėti geresni pasirinkimą ir lankytinų vietų ir lėktuvų 
ar laivų pasirinkimą.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 S. Oakiey Avė., Tel. YA 1-3218, Chicago 8, III.
sutvarko dokumentus, parūpina kelionę lėktuvais, geležinkeliais, 
autobusais, laivais, kaip keliauti Europoje taip ir planuoti ato
stogas P. Amerikoj, Kanadoj ar ir pačioj Amerikoj įvair. vietose

KALĖDOS JAU ČIA PAT!!!
BRIGTON BAKERY savin. Feliksas A.)

Mackevičius yra užsitarnavęs visų paai V
tikėjimo, o ypatingai šeimininkių, ku- ^8įuį^,'sf e4****, 
rioms jis teikia pagalbą visomis iškilmių
progomis, bet svarbiausiai tai KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ proga.

F. Mackevičius savo gaminiais pasižy
mėjo Kaune, Nepriklausomoje Lietuvoje, 
o dabar jau yra visų lietuvių ir kitatau
čių mėgiamas Čikagoje. Jo gaminių di
deliais kiekiais atvažiuoja apsipirkti iš 
tolimesnių vietų (Missouri, Michigan,
Indiana? Wisc. ir kt.)

Artėjančioms Kalėdų šventėms pasiruošė gerai, bet prašo ir 
šeimininkių bendradarbiavimo, kad užsakymus duotų kaip galima 
anksčiau, kad galėtų visokiais gaminiais aprūpinti laiku ir visus. 
Be visiems jau gerai žinomų savo puikiu skoniu tortų, medauninkų, 
marciponų. lietuviškų baravykų, šiižikų ir kitokių gaminių, dabar 
kepa ir pagarsėjusį puikiu skoniu RAGUOLJ (Baumkucheną) Visi 
gaminiai bus pritaikinti Kalėdų šventėms, ne tik skoniu, bet ir 
atatinkamais papuošimais.

Suvo užsakymus perduokite telefonu Vfrglnia 7-1250 tuojau 
pat ir galėsite ramiai laukti šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų.

PASKUTINE DATA YRA GRUODŽIO 21 DIENA
Toliau gyvenantieji užaakymus gali duoti ir laiškais, o gami

niai bus pasiųsti paštu.

BRIGHTON BAKERY 
2451 WMt 46th Place, Chicago 32, III.
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LIETUVIŠKOJI
OKYKLAl

Į AHfRlROS LIETUVIU MOKYTOJU' S-GOS SKYRIUS
Redaguoja J. Plačas, 7045 S. Claremont Avė., Chicago 36, III.

Mūsų pamirštoji.tvirtovė
Rudens ir žiemos vėjams gro P. S. Lietuvių Mokytojų Są- 

jant disonansines melodijas, jungos atstovo Vasario 16 d. 
keičiasi ir žmogaus nuotaikos, j Gimnazijos reikalams p. A. Gul Būni daugiau susimąstęs. Liūd
nų įvykių prisiminimai, lyg ki
no filmas, perbėga per minčių 
ekraną. Apmąstymai yra nau
dingi sielai. Žmogus pastebi, 
kas yra neigiamo ir taisytino, 
kas užmiršta, bet verta prisi
minti.

Grįžkim mintimis į netolimas 
praeities sutemas. Atrasime 
vieną apželtą takelį, kuris nu
ves į nevilties dienų kraštą. Ten 
rasime nemažai mūsų brolių ir 
sesių, kurie neturėjo laimės pa
siekti uostą, vedantį į geresnį ir 
šviesesnį gyvenimą. Tardami 
jiems sudiev pažadėjom jų ne
užmiršti. Ar ištesėjome? Ma
ža dalis atsakys, taip. O kur 
dauguma? Nuleidę moderniško 
gyvenimo uždangą gyvena šū
kiu — išnaudok dieną-

binsko adresas yra šis:
6324 S. Bishop Avė., Chica

go, III.

Paulius Augius. Iliustracija

Antanas Juška
t

Didysis dainų rinkėjas 

(1819 — 1880)

DR. JONAS BALYS, Washington, D. C.

Graži ir vertinga dovana

Rytiečiai sako,, kad vienas 
paveikslas atstoja tūkstantį žo
džių. Bevartydamas naujai iš 
leistą Vlado Vijeikio knygą — 
albumą — “Lietuva mano tėvų 
žemė“, suskaičiau tūkstantį su 
keliais šimtais paveikslų, šeši 
iš jų spalvoti. Pavertus žo
džiais, išeitų arti pusantro mi
lijonų žodžių veikalas. Jei ku
riam iš jūsų tokia knyga patek
tų į rankas, vargiai pasiryžtu- 
me ją perskaityti. Šį albumą 
ir vaikas su malonumu paims 
į rankas ir neduos tėveliams 
ramybės nuolat klausinėdamas:

Adventas. Susimąstymo ir at-, kas tas’ kaa čia- kodėl taiP ir t. t ? O tėveliams teks maloni 
pareiga apšviesti vaiką lietuviš- 
kąi, jam pačiam to norint. Ar 
ne gera priemonė lietuviškam 
švietimui? Ko nejkals į galvą 
vadovėliai ir knygos, tą leng
vai padarys paveikslų albumas. 
Nenoriu paneigti vadovėlių ‘ir 
knygų reikšmės, tačiau kaip 
gere lituanistinio švietimo prie
monę, patarčiau visiems tėvams 
tokį albumą įsigyti. O mokyk
loms ir mokytojams, kaip ir būtinybė.

Šias mintis rašydamas netu
riu jokių subjektyvių sumetimų, 
galvoju praktiškai. Reikia pa
sveikinti poną Vijeikį už šį gra
žų ir lituanistiniam švietimui

gailos laikas. Duokime sąžinės 
apyskaitą ne vien Dievui, bet 
ir Tėvynei. Ji kenčia, yra bejė
gė. Statykime tvirtoves, ruoš
kime kovotojus Jos išvadavi
mui! Ačiū Dievui, turime tvir
tovę Tėvynės pašonėje. Jos 
vardas — Vasario 16 d. Gimna
zija Išoriniai gražiai atrodo, 
tačiau vidus liūdnesni vaizdą 
teikia. Mokiniai susitraukę nuo 
šalčio pamokas ruošia, veidai 
išbalę nuo nepakankamai gero 
maisto Mokytojų padėtis ir ne
pavydėtina. Krašto valdžia 
jiems stato didelius reikalavi 
mus, o gauna mažai. Turėjom 
220 būrelių rėmėjų, šiandien nė 
20 nebėra Mūsų taftos priešų

Sukako aštuoniasdešimt me-' Kadangi lietuviškų knygų 
tų, kai mirė kun. Antanas Juš- i spausdinimas lotynų raidėmis 
ka - Juškevičius, įžymiausias buvo rusų valdžios uždraustas,

tikslas yra sugriauti tą mūsų , naudingą darbą. Visi žinome, kain yra sunku išleisti knygą, 
kuri leidėjui duoda nuostolių. 
Pones Vileikis tą turėjo min
ty o vistik ryžosi tam darbui. 
Neapvilkim jo ir stenkimės kiek 
gyti švenčių proga, kad kiek
vienos lietuvių šeimos stalą 
puoštų šis gražus ir puošnus albumas.

mūsų dainų rinkėjas ir leidėjas 
Jis užrašė apie 5,500 dainų ir 
beveik 2,000 jų melodijų, kurių 
tik dalis buvo atspausdinta, bū
tent: 2,669 dainų tekstai ir 
1,765 jų melodijos. Likusieji 
rankraščiai, apie ’ 3,000 dainų 
tekstų, dingo Rusijoj revoliuci
jos metu. Vis dėlto tai yra di
džiausias iki šiol atspausdintas 
vieno asmens surinktas mūsų 
dainų rinkinys, sudarąs penkis 
storus tomus.

Daug’ausia rinko Veliuonos 
parapijoje

tai didelė pagalba buvo suteik
ta Kazaniaus universiteto, prii
mant dainas į savo leidinį “Iz 
vestija Kazanskago Universite
tą“. Mat universitetas, pasi
naudodamas jam valdžios su
teikta autonomija mokslo sri
tyje, neatsiklausęs cenzūros at
spausdino dainas lotynų rašme
nimis, o paskum dainos buvo 
išleistos atskiromis knygomis, 
kaip atspaudai. Šituos atspau
dus, rastus ano meto Lietuvo
je, rusų policija konfiskuodavo 
Dar du tomai “Lietuviškų 
Svotbinių Dainų” buvo išleistidvasinę tvirtovę. Kaip matome, 

jiems tas sekasi. Gimnazija vos 
trečdalį lėšų begauna. Kokia 
jos ateitis? Atsakymas leng
vas: tokia, kokios. mūsų prie
šai nori.

Šimtai, o gal ir tūkstančiai 
jaunuolių būtų atplėšti nuo lie
tuviško kamieno. Tai ne šiaudi
niai lietuviai, bet geriausi mū
sų tautos ambasadoriai. Spor
tu, lietuviškomis dainomis, tau
tiniais šokiais jie Imponuoja 
vokiečius. Kad ir nenoromis tu
ri apie mus pasakyti, jog esa
me aukštos kultūros žmonės. 
Tie jaunuoliai ne kokie mate
rialistai, šaltos figūros, bet 
nuoširdžiausi mūsų tautos sū
nūs. Vokiečių gimnazijos ir 
bendrabučiai savo aprūpinimu 
neturi sau lygių. Tačiau mūsų 
jaunuoliai mieliau kenčia šaltį 
ir alkį, bet lieka ištikimi savo 
kenčiančios Tėvynės kariai. Jų 
likimas mūsų rankose. Mes esa
me daug padarę lietuviškumui 
išlaikyti šiame krašte: pristatė
me puikių reprezentacinių pas
tatų, išlaikome lituanistines 
mokyklas, tačiau dažnai turime 
ir griežtumo pavartoti, kad mo
kiniai jas lankytų. Leiskime 
mokytis tiems, kurie per jėgą 
veržiasi į mokslą ir šviesą, už 
Lietuvos laisvę ir lietuvybės 
egzistenciją svetuf.

Laikydamiesi šio krašto pap
ročių, Kalėdų švenčių metu, vi
sus šeimos narius apdovanoja
me. Skirkime vieną dovaną 
daugiau nepažįstamajam šei
mos nariui — savo tautiečiui, 
Vasario 16 d. gimnazijos moki
niui Tie keli doleriai pralinks
mins išblyškusį jaunuolio veidą 
ir įkvėps jam noro dar dau
giau t dirbti ir aukotis šiam Di
džiajam Tikslui.

Būkime tikri, kad atlikę šią 
pareigą, eisime lengva širdimi 
pasveikinti gimusį Kristų. I 
šūkį “Garbė Dievui Aukštybė
se!“ už didžiųjų vandenų, iš ga
lingų jaunuolių krūtinių pasi
girs — “Geros valios žmo
nėms".

J. Plačas

Pirmam puslapy lietuviška 
koplytėlė ir šalia jos užrašas: 
“Tėviškėlėj 4346 So. Westem 
Avė., Chicago 9, III. 1961 m.“ 
Sekančiam puslapy Lietuvos 
vaizdelis ir “Vladas Vijeikis — 
'Lietuva Mano Tėvų Žemė".

Knyga — albumas turi tru
putį teksto, yra 430 puslapių 
storumo. Kaina nepažymėta.

Neverskite vaikų valgyti
Michigano Universiteto dietos 

specialistas pataria: geriau, kad 
vaikas praleis vieną valgymo 
laiką, nekaip valgys verčiamas. 
Nusilakstę, prisižaidę vaikai 
prieš va'gį pirma reikalingi po
ilsio. Jeigu jie tada bus verčia
mi valgyti, juose gali išaugti 
nenoras valgyti vieną ar kitą iš

Dainas rinkti jis pradėjo 1850 Petrapilio Mokslų Akademijos______ ' IV_ a I__ _m., sudarė pirmą išsamų ve$tu 
vinių papročių aprašymą veliuo 
mečiuose 1870 m.“Dainas rinko 
Pušaloto (tik 15), Alsėdžių 
(100) ir daugiausia arba visas 
kitas Veliuonos parapijose, pas
tarojoj buvo' klebonu 1864— 
1871 m. Jo dainų užrašymai bu
vo pavyzdingai atlikti, prisilai
kant mokslo reikalavimų, kurie 
ir šiandie tebegalioja: užrašy
mo tikslumas ir pilnumas, nie
ko neišleidžiant ar nepakeičiant. 

'nurodymai, kuria proga kokia 
daina dainuojama ir pilna met
rika — iš ko ir kur užrašyta. 
Prieš mirtį matė pirmą tomą 
Savo brolio kalbininko Jono 

Juškos ir profesorių K. Jau
niaus ir J. Baudouin de Courte- 
nay padedamas bei patariamas, 
jis Kazaniuje, būdamas jau 
pensininkas, pradėjo leisti “Lie
tuviškas dainas“, pats apmokė
damas spausdinimo išlaidas. 
Pirmą dainų knygą, atspausdin
tą 1880 m., dar galėjo pamaty
ti jau mirštamai sirgdamas ir 
tatai jam suteikė daug džiaugs
mo. Po jo mirties brolis Jonas 
pasirūpino išleisti dar du tomu 
Lietuviškų dainų“ ten pat Ka-

1883 m. Šiam leidiniui buvo 
gautas ypatingas paties caro 
leidimas. Melodijas išleido Len
kų Mokslo Akademija Kroku
voje 1900 m.: “Melodje ludowe 
litewskie“ (antraštė duota ir 
vokiškai).

Nauja laida IJetuvoje

Visos šios dainos ir jų melo
dijos buvo perspausdintoš pen
kiuose storuose tomuose šių 
dienų Lietuvoje 1954—55 m. 
Pirmuose trijuose “Lietuviškų 
dainų“ tomuose duodamas ir 
fotografuotas pirmojo leidinio 
kiekvienas puslapis, o gretima
me puslapyje dedamas tekstas, 
perrašytas šių dienų rašyba. 
Svotbinių dainų leidinyje origi

nalo tekstas nepakartotas, tie
siog visos 1,100 dainų perspaus
dintos šių dienų rašyba. Melo
dijos sudėtos kiekvienos knygos 
gale ir dar pridėta nemaža pa
aiškinimų apie tekstą ir melodi
jas, visokių priedų, kaip dainų 
klasifikacija, kurių pirmuose 
trijuose tomuose visai nebuvo, 
retesnių žodžių žodynėlis ir kitkas.

Visi tie priedai ir iliustraci
jos turi vertės, nors Z. Slaviū
nas, duodamas savo pastabas 
ir paaiškinimus “Svotbinei rė
dai“ (II t. 559—594 psl.), di
džiąją medžiagos dalį išsivertė 
iš mano vokiškai parašytos ir 
1946 m. Hamburge išleistos 
knygelės “Litauische Hochzeits- 
braeche”, tikrojo autoriaus nie
kur neminėdamas. Atsižvelgiant 
į visiems žinomas sąlygas ir ap
linkybes, per daug jį smerkti 
už tai nevertėtų. Būdinga, kad 
naujos laidos pirmuose trijuo
se tomuose praleistos septynios 
dainos, nės jose paminėti žydai.

Nors šių dienų Lietuvoje 
mėgstama pasigirti apie viso
kią pažangą ir naujus didelius 
užsimojimus, tačiau pirmas di
delis darbas tautosakos srity
je buvo kaip tik Juškos dainy
no perspausdinimas. Taip pat 
perspausdinti Rėzos (1825 me
tų) ir S. Stanevičiaus (1829 metų) dainų rinkiniai Reikia 
pripažinti, kad šiais perspaus
dinimais padarytas naudingas 
darbas, o į kai kuriuos tenden
cingus aiškinimus, įterptus 
įžangose, galima nekreipti dėmesio.

Pagrindinis šaltinis

Mūsų tautosakoje Antanas 
Juška užima tokią pat vietą, 
kaip suomiuose Elias Loennro- 
tas, estuose Jokūbas Hurtas ir 
latviuose Krišons Barons. Tie
sa, dabar mes turime rinkėjų, 
kurie užrašė didesnį dainų skai- i 
čių, negu -Juška (pvz. Jurgis 
Dovydaitis užrašė gal dvigubai 
daugiau dainų, bet jo užrašy-į 
mai nėra tokie tikslūs), tačiau 
nei vienas vėlyvesnių rinkėjų 
neįstengė tiek daug savo užra
šytų dainų atspausdinti. Tad 
Juškos dainynas ir iki šios die
nos pasilieka pagrindinis ir pats 
stambiausias šaltinis mūsų dainoms tyrinėti.

Vienalaikius buvo praaugęs 
pusšimčiu metų

Reikia atsiminti, kad anuo 
metu rinkti prastų žmonių dai
nas mūsų krašte buvo laikoma 
niekų darbu. Iš Juškos juokėsi 
dvarininkai ir kai kurie jo kon- 
fratrai, tačiau, vysk. Valančius 
suprato jo darbo vertę, pagyrė 
jį, ragino greičiau savo rinki
nius atspausdinti. Šiaip ano 
meto “šviesuomenė” buvo dau
giau linkusi matyti kleboną lei
džiantį savo laisvalaikį prie 
kortų ar stikliuko, negu vaikš

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Studentų organizacija stip

rėja. Akademinio Skautų Sąjū
džio Bostono skyrius pastarai
siais metais gerokai paaugo ir 
dabar yra didžiausia lietuvių 
studentų grupė šiame universi
tetų mieste. ASS sudarytas iš 
trijų vienetų: studentų korp! 
“Vytis” (12 narių skyriuje, 
pirm. stud. inž. Laimis Venc
kus), studenčių skaučių d-vės 
sk. (20 narių, pirm. biologė Mi- 
lita Lėmonaitė) ir filisterių — 
alumnų grupė (8, pirm. inž. A. 
Treinys). Bendrajame ASS sk. 
metiniame Susirinkime gruo
džio 3 d. dalyvavo 32 asmenys, 
t. y., keturi penktadaliai visų. 
Po organizacinių reikalų buvo Į 
pademonstruotas stud. Č. Ki- 
kiulio filmas iš vasaros stovyk
los, kurioje dalyvavo apie 120 
ASS narių, ir stud. R. Bričkauš 
nuotraukos iš Europos. Pabai
gai visi drauge padainavo kelio
lika lietuviškų dainų. Kalėdų 
dieną stud. sk. ruošia šokių va
karą Bostono liet. jaunimui.

ASS centro valdyba yra Chi- 
cagoje. Čia leidžiamas ir savas 
žurnalas “Mūsų Vytis” Iš Bos
tono skyriaus rudens semestro 
veiklos pažymėtinas spalio m. 
suruoštas vakaras garbės nariui 
prof. Ig. Končiui pagerbti. Pro-, 
gą sudarė Liet. Skautų S-gos 
vadovybės suteiktas Geležinio 
Vilko ordinas profesoriui — 
skautininkui, išdirbusiam LSS- 
gos taryboje nuo jos sukūrimo Į 
Lietuvoje. Tą aukščiausiąjį są
jungos garbės ženklą prof. Kon
čiui įteikė Lietuvos g. kon. A'. 
Šalna.

Lapkričio 11—12 d. studentai 
skautai Bostone buvo suruošę 
sėkmingas "studijų dienas” su 
5 paskaitomis, kurių klausėsi 
apie 50 studentų-čių. Apie nau
jąsias šių dienų gyvenimo kryp
tis savo specialybėse kalbėjo 
kviestieji prelegentai: pedag. 
E. Vasyliūnienė, dr. Juozas Gir-

nius, rašyt. St. Santvaras, kole
gijos lėkt. V. Mantautas ir inž. 
dr. J. Gimbutas, kuris dabar iš
rinktas ASS Bostono sk. pirmi
ninku, kaip Korp! “Vytis“ filisteris. . •

Sekančiam semestrui taip pat 
numatyta įdomi programa.

(jrg)
• A. a. prof. K. Pakšto mi

nėjimas New Yorke lapkričio 
27 d. praėjo iškilmingai. Buvo 
išstatyta pomirtinė K. Pakšto 
kaukė ir pertransliuota iš juos
telės jo kalba. Išklausyta su di
deliu susikaupimu. Tarp kitko, 
kun. Dabušis ketinęs padaryti 
žymiai daugiau juostelės kopi
jų-Rengėjų pirmininkas rašvto- 
tojas Pr. Naujokaitis perskaitė 
Janinos Pakštienės (žmonos) 
sveikinimo žodį susirinkusiems. 
Dr. Antanas Bendorius — ko
lega ir artimas velionies drau
gas — paskaitė įdomią paskai
tą (apie 40 minučių). Jo paskai
ta būsianti išspausdinta Aiduo
se.

• Apie lietuvių literatūrą 
prancūziškai, vokiškai ir ispa
niškai. Clark Mills įvadas į lie
tuvių novelių rinkinį angliškai, 
kurį Danutės Brazvtės vertime 
buvome išspausdinę mūsų kul
tūros priede, dabar yra išvers
tas į prancūzų kalbą ir ruošia
mas jo vertimas vokiškai bei is
paniškai. Plačiai bus paskleista 
informacijų apie mūsų dailiąją 
kūrybą.

• Dail. P. Dagio kūrinių pa
roda Toronte praėjo sėkmingai; 
uždaryTa g-uodžio 11 d.

I. 11A»I>SKAS
J. G TELEVISION OO 

4512 W «7th St.. FR 6-1998 
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Liję Kalcitų atdara Ir sekmud. 
nuo 11 vai. lig 4 vai.

—
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tų verčųunų priimti valgių. Pas 
kiau būna sunku tai atitaisyti, zaniuje, 1881 ir 1882 m.
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• įsteigta Chicagoje 1905 metais.'
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines depre 

sijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo taupyto- 
jame Išmokėjom kiekvieną sutaupytą dolerį.

• Jūsų pinigua galima perkelti ii kitur, jei atnešite savo 
banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, Juos galite atsiųsti 
paštu, nes mes apmokame visas pašto persiuntimo 
išlaidas

Nuo šių metų liepos 1 d 
4‘4%

dividendai yra pakelti iki

"“‘'S
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Mutual ĄvS&ud Savings
.loaahonamt

Cbartered and Supsrvited by ths United State* Government
220? W CFRMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Fhans: Vlrginia 1-7747 John J. Ka;anau*ka«, Frs*.

raupvk Stipriausioje 
CHICAGOS TAUPYMO

BENDROVĖJE 

Turtas — #75.000,000.00 

Atsargos Fondas $6,500,000.00

Jiistin Maekiewleh, Chalrman of the Board 

Jiist|n Marklevtfch, Jr., President

FREE PARKING

ūmiu// FEIOAL SAVINGS
AND L-OAN ASSOClKlON 
f OF CHICAGO •-

jį 4192 ARCHER AVI., CHICAGO 32 
RHONIi Vlrginia 7-1141

VALANDOS: Kasdien jakai t ant šešt. nuo 9 vai. ryto Iki 4 
vai. po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

=F J

čiojantį pas senus žmones ir 
prašantį dainuoti piemeniškas 
dainas. Dar jis ieškojo retų žo
džių ir posakių, kurių jis su
rinko apie 70,000 savo užsimo
tam dideliam lietuvių kalbos žo
dynui. Per eilę metų (nuo 1897 
iki 1922) to žodyno buvo iš
spausdinti tik trys tomai (bai
giasi žodžiu “kaštuotis”), jį 
*tvarkė visa eilė redaktorių, pra
dedant broliu Jonu ir baigiant 
K. Būga.

Mūsų nuostaba ir pagarba 
priklauso tokiam asmeniui, ku
ris savo vienlaikius buvo pra
augęs bent pusšimčiu metų.

'iiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiminiimii 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

Anglių ir Alyvos 
Patarnavimas

Telef. REpublic 7-5803
Visų rūšių apšildymo sistemos 

įvedimas, perdirbimas ir 
pataisymas

Greitas, sąžiningas ir pigus 
patarnavimas

ATLAS FUEL CO.
ATSTOVAS

4919 So. Paulina Street
Tel. PRospect 6-7960

Center Cut
PORK CHOPS 
OR ROAST
Kiauliena............... sv.

PARK FOOD & LIQUOR M ART

2610 West 71-st Street 
Atdara nuo 9 iki 9 vai., o Sekmadieniais iki 1:30. 

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

TV, RADIJAI, STEREOFONINIAI HI-FI, VOKIŠKI APARATAI 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS

FRANK’S TELEVISION 
AND RADI O, INC.

3240 South Halsled Street Tel. Cft 5-T252

Jūsų Kalėdų Džiaugsmas Bus Pilnesnis.
kai įsigysite ką nors nauja iš baidų. 
Tik už $149.95 galite įsigyti 3 dalių 
miegamojo setą, spyruokles, čiužinį, 
2 pagalves, 2 lempas, kilimėlį Ir pa
veikslą. Už $189.95: 2 dalių parlor setą, 
2 pakopų stalą, cocktain stalą, 2 stalo 
lempas, kilimėlį. 5 gabalų DINETTE 
setas $39.95 ir aukščiau- Didelis pasi
rinkimas iš Vokietijos Importuotų 
Stereo, HI FI, Fonografų ir radio apa
ratų, su kuriais galite girdėti Europos 
radio stotis ir kitokių baldų ir namams 
reikmenų.
F. A. RAUDONIS Ir N. BERTULIS, sav.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
2110 W. Roosevclt Rd. Tel. SEeley 3-4711

Sekmadieniais atdara nuo 11. iki 5 vai. po pietų
«
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DIDŽIOJO DAILININKO

Pauliaus Augiaus netekus
A, VALEŠKA, Chieago, III.

Gruodžio mėn. 10 dieną Šv. mesį Paulius Augius savo dar- 
Kazimiero kapinėse palaidotas bais atkreipė tarptautinėse kny-
vienas iš didžiųjų lietuvių gra
fikų dailininkas Paulius Au
gius. Pauliaus mirtis mums vi
siems buvo staigus smūgis: dar 
taip neseniai matėme jį pilną 
gyvybės ir energijos, planuojan
tį ateitin ir sveiką kaip šimtme
tį Lietuvos ąžuolą.

Dalininkas Augius priklauso 
pirmajai originaliajai nepriklau
somos Lietuvos grafikų grupei, 
išugdytai lietuviškos meno mo
kyklos. Kraštui atgavus nepri
klausomybę, susitvarkius admi
nistracinėms bei mokslo insti
tucijoms, tuojau pradėjo veik
ti ir Meno Mokykla su visais 
skyriais, neišskiriant ir grafi
kes.

Ne visose meno srityse anuo | 
metu turėjome kvalifikuotų 
žmonių. Neskaitant kelių daili
ninkų, susipažinusių su grafikos 
menu ir technika, ryškesnių in
dividualių grafikų nebūta. Ga
na gerom techniškom priemo
nėm pradėjusi darbą, mūsų Me
no Mokykla ėmė ugdyti jaunas 
grafikos jėgas. Po kelerių me
tų. tarp mokyklos sienų pradė
jo kristalizuotis keli studentai: 
pradėjo ryškėti jų individualu
mas ir savitas grafikos formos 
traktavimas. Naujos grafikų 
kartos ugdyme stambus moky
tojų vaidmuo teko dailininkams 
A. Galdikui ir M. Dobužinskiui. 

^Ypatingai pastarasis, skatinda
mas studentus dairytis į Pary
žių ir apskritai Vakarų pasaulį, 
lygia gražiai puoselėjo studijinį 
domėjimąsi lietuvių liaudies rai- 
žniais.

Žemaitijos sūnus
Žemaitijos sūnus Paulius Au- 

g:us, paskatintas mokyklos, gi- J 
lįsi įsijautė į mūsų liaudies 
grafikos dvasios bei formos kal
bą. Būdamas tikras kūrėjas, ji
sai liaudies grafikos nepamėg
džiojo. o surado jam būdingą 
tematikos ir vaizdavimo stilių. 
Iš kitos pusės, Pauliui Augiui 
buvo įgimtas mūsų liaudies me
no nekomplikuotas siužeto pa
sakojimas ir jo išraiškos bū
das. Todėl savo sintetinėmis, 

1 kartais beveik simbolinėmis 
formomis jisai ir išliko mūsų 
liaudie? meno ekspresijos cha
rakteryje.

Individualus kūryboje

Žvelgdami į plačią Augiaus 
kūrybą, į daugybę jo iliustruo
tų knygų, matome, kaip indivi
dualiai jisai traktuoja kiekvie
ną siužetą ir kiek formos bei 
nuotaikos įvairumo 
kiekvienai iliustracijų serijai, J 
didžiausius Pauliaus darbus — 
iliustracijas drąsiai galime 
žvelgti kaip į pilnai individuali
nę Kūrybą, kaip į darbus, ku
riems specialiai rašomi tekstai, 
kaip į meno istoriją, tekstais 
aptariančią dailininko kūrinius.

gos iliustravimo parodose Če
koslovakijoj 1934 metais ir 
Chicagos Meno Institute 1937- 
taisiais. (Pastebėtina, jčg po 
šios parodos vienas Augiaus 
darbas tapo nupirktas nuolati
nei instituto kolekcijai). Tais 
pačiais 37-tais metais, jisai 
dalyvavo ir pasaulinėje parodo
je Paryžiuje. Tai buvo graži 
pradž’a jaunam, besivystančiam 
dailininkui. Vėliau Paulių Au
gių mes matėme ir kitose tarp
tautinėse bei grupinėse lietuvių 
parodose įvairiausiuose Euro
pos ir Amerikos miestuose: 
Pranzūzijoj — Paryžiuje; Vo
kietijoj — Berlyne, Muenche- 
ne, Stuttgarte, Freiburge, Goet- 
tingene; Austrijoj — Salzbur- 
ge; Italijoj — Romoj, Floren
cijoj; Belgijoj — Briusely; 
Olandijoj — Amsterdame ir ki
tose Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse bei Kanadoj.

A. a. Paulius Augius

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Dailininkai iš Lietuvos.

Prancūzų laikrašty "Arts” iš
spausdintas straipsnis "Chu- 
gal”. Jo autorius Pierre Caban- 
ne mini dailininkus, atvykusius 
i Paryžių iš Lietuvos: 1910 m. 
atvyko Lipšic ir Sutinąs, kurie 
su kitais garsiais menininkais 
sudarė “Paryžiaus mokyklą”.

• Eilėn Putris, Ciceroje gy
venanti lietuvaitė dailininkė, 
daugiau besireiškianti komerci
niame mene, paruošė laiškams 
popieriaus lapus, su vaikelio Jė
zaus siluetu per visą lakštą ir 
su maldelės tekstu, kad Kalėdų

Skubus pagelbėti kitiems

Paulius Augius buvo labai jautrus ne vien bendriesiems Į dieną būtų palaiminti mūsų ar
dai bams. Jisai visada būdavo timieji. Įstaigoje, kur dirba ši
vienas iš pirmųjų ateidavęs į 
pagalbą, jos reikalingiems ko
legoms. Mes visi žinojome tu
rčius jį daugybę pareigų ir už 
erganizat mio darbo ribų. Todėl 
jo nuoširdumas, jo noras padė
ti kitam mūsų akyse įgavo nau-

Rokiškio valstybinę gimnaziją ir | tuvių tremtinius Vienoje, šiais 
Telšių diocezijos kunigų seminari- metais kun. F. Gureckas atšventė 
ją. 1935 m. liepos 7 d. buvo įšven- savo sidabrinį kunigystės jubilie- 
tintas kunigu. Buvo Vi metų Kra- jų.
žiu vikaras, metus "žemaičių Prie- _ . „ ,. , ...
teliaus” redakt., 3 m. Tauragės * J- Ka<;,nfiko kūrinys “Ter-
gimnazijos, Mokytojų Seminarijos tremuit atspausdintas baž-nytinės muzikos leidiny “Con- 

temporary Latin Motetą”, iš
leistame Bostone, Summy - Ri- 
chard leidyklos.

• II. Radausko poezija ang
liškai. Viena iš garsiausių New 
Yorko leidyklų netrukus išlei
džia Henriko Radausko, šiuo 
metu dirbančio Kongreso Kny
gyno projekto Vokietijoj, poe
ziją anglų kalba.

ir Dragūnų pulko kapelionas. Vys
kupijos pasiųstas į Kauno Teolo
gijos Fakultetą, jį baigė Teol. 
licenciato laipsniu 1940 m. ir tų 
pačių metų rudenį buvo privers
tas pasitraukti į Vokietiją, kame 
tęsė teologines ir filosofines stu
dijas Breslau, Innsbrucko ir Frei- 
burgo Br. universitetuose, su ne
mažam pertraukom, per kurias 
dirbo tremtinių pastoracijoje: 
1943—1945 metais buvo Vienos ir 
Austrijos lietuvių klebonas, 1947 
Tuebingen’o tremtinių klebonas ir 
Prancūzų okupac. zonos dekanas.

Į Ameriką atvyko 1949 gruo
džio 23 d., buvo, kaip ir daugu
ma, priglaustas geraširdžio Šv.

Kun. Feliksas J. Gureckas. Šiais 
metais gruodžio , 8 d. Šv. Tomo 
Akviniečio Kolegijoje summa eum 
Įaudė apgynė disertaciją “Šven
čiausios Trejybės gyvenimas žmo
gaus sieloje pagal šv. Cyrilą 
Aleksandrietį”, tuo būdu gauda
mas valstybini (statė) filosofijos 
daktaro laipsnį. Jo specialybe filo
sofijoje — religijų istorija. Pir
mąją paskaitą studentams (kuri 
yra dalis doktorato reikalavimų) 
skaitė tema: “Platonizmo įtaka į 
Bažnyčios Tėvus”. Disertaciją pa- 

• Dail. J. Akstino paroda rašė lotyniškai, paskaita ir gy-

lietuvaitė menininkė, beveik vi
si šiame Kalėdų laikotarpy nau
doja tuos lakštus savo kores
pondencijai.

• L. pambriūno “Lietuvių 
kalbos veiksmažodžių aspektai” 
jau išspausdinti. Šį, “Aidų” pre
miją laimėjusį, veikalą išleido

Meilė tai kaip ryto šešėlis: 
kas akimirksnį jis mažėja; o

jos gilumos, naujos prasmės.
Kas arčiau pažįsta dailininko Lietuvil* Enciklopedija. Knyga 

šeimą, — jis augino dvi gra- tur* pusi., kaina $4. 
žias dukteris ir du sūnus — tas
negali ir negalėjo nematyti jo 
gerosios žmonos Danutės bend- 
rakeleiviškumo visuose jo dar-

Montrealyje atidaroma rytoj, 
gruodžio 17 d., Montrealyje, 
Aušros Vartų par. salėje.

nimas buvo anglų kalba.

Kun. F. Gureckas gimė 1912 m. 
birželio 18 d. Užpaliuose, baigė

A. a. Paulius Augius. Iliustracija “Žalčio pasakos

Organizacinėje dailininkų 
. darbuotėje

Dalyvavo Paulius Augius ne 
tik parodose, bet ir lietuvių 
dailininkų sambūriuose: nepri
klausomoj Lietuvoj, dar būda
mas mokykloj, priklausė jau
nųjų grafikų grupei Forma, ku
riai priklausė ir jo ryškieji

buose, rūpesčiuose ir reikaluo
se; tas negali ir negalėjo nema
tyti ir Danutės rodomo rūpes
čio kitais, ypatingai — mūsų 
tautiečių vaikais, likusiais varg
ti Europoje.

Netekus nepavaduojamo 
kolegos

Didžiausias Pauliaus neteki-
suranda I)en‘^ra*<e^p’y’a\ “ Petravičius, mc skausmas, be abejonės, slė- Dargis, Valius ir Vilimas; trem- gia velionies šeimą ir gimines.tyje — 1947-tais metais Vokie

tijoj — su kitais kolegomis bu- Bet skausmas ir mums. Nežiū
rint jo meninio palikimo, nesvo vienas iš Lietuvių Dailės laukėme iš jo dar daugiau dide- Instituto iniciatorių, dalyvauda

mas Instituto veikloje iki pat 
paskutiniųjų gyvenimo dienų.

Ryški Augiaus asmenybė iš- vybei, sunku patikėti, kad jį
Nenuostabu, kad, ruošiant me- siskyrė ir šioje, organizacinėje kas nore galėtų pavaduoti. Jo

u no parodas, Augiaus kūriniai dailininkų darbuotėje. Jo nuo- mirtis sukrėtė mus iki pat šir-
širdus noras pasitarnauti dai- dies gelmių ne vien dėl to, jog
lei ir kraštui buvo. toks didelis, ) netekome kolegos, bet ir žmo-
kad ir patys sunkiausi darbai gaus, tikėjusio grįžimą į gim-
būdavo atliekami malonioj at- tąją žemę, paaukojusio savo
mo8feroj; jo optimizmas būda- kūrybą nepamirštamiems' 2e-
vo toks užkrečiantis, kad ir maitijos laukams, bažnytkai-
sunkiausiose sąlygose mums pa- j miams ir žmonėmis, 
vykdavo suorganizuoti ne gana
plačias Lietuvos vaizdinio me
no populiarizavimo parodas.

lių darbų. Neatliktieji darbai ir 
yra mūsų bendrasis skausmas. 
Užgesus Pauliaus Augiaus gy

ir būdavo eksponuojami indivi
dualių meno kūrinių teisėmis. 
Jo iliustraciniams darbams pa
lygint: tinka tas muzikos at
vejąs, kada muzika rašoma pa
gal iš anksto paruoštą libretto.

Tai, ką dabar sakau, tėra 
mano šios dienos impresija; 
impresija to šviesaus dailinin
ko', apie kurio kūrybą, manau, 
netolimoje ateityje bus progos 
plačiau pašnekėti, plačiau pa
nagrinėti visus jo kūrybos eta
pus. Bet ir dabar negalima ne
pastebėti, kad Paulius Augius 
su savo bendrakeleiviais mūsų 
besivystančiai jaunajai grafikai 
atskleidė šio meno paslaptis ir 
nubrėžė kelius tolimesnei lietu
viškos grafikos plėtotei. 

Tarptautinėse parodose
Dar, palyginamai, visai jau 

no Pauliaus darbai atkreipė 
meno autoritetų dėmesį ne tik 

A nepriklausomoj Lietuvoj, bet ir 
• tarptautinėj arenoj jie buvo tei

giamai įvertinti. Ypatingą dė-

Vytauto Augustino 

Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokio
mis progomis. Albumo vaizdai 
kalba apie Lietuvą visiems su
prantama kalba, todėl jis tinka 
visiems, kas kokia kalba bekal
bėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Kalėdinė dovana.

Kiekvienam verta jį pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač 
mūsų draugams amerikonams. 
Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija, 
916 Willoughhy Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus. 
Kaina — $5.00 

Užsakykit tuojau!

gi-
Būkite dori ir būsite laimin-

— B. Franklin

Platinkite “Draugą”. 

Skelbkitės “Drauge”.

APDR AI ISTAS SAUGUMAS - PELNINGI PATARNAVIMAI •
Pasinaudokite sekančiais mūsų pstamid- 
mals: Nariams veltui Iškelčlame čekius. Duo
dame Knney Orderius — čekius Mmos M- 
loms apmokėti. Apdraudžiamo taupymo sky
rius. Kalėdų ir vakseljų skyriai. Aukšti di
videndai. Jaunuoliams kolegijos bonų skv 
rlns. Nemokamas parklnlmas. Saugios vanilę 
dėžutės Depozltsvlmas nsktj.- Organlurl 
Joms veltui kambarys susirinkimams. Ir rlaur 
kitų naudingų patarnavimų

CHICAGO SAVINAS*T.OAN ASS’N
6245 So. Westem Avė., Chieago, III. Telef. GRovehill 6-7575

ATDARA: Pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį Ir penktadienį nuo 9 Iki R 
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šeštadienj nuo 9 iki 12:30 vai. po pietų.

BUDRIKO
KALĖDINIS

IŠPARDAVIMAS
3241 So. Halsted St.
Nuolaida nuo 40% 

iki 60%
24 mėnesiai išsimokėjimui
$149.00 vertės 2 dalių sofa ir 

kėdė   ............................. $89.00
$300.00 — 2 dalių Kroehler 

setas ................................. $169.00
$349 00 3 dalių Diamond 

sectional ....................f. $189.00
$499.00 2 dalių Pullman 

setas ............................ $199.00
Didelis pasirinkimas minkštų kė

džių po $14.00, $19.00, $24.50, 
$29.50 ir $39.50 ir aukščiau

$199.00 vertės 3 dalių miega
masis: 2 komodos ir lova 
už ...................................... $89.00

$300.00 vertės 4 dalių Maineline 
miegamasis ............... $149.00

$429.00 vertės 4 dalių miegamasis 
Silver Ermine ........... $279.00

$600.00 vertės 4 dalių Italian 
Provincial .................... $399.00

Vatos matracai ...................... $9 95
Springsiniai matracai, mažes

ni ...................................... $14.95
$29.00 vertės springsiniai matra

cai ir box springs .... $18.00
$49.00 vertės 5 dalių chrom

virtuvės setai po ............ $29.00
$89.00 vertės 7 dalių setai $49.00 
$150.00 vertės 7 dalių

dinettes ............................. $79.00
Stalas ir kėdė už................ $9.95
Silver Spray eglutė $4.88 ir aukš. 
Didelis pasirinkimas koktelio ir 

prie sofų staliukų Walnut, Ma- 
hagony ir Lime Oak, vertės
$39.00, po ......................... $14.00

9x12 geri karpetai po .. $24.50 
9x12 Axminster karpetai $3900 
9x12 Wool Face karpetai $49.00 
Maži karpetukai 24 x 45 įvairių

spalvų ................................ $1.99
8 cu. ft. nauji refrige-

ratoriai ........................ $139.00
j 11 cu, ft. refri gera tori ai $179.00 

$600.00 Fhilco 2 durų 
refri geratori ai už .... $399,00 

Frigidaire Refrig., kaip
naujas ............................. $89.00

Skalbiamos mašinos nuo $68.00 Ir 
aukščiau

Port. siuvamos mašinos Zlg- 
zag ................................. $4900

Hoover dulkių valytuvai $29.00 
ir aukščiau

Virtuvės pečiai. 36 colių .. $98.50
Linoleum 9x12 .................... $4.95
Stalinės lempos nuo............$2.95
Ganu šildomi pečiai nuo .. $55.00 
Rašomos mašinėlės .... $39.00

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

T241 S. Halsted St.
, CAIutnet 5-7237

Krautuvė atdara pirmadienį Ir 
ketvirtadienį Iki 9 vai. Kitom die
nom Iki 6 vai. Sekmadieniais 11-5.

Pasiklausykite Budrlko radlo 
programų sekmadieniais 2:15 po 
pietų iš WHFC radlo stoties su 
mįslių spėjimais. Gal Ir jūs lai
mėsite.

Kryžiaus klebono A. Linkaus, draugystė tai vakaro šešėlis:
J- “ gyvenimo sau.4

vėl Chicagoje dirbo % metų nusileidžia. — Lafontaine 
“Drauge” administracijos skyrių- 
je, o toliau 3 metus amerikiečių '
George parapijoje Tinley Park,
III., ir 4 metus St. Juliana para
pijoje, kurioje tebėra iki dabar.

Kun. F. Gureckas yra padėjęs 
atsikurti “Čiurlionio” Ansambliui 
tremtyje (Vienoje) ir yra to an-, 
samblio garbės narys. Jis yra ’
“Laivo” bendradarbis, retkarčiais | 
rašinėja ir “Drauge”, Paskutiniu Į 
laiku jis įsteigė labdaros organi- j 
zaciją Lietuvos Dukterys, kurios Į 
tik prieš savaitę išėjo į viešumą 
su 100 narių, svarbesni, tačiau, i 
jo labdarybės organizavimo dar
bai atlikti 1944 <m., sutinkant lie-'

lAiDoinaco
* i

PltlESVlfNTlNAS NUOLAIDOS
• FM radijo aparat. nuo $28.95
• Transistorinial radijuk.—9.95
• A.M radijai ....................    .14.50
• Juostiniai rekorderiai. 79.00
• TV aparatai nuo ...........69.00
ir t. t. ir t. t.

VISKAS GARANTUOJAMA

PARDAVIMAS-TAISYMAS

llimillimilllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIII

M O V 1 N G

33211 HM$ted St-CL4*5665
Atdara kasdien iki Kalėdų nuo 
9-U v. vak. Sekm. 12.5 v. p. p.

A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus iŠ S D p II I E BARČUS 
tolimų ir artimų atstumų.

Tel. RE 7-7083
IIIIĮIHIĮlĮIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillilIlIil

RUDUO VALANDA
Visos programos Lš U’OPA

Alt i«»u Kllocyci<— KM 10i-7 MC 
Kasdien, nuo pirmadienio Iki penk 
'adieiilo iv-1a vai. ryte. SeStadlenj Ir 
-kinauirn) »:IO Iki 9:10 vai. ryte.

VaiuioSuok pirmadieni 7 vai. vak 
RaStinfi; 7159 So. .Maplewood Avė., 
Chieago 29, Iii. Telef. HE 4-241$ 
» r - ( _•- .

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufaeturers

Rankomis iŠpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chieago 

VIrginia 7-7258-59

Apsimoka skelbtis “DRAUGE* 

nes Ui plačiausiai skaitomas lietu 

vių dienraštis. Gi skelbimu kaino* 

visiems prieinamos

TELEVIZIJAS,
Sąžiningai Ir nebr&gtal taisau 

oz patarnavimų vieloje |2.OU, ut 
lii'bluvAs dar 04 — 110.00 Ir d ai y a.

Pigios pavelkallnSa lempos.

4. M I G L 1 A A t» 
joLV U. (tVUi M. 11 a. FK s-iv«* 

tn Ld-SE-

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 
mūšy specialybė.

PRECIN PHOTO 
STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav.
4068 ARCHER AVENUE 

Tel. VIrginia 7-2481

Pirkite Apsaugos Bonus Remkit dien. “Draugą”

CRANE
S A VENGS AND 

IGAN ASSOC1ATION

B R PIETKLEWICZ Pr«a

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
°LENTY OP FREE PARKING

4*4%
NEŠA INVESTAVIMO SĄSKAITOS

Mokami nuo vasario I d., 1960
PINIGAI {NEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D

Dividendai mokami saonlo Ir liepos m. 1 d.

uiiittnne PIRMAD. Ir K E TV....................... • v. r. Iki I 9- PVALANDOS: ANTRAD. .r PKNKTAD..................9 v. r. Iki I p. P
A KATA n » • r iki u T M 4. Tretilad. uždaryta

f
COMPLETE AUTO SERVICE

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVE.
kurioje Jūsų automobilis 
bus pilnai uii.algtae. prade
dant motoro suregultnvtmu, 
karoaertjoa lAtalsymu, ratų 
subalansavlmii, tiesaus va
liavimo m,Matymu, dažymu 
Ir kitai, darbais. Naujai pa
didinto** dirbtuvėse nando-

Jamoe modi'mifiklaiinlo. m»- 
ilnoe automobilio kamaert- 
Jai lAlyglntl. I Urbtu v Ase vie 
nu laiku gali hAti talaoma 

virš tuzino automobilių.

Hav. STASYS BAPKUR

4542*44 So. Western Avė., Chieago 9, III.
Telef. CLIffalde 4-2241
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NAUJAS LIETUVIŲ KAMERINES 
MUZIKOS KŪRINYS 

Kun. Br. Markaičio smuiko sonata 

VL. JAKl ERNAS. Chicago, III.

Sukaktuvinis Alice ?tephensSvų (paskutinėje dalyje yra net 
ansamblio koncertas Morrison ir aiškus liaudies dainos moty- 
viešbutyje buvo surištas su ryš vas), tačiau visos temos yra
kiu lietuvių muzikos laimėjimu: 
buvo pirmą kart atliktas naujas 
lietuvio kompozitoriaus kameri-

kontrapunktiškai vystomos be 
aiškių kadencijų ir eiliniam 
klausytojui sunkiau atpažįsta-

nis Kūrinys: kun. Br. Markai- mos. Galime tarti, kad ši sona
ta neprieštarauja lietuviškai 
nuotaikai ir yra jai artima.

čic sonata smuikui ir fortepijo
nui. Šis naujas įnašas pratur
tins mūsų kamerinę literatūrą, 
kuri, bent šioje Geležinės Už
dangos pusėje, nėra turtinga; 
išklausius šį naują kūrinį, yra 
aišku, kad turime vertingą įna
šą, kuris įdomus ne vien mums, 
bet ir kitų tautų muzikos mė
gėjams.

Žiūrint iš dabartinės moder
ninės muzikos kūrybos atmos
feros, ypač gi gan kraštutinės 
mados, viešpataujančios šio 
krašto įvairių menų atstovų

Sonata yra trijų dalių; pir
moji dalis neatstovauja įprasti
nės sonatos formos, bet yra lyg 
trijų dalių dainos formos plačia 
melodijos linija vesta elegija. 
Antroji dalis paremta priešpa
statymu tarp “adagio” ir 
“scherzo” elementų; jie abu pa
remti tuo pačiu motyvu; veika
lo bėgyje “scherzo” nuotaika 
nustelbia lėtąją pusę; viena 
“da Capo” pakartojimas čia 
galėtų būt sutrumpintas. Tre- A. a. Paulius Augius. Pasakos iliustracijatarpe, kun. B. Markaičio sona .. ta sudaro savotišką reiškinį. {l°J' ^l.a yra ttin gyva bet 

Autorius turėjo drąsos neįsi- J»a vtduryje. ka,p. tree.o.n te- 
jungti į "madnią" dvylikos to- ma grįžta pirmosios dalies de
ni) atonaię sistemą; jis nevar- g™e melodija, kur,, galbūt k,ek 
■oja ausį rėžiančių disonansų; Per dauS *» barto,ama Įsnu- 
jo mužiką neskelbia romanti- *n«al Bambant, užbaiga sukę- 
koa bei “XIX amžiaus dvasios" “«•tam tlkn' abejonių dėl per
paneigimo Priešingai; skambe- 'X0 ’tOTeJ“”° vien°je ‘""“j' sys yra švelnus, nuotaika ele- ir Per, Sausaus vienbalsio 
giška. sakytume net romantiš-
ka; stilius pilnai tonalus, net

NAUJA ALGIO BUDRIO 
KNYGA

EDVARDAS ŠILAITIS, Cicero, III.

“New York Times” dienraš čiau minėto tipo romaniukai. 
mo fortepijono partijoje Visu- ^is, 1^60 m- lapkričio mėn. 30 Ne. Čia reikia vietomis ir susi
mos įspūdis, nepaisant šių pas- d. laidoje, skyrelyje ‘Books mąstyti ir pergalvoti, bet tas 
tabu, itin užbaigtas. Kaip cik- Published Today įsidėjo tokią kaip tik knygai priduoda dau- 
linės sonatos forma, kun. B. žinutę: g’.au vertės, nes jis kalba ne
Markaičio veikalas yra gal ar- “PAPERBAC'K ORIGINALS a^’e kasdieniškus dalykus, 
timesnis prie XVII amžiaus ita- Fiction: ROGUE MGON. by Al- Knygoje, kaip ekrane pro 
lų kompozitorių ar net prie gis Budrys (Gold Medai Book), skaitytojo akis prabėga moks- 
Handelio ar J. S. Bacho sona- 35 cents”. 1° daktaro Edward Hawks pa
tų, negu prie Vienos klasikų — ... veikslas, paįvairintas kitais —
Haydno, Mozarto, Beethoveno čia kalbama apie naują «am Latourette, Vincent Con-
išvystytos sonatos formos. So- knygą, kurią parašė Lietuvos ning+on. Al Barker, Clair Pack,

Nors daug kur kun. Markai- nata parašyta 1960 m. Tampo- ^cn< konsulo New Yorke Jono Elizabeth Cummings ir kt. Paš
čio muzika skamba beveik ho- je> Floridoje; ji pavadinta “in Budri° sūnus — Algis. Kaip kutiniai du charakteriai yra
mofoniškai, bet po tuo slepia- D” pagal pirmosios dalies griež- ankstesnės šio mūsų tautie- moterys, tačiau jos čia tik pa-
si smulkus ir sklandus polifo- tai išlaikytą tonaciją; antroji c,° knygos, taip ir ši yra išleis- deda pagrindiniams veikėjams,
ninifc darbas; smuiko ir forte- dalis svyruoja tarp G-major ir ,a Pato&ianie, kišeniniame for- o ne valdo juos ir neprievartau-
pijono temos kontrapunktiškai paralelio minoro; finalinė da- mate* minkštais viršeliais. Kny- ja skaitytoją.
vedamos; net ir akompanuojan- lig — jn A, pradžioje minore, kuri turi 176 puslapius, yia Algio Budrio “skridimas mė
čios fortepijono partijos nesu- o užbaigiant mažoru. skiriama plačiai skaitytojų ma- nulin” idėja yra gerokai kitaip
daro harmoniškos figūracijos, sei» todėl nebrangi — tik 35 interpretuojama, kaip kad gir-
bet turi polifoninio balso ypa- Ku®- Br. Markaitis yra itin centai. dime iš mokslo žmonių. Tačiau
tybių. Nepaisant harmoninio sa^° je. įvairio-į Intriguojanti knyga apie J’8- žinoma, ir nesiskverbia į

t-u tendencija pasilikti vienoje 
tonacijoje, mažai moduliuojant, 
su gražia ir aiškia melodijos li
nija. Si švelniai skambanti har
monija toli gražu nėra konven- 
cijonališka: jon įeina apsčiai 
disonuojančių sąskambių, kvar
tomis suskirstytų akordų ir net 
sveikų tonų harmonijų.

Budrys turi ne 2, o 3 vaikus 
(trečiojo susilaukė dar nese
niai).

Didelis A. Budrio derlius
Kad 9kaitytojai susidarytų 

geresnį Algio Budrio kūrybos 
vaizdą, paduodame jos išėjusius 
romanus ir jų leidėjus chrono
logine tvarka: ,

1. “FAL.S NIGHT” (Lions 
Books). 2. “MAN OF EARTH” 
(Ballantine), kuri yra išleista 
ir vokiečių kalba. 3. “WH0?” 
(Pyramid). Šios knygos verti
mai išėjo Europoje vokiečių, 
prancūzų, švedų ir ispanų kal
bomis, Be to, ji yra parduota 
ir filmų gamintojams. 4. “FAL-, 
LING TORCH” (Pyramid), ku
ri išleista ir vokiškai, Vokieti
joje. 5. ”UNEXPECTED DI- 
MENSION”- (Ballantine) 
apysakų rinkinys. 6. “ROGUE 
MOON” (Gold Medai Books).

Algis Budrys pasižymi ir sa
vo “hobby” srityje, rašydamas 
automašinas liečiančiais klausi
mais tos rūšies žurnaluose. Jis 
yra stambaus Care žurnalo 

“Contributing Editor” ir pasku
tiniu metu rašo kiekviename 
numeryje. Taip pat jo rašinys 
iš automobilių srities telpa ir 
1961 m. sausio mėnesio Cus- 
toms Illustrated žurnale. Čia jis 
pasirašo slapyvardžiu — Jeff- 
ries (jo pirmojo sūAaus vardas) 
Oldmann.

Sunku būtų sužymėti visą 
spaudą, kurioje Algis Budrys 
rašo. Bet dar norėtųsi priminti 
vieną — “Help” (satyros žurna
las), kurio 1960 m. lapkričio; 
mėnesio numeryje telpa ir Vie
nas jo rašinys (Algio Budrio 
vardu).

Vaistai gali paveikt 
sprendimo galią

Plačiai imti naudoti barbitu- S 
ratai gali būti prežastimi stam
bių sprendimo klaidų. Tai tvir
tina daktarai.Gene M. Smith iri 
Henry K. Beecher, rašydami, 
"The Journal of the American 
Medical Association”. Anot jų, 
nemažai sunkių nelaimių ke
liuose. fabrikuose ir kitur įvyks 
ta dėl naudojimo tų barbitūra
tų, raminančių vastų.

Apkasams kasti mašina
Amerikiečiai išrado mašiną, 

kuri per minutę iškasa apkasą 
vienam kariui. Mašina sveria’ 
36.000 svarų ir geram kely ga-1 
Ii važiuoti 30 mylių greičiu per 
valandą.

Elektronines "smegenis" 
moko "girdėti"

Mokslininkai, dirbą Bell Tele
fonų Laboratorijose, tęsia tyri
mus, ieškodami būdų, kaip 
elektroninės “smegenys” galėtų 
atskirti garsus ir “suprasti” žo
džius. Yra vilties sudaryti to
kias elektronines mašinas — 
“smegenis”, kad jos galės at
skirti žmogaus kalbos garsus.

Daug studijuojančių

Marųuette Universitete ku
riam vadovauja jėzuitai, šiemet 
yra 11,501 studentas, net 755 
daugiau, kaip pernai metais. 
Tai rekordinis skaičius tame 
universitete, veikiančiame Mil- 
waukės mieste.

PASIRUOŠKITE ŽIEMAI
Leskite mums patikrinti Jūsų centrinį apšildymą

Mes įrengiame — Mes 
aptarnaujame

• Stokerius — Boilerius

• Anglines krosnis — Aly
vos degintuvus

• Karšto vandens į< 
šildytuvus

Pardavėjas: Vincas Doba

Pakeičiame į 
GAZO—ALYVOS 

apšildymą 

Paruošta
KŪRENAMA ALYVA 

Pilnas patarnavimas 
Išsunokėjnno sąlygos

ANGLYS 
Komerciniams 

Rezidenciniams namams

SIURBLIAIS išvalomi 
Boileriai—

Center. krosnys

G A P S ALYVA ■ ANGLYS
Kreipkitės į mus visais apšildymo ir air-ocnditioning reikalais

2735 W. 63rd St. Diena ar naktį PRos. 6-6677

santūrumo, pasiektas rezulta- Pigomis jau teko girdėti 
tas nėra banalus, ir, išeinant iš J° kurmių, ik. šicl daugiausiai
virštninėtų stiliaus apribojimų vokalinėje srityje, ši sonata yra _ _______ ___________ _____
— nelauktai naujas ir įdomus. aiskus žin&sn!s Pirmyn, ypač man.ukų, kuriuos mes dažnai tuo momentu galėtų atrodyti
Išėjus į amerikonų naujosios formall° išvystymo ir stiliaus matome spaudos kioskuose ar .,tikra„ gioje srityje jig yra
muzikos areną, dogmatiškai nu- savltumo 3ntYJe- Kun‘ B Mar’ knygynuose ir į kuriuos paaug- tikrajJ meistras, nors. kain ra.
siteikę naujosios muziko* adep- kjut,s turi savo veidą; jis les- liai autobusuose yra įkišę gal- §vtoja8( ir neturintis ilgesnio
tai — kritikai (tokių esama ko ir randa savo nuosava ku- vas. Tai gilesnės minties kny- stažo
apsčiai) gali šį kūrinį sukriti- rybinJ keb5* Gahmc Pasidžiaug- ga, vaizduojanti neeilinius žino- Kad “Rogue Moon” romanas
kuoti. kaip “nepakankamai nau- ti jo aktyvumu ir palinkėti jam nes jo sukurtame - fantasti- yra tikrai jdoJnU8 įrodo taa
ją”. Antra vertus, ši sonata ga- to lmfsn'ū laimėjimų. niame pasaulyje. faktas, jog jį specialiai auto-
li būti džiaugsmingai pasveikin- “Sonata in D” buvo atlikta Kaip ir ligšiolinėse savo kny- riaus paruoštoje sutrumpintoje
ta, kaip tik naujos muzikos mė- smuikininko Francois d’Albert gose, taip ir šioje Algis Bud- formoje patalpino ir “The Ma- 
gėjų — tiek atlikėjų, tiek ir (Chicagos Konservatorijos de- rys moka pagauti skaitytojo gazinc of Fantasy and Science 
klausytojų — dėl savo melodin- kano) ir pianisto George Law- dėmesį ir jį išlaikyti iki pat Fiction” žurnalas 1960 m. gruo- 
gumo. klausymo lengvumo' ir, nėr. (ten pat operos klasės ve- paskutinio puslapio. Jis yra džio mėn numeryje. Čia šis kū- 
visdėlto, pakankamo naujumo, dėjo Ir — sezono metu — Ly- taupus žodžiuose, bet aiškus rinys užima daugiau negu pusę 

Kiek toli kun. B. Markaičio rinąs Operos dirigento padėjė- mintyse. Tuo dar nenorėtume žurnalo — 88 puslapius, 
sonata turi lietuviškų tautinių j0). Kun. B. Markaičio kūrinys pasakyti, jog ši knyga yra taip Jūsiškis _ geriausiųjų tarpe 
ypatybių? Iš esmės kun. Mar- nėra lengvas, ypač pianistui, lengvai skaitoma, kaip aukš-
kaitis nėra “nacionalistinis” Jį8 praskambėjo puikiu ansamb- -------------------------------------------- KaiP minėjome, Algis Bud-
kompozitorius. Jo muzikoje ne- liu. Fr. d’Albert yra augšto ly- bėjo aiškiai ir dinamiškai ba- rys iau ®r*jo prasimušti į ge- 
rasime aiškių, su užbaigtomis gjo gražaus tono solistas smui- lansuotai. ('ausiniu jo parinktos literatu

išradėjo pasaulį; jam pakanka, 
jog jis sugeba sukurti bent lai- 

Tai nėra vienas iš “sex” ro- k;nę nuotaik4. kuri skaitytojui

fantastinį pasaulį

Apie širdies atakas
*iew Yorko daktaras Arthur 

M. Ma.sters, peržiūrėjęs 2,600 j 
pasentų, skelbia, kad:

1. Širdies atakos nėra ypatin
gai surištos su žmogaus atlie
kamo darbo rūšimi;

2. Jos gali beveik vienodai 
lygiai įvykti miegant, ilsintis 
ar dirbant;

3. Tai nėra liga, kurios prie
žastimi yra “moderniojo gyve
nimo įtempimas”;

4. Jos lygiu dažnumu pasitai
ko visose gyventojų klasėse. 
Gal kiek mažiau darbininkų tar
pe.

Kanados meno antologija

Iš spaudos išėjo R. H. Hub- 
bhrdo paruošta Kanados meno 
antologija, pavadinta “An an- 
thology of Canadian Art”, kur 
aprašoma Kanados tapyba, ar
chitektūra, skulptūra ir kiti 
dailieji menai. Veikalas gausiai 
iliustruotas, kaina $7.50. Išlei
do Oxford Univcrsity Press.

LIETUVIŠKA VALGYKLA

PALANGA
6918 South Wesfern Avenue

Chicago 36, III. GRovehilI 6-9758
Atdara nuo 6 vai. ryto iki 8 vai. v'ak.

kadencijomis liaudies dainų ci
tatų. Tačiau šios sonatos nuo
taika — šviesiai lyrinė, elegiš
ka — yra aiškiai lietuviška. Te-

kininkas; George Lawner kaip Smuikininkas d’Albert kun. ros srities autorių tarpą. Jo vie-
piano solistas gal būtų kiek Br. Markaičio sonata yra gero- na fantastinė apysaka yra įdė-
sausokas, bet yra pirmaeilis kai susidomėjęs ir numato ją ta i prieš kelias savaites pasi-
akompanijatorius ir ansamblis- atlikti įvairiomis amerikonų rodžiusią DELL leidyklos išleis-

matikoje yra lietuviškų moty- tas. Fortepijono partija akam- koncertinio gyvenimo progomis. U knygą Six Great Short
• Science Fiction Novels”. Čia A.

Pasinaudokite plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 
siunčiančios siuntinius Į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.
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# Per ItiOicj firmą «(unetamt ehinrtntat paskyrimo rietą, pasiekta trumpiausiu laiku, £■= Visi muilai apmo
kanti vlptoj<‘, mOmj jgti.lgoj*. gavėjas nieko nemoka. 0' Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose (jallt* 
gauti (vairiausių prekių. # Htuntlnlų priaUtyniMs va rantuojamas 100%. O Jstalaos Ir skyriai atidaryti 
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Budrys pateko į 6 autorių tar
pą su savo apysaka “Chain 
Reaction”.

Šioje knygoje jo apysaka 
užima 35 puslapius, o be to, ten 
pat telpa knygos redaktoriaus 
Groff Conklin trumpas įvadas 
į A. Budrio kūrybą ir trumpa 
autoriaus biografija. Čia rašo
ma. jog Algirdas Jonas Budrys 
yra gimęs 1931 m., yra laisvos 
Lietuvos valdžią atstovaujančio 
diplomato sūnus; Amerikoje 
gyvenantis nuo 1936 m. ir šiuo 
metu turintis laisvos Lietuvos 
pilietybę Rašoma, jog savo li
teratūrinę korjerą pradėjęs 
1952 m., o per sekančius 8 me
tus vrn pardavęs apie 200 apy
sakų ir 5 romanus, kurių dau
guma yra “s, ience fiction” po
būdžio.

Tenka pataisyti aukščiau mi
nti us žodžius ir pasakyti, jog 
paskutinė jo knyga jau yra šeš
toji. Toje apžvalgoje yra dar
vunns netikslumas (Iftšnuktas 
besikeičiančių įvykių): Algis,

JŪS GALITE PASITIKĖTI 
DAKTARO PARAŠYTO RE
CEPTO TIKSLIU IŠPILDY
MU, KAI KREIPIATĖS Į MŪ
SŲ VAISTINĘ.

Kasdien išpildydami di
delį kiekį receptų, vartoja
me šviežius vaistus, kurie 
sėkmingai veikia. Turime 
vaistų didelį pasirinkimą 
ir pačių naujausių, vėliau
siai išrastų.

Kviečiame ir Jus duoti 
mums išpildyti Jums dak
taro prirašytą receptą ir įsi
tikinsite, kad mūsų vaistai 
švieži ir kainos labai priei
namos.

DARGIS VAISTINf
CHARLES DARGIS,
Reg. PharTnnciRtan 

2425 W. Marų net (c j 
Road

CMcaRO », IU.
Tel 4-605B

kf i aki i.«

F‘R i. SCRlPTIONS

Califomia Beauty Salon
2751 W. 7lst St. Tel. Hemlock 4-0271 

SPECIALIAI
Kerpami natūraliai garbanuoti plaukai. Indivi
dualiai pritaikomas plaukų sušukavimas, Silver 
blonding, Švelnūs, natūraliai atrodantys pus
metiniai.

Antrad., trečiad. ir šešt. iki 5 vai. vakaro 
Ketvirt. ir penkt. iki 9 vai. vakaro. 
Pirmadieniais uždaryta.

BARBARA ROGO, Savin.

VOSYLIUS FOOD MART
2433 West 69th St. Telef. PRospect 6 2113

PARDUODA SAVO GAMYBOS SKILANDŽIUS 
DEŠRAS - ARBATINES, KROKAVTNES. KUMPINES, CIBU- 
LINES, CESIsįAKINES, 2EMAITI8KAS, MEDŽIOKLINES BEI 
2ALIAS dešrąs virimui

Cin iiiMiu- <lidelj iMutirinkitnų šviežios m$HON: JAI TIEKOM, VER- 
išll \OS, AVIENOS, ftvleliji it-rūkyta PAKAIENA IR l’AI kšTII A A. 
Inip pat iMH-diUMlame: lieltivlAkiis sūrtiiN, h v lestų. -mldiiinltlM Ir tise- 
kitis delikateMltt. Atdaru kasdien nito H vai. ryte Iki U vai. vak. 
ftventadteniato mm 9 tai. rytu iki I vai. vai. |m> pietų.
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NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu
Jei norite užaitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobiliui, 

ar šiaip ką a|>draii»ti. reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jia parūpintų junia polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
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Mes esame pirmaklaniai nariai Chicago Board of Underwriters
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Rootp 800222 W. Adams St.

Telefonas UEntral 6-5206
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Žinios iš okup. Lietuvos
▼ Vilniaus krašto istoriniai

paminklai. Vadinamosios Sovie
tų Lietuvos teritorijoje,' į ku
rią įeina ir „ vakarinė Vilniaus 
vaivadijos dalis, užregistruota 
407 istoriniai paminklai, iš ku
rių 224 priklauso Vilniui. Pro
vincijoje tarp Druskininkų ir 
Turpnonto (Latvijos pasienyje) 
rasta vertingų paminklų, pvz. 
Trakuose. Iš to prašosi išvada, 
jog ta Vilniaus krašto dalis yra 
žymiai turtingesnė paminklais, 
negu 8 kartus už ją didesnė 
prūsinė Lietuva.

Baigiama atstatyti Vytauto 
pilis Trakuose. Tas didelis pas- 
‘-catas didžiulio ežero saloje im
ponuoja kaip viduramžių archi
tektūros pavyzdys.

Antra stipri tvirtovė, saugo
jusi Vilnių iš rytų pusės, buvo 
pilis Krėvėje; ji yra įjungta į 
Gudijos TS Respubliką. Krėvės 
pilis, tikriau sakant, jos griuvė
siai, cunkiai nukentėjo per abu 
Pasauliniu karu ir, kaip atro
do pilis nebūsianti atstatyta, 
bet užtat Krėvės piliai arti
miausia bažnyčia- iš XVI šimt
mečio yra atstatyta ir pavers
ta muziejum.

Pastaruoju laiku didelį susi
domėjimą sukėlė iškasenos prie 
Gedimino kalno: 3 su puse met
ro gilumoje atkasta XIV šimt
mečio gatvė, lauko akmenimis 
grįsta. Ane amžiaus darbininkai 
savo darbą atliko taip solidiš- 
kai, jog po 600 šimtų ta 4 met
rų pločio gatvė nerodo jokių 
ratų išmuštų įdubimų bei grio

velių. Vilniuje ir jo apygardoje 
atkasta daug įrankių, ginklų, 
žmonių ir gyvulių skeletų. Me
no istorikams įdomios artistiš
kai pagamintos plytos su kara
liaus Zigmanto II Vazos ir kai- 
kurių anų laikų Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos magnatų
portretais.

Laiks nuo laiko buvo iška
sami, atrandami monetų (pini
gų) rinkiniai, knygos ir doku
mentai dažniausia surandami 
paslėpti senų namų palėpėse, 
rašo lenkų savaitraštis “Gwiaz- 
da Polarna”, pasirėmęs “LW- 
IL’u. ir priduria, jog atrasti pi
nigai, knygos ir dokumentai 
liudija “lenkišką Vilniaus praei
tį”.Mūsų manymu, Gedimino ir 
Vytauto pastatytos pilys nieko 
lenkiška neliudija; priešingai 
archeologinės iškasenos liudija 
lietuvišką Vilniaus krašto pra
eitį. Vilnius buvo didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių sostinė, ku
rią iš vakarų pusės saugojo 
Trakų, o iš rytų pusės — Krė
vės pilys. Dėl to istorinių pa
minklų daugiau Vilniuje negu 
Kaune, kad Vilnius buvo Lietu
vos administravimo ir kultūros 
aentras. (JGs)

▼ Išcenzūravo “Lietuvos TSR 
istorijoj' II tomą. Mokslų aka
demijos Istorijos institutas pa
ruošė spaudai antrąjį “Lietu
vos TSR istorijos’’ tomą, kuris 
apima laikotarpį 1861—1917. 
Tomą paruošė J. Žiugžda, J. 
Jurginis, E. Griškūnaitė, V. 
Girdzijauskienė, V. Merkys, M. 
Turas, R. Šarmaitis ir kit. Pir
mame skyriuje dėstoma Lietu
vos istorija “kapitalizmo kili
mo laikotarpiu”, gvildenamas

1863 metų sukilimas, “lietuvių 
liaudies kova prieš nacionalinę 
priespaudą ir kt. Antrasis sky
rius užvardintas “Lietuva im
perializmo ir buržuazinių - de
mokratinių revoliucijų laikotar
piu”. Savaime aišku, kad leidi
nys yra tendencingas, neobjek
tyvus, nes kitokio sovietinė 
cenzūra Lietuvoje nepraleistų. 
Nežiūrint to, kad veikalą ruo
šė visai patikimi partiniai ko
munistai, rankraščiai ilgai bu
vo cenzūruojami, o lapkričio 
mėnesyje Vilniuje buvo suruoš
tas dar specialus posėdis, ku
riame rankraščių atskiros da
lys ouvo kruopščiai išnagrinė
tos. Autoriams duotos instruk
cijos rankraščio kai kurias da
lis pertaisyti. Tik po to veika
las eis į spaudą. (E.)

▼ V aikų knygų konkursas su 
ryškiomis tendencijomis. Kul
tūros ministerija ir Valstybinė 
Grožinės Literatūros Leidykla 
Vilniuje paskelbė konkursą 
vaikų knygoms sukurti. Kon
kursas iš trijų dalių: Pirmąją 
grupę sudaro grožinės literatū
ros knyga vidutinio mokyklinio 
amžiaus vaikams (apysaka ar 
apsakymų rinkinys). Pabrėžti
nai pažymėta, kad kūrinyje 
“turi atsispindėti komjaunuolių, 
pionierių, moksleivių. gyveni
mas, komunistinės moralės 
principai, tautų draugystė”. 
Premijos skiriamos: 10,000, 
5,000 ir 3,000 rbl. Antroje gru
pėje ieškoma beletristinė kny
ga, kurioje moksleiviai būtų 
supažindinami su septynmečio 
planu ii kitais “pasiekimais”. 
Premijos tokios pat, kaip pir
moje grupėje. Trečioje grupė
je 10,000 ir 5,000 rublių bus 
premijuojamos pjesės, taip pat 
su aiškiomis tendencijomis.

▼ Ievos Simonaitytės auto
biografinė apysaka “O buvo 
taip” išėjo Valstybinės Grožinės 
Literatūros Leidykloje Vilniuje 
palyginamai dideliu tiražu: 
25.000 egz. Knyga 376 pusi. 
Viršelis ir raižiniai V. Kalinaus
ko. (E.)

Baletas
Baletas išsivystė . gana anks

ti. Įvairių dievaičių šventėse 
Graikijoje buvo įvesti vaidini
mai, pantomima, Kuriuo metu 
buvo vaizduojami to dievaičio 
kulto mistiniai padavimai, le
gendos, Čia buvo įvesta taipgi 
muzika ir baletas. Iš jų su lai
ku susiformavo šventieji šokiai.

Muzikos tikrąją pradžią ran- 
i dame Azijoje (Kinijoje, Bur- 
moje). Iš čia ji vis slinko į va
karus ligi Graikijos ir Italijos, 
ir vakarų Europos. Spėjama, 
kad baleto buvo tas patsai ke
lias. Yra žinoma, kad Indijoje, 
Siame, Burmoje ir kt., taipgi 
Afrikoje, net po šiai dienai li
ko kulto, mistiniai šokiai. Egip 
to antkapiai rodo. kad ten bu
vo net ištisi būriai šokėjų prie 
bažnyčių, taipgi ir prie faraonų 
rūmų. Egiptėnai savo ritualuo
se dieviškai garbinamam jau
čiui Apis davė baletą iš 40 mer
gaičių. jos šokdavo nakty, mė
nesienoje. Dievaitis Oziris, esą,

4i%~~

JT. ANTHONY 
VONMI R LO JLM AMT

Tst

A. a. Paulius Augius. Iliustracija “Žalčio pasakos“

buvęs vyriausiu šokėju. Grai
kijoje buvo šokama Dionizo 
šventėje.

Baletui persiritus į vakarų 
Europą, Prancūzijoje l taipgi 
Italijoje ir Rusijoje) buvo iš
dirbtos taisyklės choreografi
niams judesiams, prisiderinant 
prie tų laikų aukštųjų sluoks
nių griežtos moralinės etikos ir 
estetikos nuostatų. Bet, tas la
bai varžė -baleto laisvumą. Dėl 
to buvo nemažai kovota. 1721 
m. balerina Mario Camargo su
kėlė Paryžiuje didelį skandalą, 
kam patogesniam šokimui sa
vo suknelę keletai centimetrų 
patrumpino.

Anglijoje, 1734 m. šokėja 
Maria Šalie koncerto metu bu
vo sustabdyta, kam ji baletą 
“Pygmalion” šoko draperijoje. 
Tiktai dviem šimtmečiams pra
slinkus Marijos Sailės idėją re
alizavo balerina Isadora Dun- 
can.

Su laiku, baletas tapo nuola
tiniu palydovu scenoje. Richard 
Wagner tam nepritarė. Savo 
operoje “Tannheuser” baleto 
nebuvo įvedęs. Jo mecenatas gi 
Paryžiuje pareikalavo iš Wag- 
nerio, kad būtinai parašytų ba
letą, kitaip opera nebus stato
ma. Wagneris nusileido, baletą 
įvedė prieš savo nusistatymą.

Šiandien gi matome, kad ba
letas turi savo užkariautas tei

M O V I N G
2047 W. 67 PI. WA 6-8063
R. ftERCNAS perkrausto baldiu 
ir kitus daiktus. Ir ii toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdraudė.

BENDRAS 
APDRAUDIMAS!

Automobilių, ligoninėje buvi
mam, salaro. ry vyMs, bendras 
atsakomybes (Liabillty) Ir kt

E. A. K L I H E
175 Wert Jaokaoo Blvd., 

CHICAOO 4. ILL.
YVRtMter S-4SS0 

Namų irt. Lladen 4-«104

Donald Petkus Anthony Petkus

A* Petkus Sūnūs
NAUJA KOPLYČIA 

MARQUETTE FUNERAL HOME
2 5 3 3 West 71st Street

(Mapiewood gatvės kampas)

GRovebill 6-2346 T0wnhall 3-2108

Pilnas laidotuvių aptarnavimas, įskaitant karstą Ir pasi
naudojimą mflsų gražiom koplyčiom, yra nuo *8*7.5.00: 8435.00; 
8505 00 ; 8050 00 : 850500; 8750.00; 8875.00 ; 8805 ę0: 8045.00; 
8075 00. $000.00 Ir daugiau.

Turime pilną pasirinkimą karstų čia pat koplyčioje. 

GRAŽIOS INDIVIDUALINES KOPLYČIOS 

Mašinoms pastatyti aikštė.

Lietuviams teikiam šios rūšies patarnavimus 30 metų.

tapo įvesti kai kurie judesiai, - pavyko rašytojui grįžti į Euro- 
triukai, kurie išeina iš klasiki- pą. Ilgesnį laiką praleido Islan- 
nio stiliaus orbitos. Tuos egzo- dijoje, pagaliau grįžo į Leąkiją. 
tinius “šūvius” mts vadiname Vadovavo lenkų PEN klubui, 
akrobatika, ekvilibristika. Yra 1 Pastaraisiais metais gyveno kams egzotiškų kraštų, kuriuos
perspektyvų, kad rytoj šios ba-1 ^Pak?8 Londone. Parašė kelioli- rašytojas yra pažinęs, 
lėto formos irgi bus praplėstos.
Jau dabar, pavyzdžiui, prie 
naujosios Belą Bartok baleto:
“Medea”, pritaikinti nauji, cha-; 
rakteriai originalūs, bet meniš

ka beletristikos veikalų, vieną 
dramą, rašė ir poezijos. Dau
gelio Goetelio apysakų siužetai 
kilę Iš Turkestano ir kitų len-

ki judesiai. (I. Lrt.)

GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELI N Y ČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WKST 6Srd STREET 

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Mirė rašytojas Goetel
Ferdynant Goetel, žįnomas 

lenkų rašytojas, šiomis dieno
mis mirė Londone. Gimęs 1890 
Galicijoje, vokiečių kilmės gele
žinkelio šeimoje, mokėsi Kro
kuvoje, Lvove, 1908—12 Vie
noje studijavo architektūrą, po 
to gyveno Varšuvoje, iš kur, 
kaip Austrovengrijc: pilietis, 
Didžiojo karo metu rusų buvo 
deportuotas į Turkestaną".' Po 
ketverių metų tremties 1920 
m. per Persija. Indiją, Egiptą

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON’

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO-
3914 West lllth Street

Didžiausias ParainklanM Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

ses. .savo privilegijas. Kostiu
mai derinami pagal muzikos 
idėjas. Kompozitoriai temas 
gaudo iš įvairiu legendų, pasa
kų, fantazijų. Baleto judesių 
stilius yra įstatytas į atitinka
mą formą, rėmus, kuriems duo
tas klasikinio meno tercinas.

a
Pasaulinio mąsto baletas au

kštai stovi Rusijoje. Tačiau ir 
čia, kad prisiderintu prie pub
likos nūdienės nuotaikos, kai 
kur imama nutolti nuo plasti
niams grakštumam- nustatytų 
rėmelių . amplitude?: į baletą

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMU 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITW1NAS. Pi*z.
3039 $o. Halsted St.

Tel. Vlrtory 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai
Kastini? atidarą kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki fi vai. vakaro Ir Šeštadie

niais iki 3 vai. p. p
-st suerr jsser ame:

|V=

Laidotuvių Direktoriai

MAŽEIKMANS
mu ta CRN AVB.

V*
TRY» MODERNIlKOf 

ADE-CONDltlONED K0PLYCI09

MAllMOMf VIRTA 

REjrabfe T-I8O8 REpubBs T-8601

SKIP’S 
L iquor Store

S E L F 
SERVICE

&5I5 S0. DAMEN AVĖ ALL PHONES WA 5-8202

D.DECEMBER — GRUODŽIO 15, 16, 17 D.
POPULAK BKAND OF IMPORTED 

GERMAN BKANDY Fifth $4.98

IMPORTED NAPOLEON BKANDY Fifth $3-39

METAXA 5 STAK GREEK ‘ 
BKANDY Fifth 15-79

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

IMPORTE!) POLISU WINES 
ASSORTED FLAVORS Fifth $1-69

SKAIDRIOJI VODKA 80 PROOF Fifth $2-98

HLNTLEY KO Y AI, 8 YR. OI,D 
IMPORTED SCOTCII VVHISKEY Fifth $3-98

ADVOKAAT EGG NOG LIUUEUR Fifth $3.59

IMPORTED CKEME DE BANANA 
PINEAPPLE UQUEUR

or
Fifth $4-79

CHERRY HEER1NG IJQLEUR Fifth $6-39

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėlės iš savo šiltadaržių vestuvėms, 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpins gėles 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti ir puošti _P 
kapus Jūsų artimųjų. W
3942 W. lllth Sh, PR 9-1355 ir 9-1356

J. F. EUDEIK1S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue,
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IK NAKTĮ

1Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7l»t SI. Telef. GHovehilI 6-2345-6

1410 S. 50th Ava., Cicero. T0wnhall 3-2108-09
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Ambalanaų pasarna- Mes turime koplyčias

rimas dieną Ir naktį visose Chicagos ir

Rose lando dayse Ir

Reikale šaukite tuojau patarnausime.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAIayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
718 WEST 18tk STREET Tel SEeley 3-5711

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

DIDŽIAUSIA IR MODERNIŠKIAUSIA PAMINKLŲ 
DIRBTUVE CHICAGOJE

Pirkite tiesiog iš gamintojo ir sutaupysite!
John Savickas

Monuments "
1 1849 So. Kedzie
Chicago 43, UI.
Jum, pasirinkimui dl- 

(ifiansiss rinkinys ga-l 
tavų pavyzdžių.

l>č| susitarimo (appointment) galite pašaukti kiekvienu laiku.
Telefonai: BE 8-3032 arba BE 3 4718 

Atidarą kasdien ir sekmadieniais nuo 8 vai. ryto Iki 5 v. vak.

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. M1CHIGAN AVĖ. Tek ('Ommodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1139

VASAITIS — BUTKUS
1440 8. 50th AVĖ CICERO. ILL. Tel. Ol.ymplc 2-1003

STEPONAS 0. LACKAWICZ
2424 WEST 49th STREET Tel REpuhllr 7-1218
2814 W 28rd PLACE Tel. Vlrginla 7-4072

VARDE FUNERAL HOME
1424 K. SOth ATE. OT.ympir 2-5246 k TOtmhall 3-9487
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Suredagavo — Liet. Stud. S-gos Centro Valdyba
LAIKINAS redakcijos adresas — Nijolė Kemeikytė, 1616 South 49th Court, 

Cicero 50, Illinois, Tek TOwnhall 3-0428

JIE ATĖJO PRASYTI NE SAU,
BET LIETUVAI

Pasikalbėjimas su LITURNUS žurnalui remti vajaus 

pirmininku inž. V. ADAMKAVIČIUM

Jaunoji karta yra kaip vėjas “Lituanus” žurnalui pritaria, 
1 laukuose. Kai gera ir ramu, ji- bet jo gyvybei išlaikyti “gra

nai nerūpestingai šauni. Kai pa- šius” labai sunkiai išmaldavus 
vojus iškyla, jinai didvyriškai duoda. Kodėl? Kadangi “Litua- 
pasiaukojanti. Išeivijos akade- nūs” nėra grynai politinis žur- 
'minis jaunimas gali didžiuotis p Čia ir yra dirbančiųjų ir

■ gus į tuos veidus galima pasi
džiaugti, kad interesas palaiky- 

Klausimas dėl komiteto kontaktą ir pagyventi, nors 
sudarymo. Kokios jis apimties ir moderuotoj prie aplinkumos,
ir jo planai? lietuviškoj dvasioj dar tebėrp— 1961 vajaus komitetas rygi^g
JAV-ėms sudarytas Chicagoje Ketvirtadienį, lapkričio 24 d., 
iš akademinių organizacijų ats- po atidarymo bei mandatų ir 
tovų ir Studentų Sąjungos CV. Į prezidiumo rinkimų, dalyviai 
I £l°bQS — garbės komitetą su- j skirstėsi į savus akademinių or- 
tiko įeiti Lietuvos diplomatijos ganizacijų, jau tapusius tradici- 
atstovai, dvasiškijos, veiksnių niajai linksmavakarius. O, jau 

P°^inių partijų atstovai, penktadienio ryte, kad ir su pa- 
laikraščių redaktoriai. Tai vie- gjvėlinimnis, dalyviai rinkosi 
ningo darbo ir bendrų pastangų rimtesniam darbui. Priešpietinė

DESIMTAS LIETUVIŲ STUDENTŲ
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

metų pavasarį Studentų! t v™ as temos “Sąjungos kultu 
Sj iunra ve”s naują lapą — pra- rinės veiklos kryptis” buvo 
dės antrąjį dešimtmetį savo pravesta Laimos Petrauskaitės, 
veiklos, šis jubiliejinis visuoti- Tuo pačiu metu vyko akademi- 
nas suvažiavimas, įvykęs lapk- nių jaunimo organizacijų pirmi- 
ričio 24—27 d., Clevelande, su- ninku konferencija, kurioje bu- 
traukė tikrai didelį skaičių da- į vo svarstoma veiklos pasidali- 

• lyvių. Pasigėrėtina, kad didės- nimas bei koordinavimas. Po 
nė dalis buvo jauni, ką tik pra- šių paskirų konferencijų nuta- 
dedantys studijas Vien pažvel- rimai buvo pristatyti suvažia-

didvyriškumu. Jis nusipelnė tai f pritariančiųjų nesutarimo riba. i geriausią reprezentacija. Vardi- je programos dalyje — skyrių 
ištverminpni “T.TTUANUS” lei- T.eirlinvo tino a noro ncrrlAm nn. nis sarašas bus Paskelbtasištvermingu “LITUANUS" lei- Leidinys, tiesa, nėra perdėm po- nis 
dimu. šešeri metai, kai “LITUA litinis, propagandinis. Bet kasNŪS" eina. Anglų kalba infor- nuoširdžiai peržiūrės kiekvienąmuojami nuo valstybininko iki i “Lituanus” numerį, tai jame
eilinio svetimšalio piliečio. Kas 
apsakys šito darbo vertę?! Bet 
“LITUANUS" verčiasi sunkiai. 
Jo išsilaikymo vajus JAV-se 
organizuojamas jau 4-tą kartą. 
1961 m. tam vajui vadovaus lie
tuvių visuomenei pažįstamas 
jaunosios kartos visuomeninkas 
inž. Valdas Adamkavičius. Ge
rų ir didelių visuomeninių dar
bų sumanytojas ir organizato
rius. Jo organizaciniai sugebė
jimai užtikrina našų komiteto 
darbą. “Akademinių, Prošvais
čių” redakcija kreipėsi į V. 
Adamkavičių su keletą klausi
mų “LITUANUS” vajaus rei
kalais.

— šešerius metus lietuvių 
studentija nenuilstamai dirba 
“Lituanus” žurnalo leidime. 
Kas skatina visus šiam darbui 
ir kas paskatino Jus imtis va
jaus vadovavimo darbo?

— Apsisprendimus leisti “Li
tuanus” žurnalą ir jo pasirody
mas, turi būti įvertintas, kaipo 
lietuvių studentijos blaivus įsi
pareigojimas ateičiai. Sunkus 
šešerių metų, vien idealizmu 
pagrįstas, darbas, atnešė ap
čiuopiamą vaisių: per “Litua
nus" kalbame į platų pasaulį 
apite savo tautą ir esame išgirs
ti. Štai tikrasis lietuvių akade
minės jaunuomenės variklis, 
skatinąs visus ir mane imtis 
šio prasmingo darbo.

Noriu iškelti, kad “Lituanus” 
žurnalas Lietuvos bylos reikale 
turi nemažesnės reikšmės, kaip 
Ir eilė kitų institucijų bei veiks
nių, dirbančių šiame bare. Per 
šio žurnalo puošnius puslapius, 
anglų kalba, yra skleidžiama 
informacija apie Lietuvą, de
maskuojama komunistinė pro
paganda, iškeliama lietuvių tau
tos priespauda ir tautos aspi
racijos į laisvę. Pristatoma tau
tinė kultūra: menas, literatūra, 
muzika. Skelbiami lietuvių 
moksliniai laimėjimai ir kt. Iki 
šių metų pabaigos per 100,000 
egz. pasklido po visą pasaulį.

ras visus pirmuosius puslapius, 
skirtus ne kam kitam, bet Lie
tuvos laisvės šauksmui į pasau
lį-

Nemanau, kad suklysiu pa
sakęs, jog leidėjai ir redakto
riai yra įsitikinę, kad bet ku
riame pasaulio krašte perkrau
nant skaitytoją vien nuolatiniu 
politiniu ir propagandiniu šauks 
mu prieš komunizmą, neatsklei
džiant jam savos tautos kultū
ros ir atsiekimų, žurnalas tiks
lo neatsieks. Su tautos neginči
jama teise į laisvą gyvenimą.

sąrašas bus paskelbtas 
spaudoje artimiausioje ateity
je. Darbo planai baigiami iš
dirbti ir bus paskelbti. Vajus 
prasideda nuo pat pirmos 1961 
metų dienos.

— Turite dar ką pridurti?
— Noriu atkreipti visuome

nės dėmesį į vieną reikšmingą 
faktą. Kai į Jūsų duris ir sąži
nę belsis lietuvis studentas ar 
studentė prašant talkos “Litua
nus” leidime, pažvelkite į jųjų 
veidą ir prisiminkite vieną fak
tą: jie atėjo prašyti ne sau, bet 
Lietuvai. Lietuvai, kurios jie 
jau nematė, bet įtikėjo į ją ne 
iš kieno kito, bet Jūsų pačių 
lūpų. Jie prašys paramos konk-

... , rečiam darbui, kurį jie dirba,
mes tunme pasauliu, parodyti Jūsu parama bus spausdintam

žodžiui, kuris sklis po visą pasaulį.

V aidas Adamkavičius

ir tautos dvasinį turtą, pasiro
dyti, kas esame ir už ką kovo
jame! Tik tada būsime įvertin
ti. “Lituanus” tai ir atlieka. 
Todėl laikau savo pareigą vie
šai kreiptis į ALTą, prašant pa
rodyti supratimo šiame esmi
niame skirtume, kuris mus ski
ria bendrame darbe. Tikiu, kad 
žurnalo redaguojamos linkmės 
tikslingumo pripažinimas, leis 
ALT-bos vykdomojo komiteto 
visiems nariams nuoširdžiai 
remti “Lituanus” ne vien pri
tarimo rezoliucijomis bei sun
kiai išduotu pinigu, bet sulauk-

Trumpai iš visur
Gruodžio 9 d. Studentų San-

veiklos apžvalga, kurią pristatė 
centro valdybos narė Daiva Au- 
dėnaitė, remdamasi skyrių pa
ruoštais veiklos raportais. 
Pirm. Romas Stakauskas sutei
kė trumpą apžvalgą centro val
dybos pramatytų darbų.

Diskusijose iškilo klausimas 
“Akademinių Prašvaisčių” re
dagavimo. Suvažiavimo buvo 
priimta, kad Lietuvių Studentų 
Sąjungos C. V. perims šį reda
gavimo daribą.

Rezultatai anketos tarp 
studentų

Po šių pranešimų bei diskusi
jų sekė psichologijos studentės 
kol. Vandos Gegevičiūtės išsa
miai paruošta ir puikiai, prista
tyta paskaita — “Empirinis 
studentijos veidas". Prelegentė, 
remdamasi Studentų Sąjungos 
C V. paruoštų anketų rezulta
tais be: palygindama juos su 
ankstyvesniais anketų rezulta
tais, pristatė dabartinį studen
tijos veidą ir jo kitimą. Kole-

vimui, kurių dalis buvo įtrauk
ti į rezoliucijas.
Dabartinės Lietuvos studentija

šeštadienio priešpietinis posė
dis — organizacinės dalies tę
sinys, kuriame sekė spaudos ir 
informacijos skyriaus praneši
mai, užsienio skyriaus, “LITU
ANUS” žurnalo bei žurnalui 
remti komiteto pranešimai ir 
statuto keitimai. Popietinė 
programa buvo pradėta inž. 
Liudo Šmulkščio paskaita — 
‘‘Dabartinės Lietuvos studenti
ja”. Prelegentas, savo informa
ciniame pašnekėsyj, pristatė są
lygas, fakultetus, profesūrą bei 
nuotaikas dabartinės Lietuvos 
studentuose. Studentai yra labai 
išnaudojami ir pristatomi pri
valomiems darbams, idant jiems 
neliktų laiko išsigalvoti režimui 
priešingos propagandos. Laisvė 
suvaržyta ir vienintelis būdas 
atsitraukti nuo propagandos 
skiepijimo yra linksmavakariai 
— pasišokimas. Tačiau, laisvės 
viltis bei kova nėra dar žlugus 
ir kiekviena proga režimo pasi
priešinimui yra išnaudojama.

Studentų Sąjungos ateitis ir 
praeitis

“Lietuvių Studentų Sąjunga: 
praeitis ir ateitis” — tema kal
bėjo Adomas Mickevičius. Tai 
buvo istorinis žvilgsnis į Lietu
vių Studentų Sąjungą nuo jos 
įsisteigimo Vokietijoj 1945 m. 
su užbrėžtais veiklos siekimais, 
Sąjungos įsteigimas J. A. V. 
1951 m. pavasarį ir žvilgsnis į 
ateitį. Prelegentas parodė pesi
mizmo dėl sąjungos egzistavi-

mažai sveikinimų iš visuome
nės, bičiulių, akademinių orga
nizacijų bei sąjungos garbės na
rių. Sic sveikinimai paskatina 
jai nuosius dirbti, sukelia dau
giau entuziazmo ir jėgų ištesėti 
savo pasižadėjimus ir nugalėti 
iškylančius sunkumus.

Rezoliucijos

Rezoliucijos — jos visada 
būna stimuliuojančios ir iššau
kiančios diskusijas — reiškia 
didesnį įsipareigojimą ne vien 
centro valdybai, bet visai stu
dentijai' bendran darban. Šio 
posėdžio metu buvo priimtos 
sekančios rezoliucijos:

1. Lietuvių Studentų įSąjun- 
g s centro valdyba yra įparei
gojama metų bėgyje paruošti 
kultūrinės veiklos planą, atsi
žvelgiant į suvažiavime išryš
kėjusius pageidavimus pabrėž
ti mūsų laikmečiui būdingą kū
rybą. i

2. Suvažiavimas skatina cent
ro valdybą tobulinti sąjungos 
crganizacinį aparatą, atsižvel
giant į Organizacinėje Sekcijo- 
jt detalizuotus pasiūlymus.

3. Siekiant išvengti laiko ir 
vietos susikirtimų studentiškų 
crganizacijų veiklos kalendoriu
je, centro valdyba yra įparei
gojama siekti tobulesnės grupi
nių užsimojimų koordinacijos.

4. Suvažiavimas reiškia nuo
širdžią padėką lietuvių visuo
menei, spaudai bei Lietuvių 
Bendruominei Už'paramą “LI
TUANUS” žurnalui. Ypatinga 
padėka priklauso žurnalo reika
lų vedėjui dr. V. Vygantui, vy
riausiai redaktorei A. Staknie- 
nei. redakcijos kolektyvo na
riams K. Čerkeliūnui, R. Gustai- 
tytei ir G. Penikui, administra
torei V. Sutkutei ir buvusiam 
administratoriui K. Kudžmai.

Suvažiavimas taip pat dėkoja 
“LITUANUS” Žurnalui Remti 
Komiteto nariams J. Smetonai, 
N. Kersnauskaitei, V. Kaspe- 
ravičiūtei, R. Minkūnui, J. Gai- 
liusytei,' L. Jiešmantaitei, C. 
Melsbakui ir A. Garlauskui, o 
komiteto pirmininką V. Kaman- 
tą, už dvejų metų pastangas 
vajaus darbuose, siūlo pakelti 
į Lietuvių Studentų Sąjungos 
garbės narius.

5. Suvažiavimas pritaria cent
ro valdybos pastangoms garan
tuoti “Akademinių Prošvaisčių” 
skyriaus tęstinumą, padarant jį 
Centio Vaidybai atsakingu sky
rium.

6. Suvažiavimas užgiria tarp- 
erganizaciniame pasitarime pri
eitą nusistatymą, kad studenti
jos veikla bendruose Lietuvos 
laisvinimo darbuose būtų veda
ma per Lietuvių Studentų Są
jungą.

7. Suvažiavimas nutaria, kad 
Lietuvių Studentų Sąjungos po
litinei veiklai vadovauja centro 
valdybos sudarytas Tarptauti
nių Reikalų Komitetas. Suvažia
vimas siūlo centro valdyboms 
palaikyti komiteto darbo ir 
žmonių tęstinumą.

Prieš baigiant, reikėtų paste
bėti, kad ir dalyviais suvažiavi
mas tikrai buvo gausus, tačiau 
jautėsi gan didelis pasyvumas 
ir neįsijungimas programoj^. 
Tuo tarpu vakarais salės buvo 

i pilnutėlės ir pas visus glūdėjo 
| nepaprasta nuotaika bei ener
gija. Tikrai būtų malonu maty
ti daugiau tos energijos panau
dojimo dieninėse programose. 
Vis dėlto, lankom aukštąsias 
mokyklas, esam pakankamai 
susipažinę su mūsų užduotimi ir 
esam užtenkamai išsilavinę 
skirti ribą tarp darbo ir pasi
linksminimo. N. R.

Pastabos, Pastabeles

tara suruošė laisvės kovos 20-j gį pastebėjo, kad didelių pasi-I mo ir jos veiklos tęstinumo, ar 
ties metų minėjimą. Programo- keitimų nėra. Taip pat, kad nu- gumentuodamas akademiniu or-je K. Drungos paskaita “Tikėji
mo ir laisvės santykis laisvės 
kovoj”. Laisvės kovotojai inž. 
Narutis ir prof. Mackevičius 
trumpais pašnekesiais prisidėję 
prie šio minėjimo programos. 
Minėjime pasigęsta daugiau stu
dentijos... Studentų At-kų ideo
loginiai kursai įvyks: vakaruo-

tautėjimo procesas yra stagna- 
cinis. Tiesa, socialinis bendra
vimas yra gan svarbus, tačiau 
ar vien tik tas išlaikys tautiš
kumą.
Sekcijų ir pirmininkų posėdžiai

Vadovaujantis kol. Gegevičiū
tės paskaita, po pietų pertrau
kos suvažiavimas pasidalino įse — Coronado Lodge, Ind., itns sekcijas, kuriose buvo gruodžio 26—30 dienomis. Kur

sams vadovaus Kęstutis Skrups 
kelis, Narimantas Udrys ir kun. 
dr. P. Celiešius. Paskaitas skai
tys A. Liulevičius, R. Šležas,
T. Remeikis, K. Skrupskelis, V.
Skrupskelytė ir kun. dr. Celie- 
iius. Rytuose — kursai įvyks 
Green Lane, Pa., prie Philadel- 
phijos, gruodžio 27 — sausio 1 
dienomis. Kursų komendantu 
bus Gediminas Naujokaitis.
Paskaitos bus skaitomos Eligi- 
jaus Sužiedėlio, Gedimino Nau
jokaičio, Teresės Ivaškaitės ir 
kitų. Lapkričio 24 d. įvyko SAS 
valdybų ir C. V. pasitarimas,
Clevelande.

svastomos temos: a. Lietuvių 
studentų veikla tarptautinėj ir 
politinėj plotmėj, kurią vedė 
studentas A. Budreckis; b. Są
jungos organizacinio aparato 
įvertinimas ir patobulinimas — 
vedė Daiva Audėnaitė; c. Svars
nui Končiui pagerbti... New 
Yorko ASS skyrius ruošia M. 
K. Čiurlionio minėjimą... Graži
na Musteikytė Čikagos universi
tete įsigijo magistro laipsnį 
micro-biolcgijoje..^

ganizacijų dominavimu. Kole
ga. ieškodamas išeities, pasiūlė 
steigti federaciją. Šis pasiūly
mas susilaukė suvažiavimo da
lyvių nuomonių skirtumų. Klau
simą išspręsti paliko centro val
dybai, kurios pastangomis turės 
būti sudaryta speciali komisija, 
kuri apsvarstys klausimą ir ga
limybes tokiai federacijai įsi
steigti.

Skubėjimas baigiant

Sekmadienio ryte ne vienas 
veidas jau parodė nuovargį. 
Uždaromasis posėdis turėjo bū
ti sutrumpintas dėl laiko sto
kos, nes didelė dalis dalyvių 
skubėjo į namus. Apgailestau
tina, kad dr. V. Vygauto pas
kaita — “Tarptautinės studen
tų organizacijos” — buvo ne
išgirsta. Kaip ir kiekvienais 
metais, studentai susilaukė ne-

Studentų Sąjungos visuotina- 
Ir"talkas Tmėnesii’pir” Ogus sime nuolatinės talkos ir pašto- | ™ suvažiavime pirmininkais

____________________ ± _ ____________ ____ nnvn iLtrinlri i LP C?vios finansinės paramos.
— Jūs 1961 metais kreipsi- populiarinimo darbą. Jis turėtų • lietliviv viMI<m,enę, prašy- 

būti remiamai be išimties visos (lami paramos lei-lietuvių visuomenės ir jos veiks- dimp Ar f|kit^
nių bei organizacijų. mai gauti?

— Ar neturėtumėte konkre
taus paaiškinimo ir pasiūlymo, — Kiekvienas prasmingas 
kodėl “Lituanus” žurnalas nėra darbas mūsų visuomenės buvo 
pilnai remiamas Amerikos Lie- išgirstas. Leiskite man paklaus- 
tuvių Tarybos, stambiausio ir ti, kas paliks informavimo sri-

6 metus. Žurnalas atlieka mil
žinišką Lietuvos ir jos kovos

turtingiausio lietuviškų veiks
nių rėmėjo?

— ALTas yra politinis orga
nas. Tarybos, taip kaip ir kitų 
politinių veiksnių, darbo apim

tyje, jeigu “Lituanus” sustos? 
Ar pradėsime ką nors nauja 
organizuoti? Apie Lietuvą šian
dien skaitoma Š. Amerikoje, 
Azijoje, Tolimuose Rytuose,

tyje yra lietuviškų politinių Europoje. Pasiekiame ir P.
darbų pristatymas visuomenei, 
jiems vadovavimas, tų darbų

Ameriką. Tiesa, nepasiekiame 
milijoniniais tiražais, bet į de-

koordinavimaa bei rėmimas, šimtis tūkstančių prabylame. 
Kadangi “Lituanus" žurnalas Nejaugi patys norime nuslopin-
atlieka informacijos srityje vie
ną iš globojamų darbų, savai
me tupėtų įeiti į remiamųjų ei
lę. Faktiškoji padėtis yra se
kanti: ALTas, remdamas poli-

ti savo laisvės bnlsą? To visuo
menė nepadarė per paskutinius 
6 metus, nepadarys ir ateityje. 
Jeigu daug kas buvome neran- 

tai mū"ų vajaus komitetu
tinęs lietuviškas institucijas ir pareikš bus rasri nuomones į 
pats dirbdamas politinį darbą, , vLcua aktyviai atsišaukti.

buvo išrinkti E. Sužiedėlis ir S. 
Grėbliūnas. Sekretoriatą suda
rė V. Remeikytė, B. Dičpinigai- 
tyiė, J. Gailiušytė ir V. Mali- 
šauskaitė. Rezoliucijų komisija 
susidėjo iš L. Sabaliūno, K. 
Skrupskelio, T. Rcmeikio ir A. 
Gilvydžlo.

Akademinis Skautų Sąjūdis 
ruošia žiemos stovyklą Wells- 
ton. Mich., gruodžio 26 — sau
sio 2 dienomis... Bostono ASS 
skyrius lapkričio 11—12 d. d. 
buvo suruošęs studijų dienas, 
tema — "Naujosios kryptys 
Siu d’enų gvvenime”. Paskaitas 
skaitė dr. Gimbutas, V. Man- 
tnvtas. rašyt. St. Santvaras, po
nia VasUiūnicnė ir dr. Girnius. 
Lapkričio 6 d. ASS Čikagos 
skyrius buvo suruošęs metinę 
šventę, šventės pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Br. Kviklys... 
Filisteris Edmundas Korzonas 
yra išrinktas nauju Akademi- 
-’u Sąjūdžio pirminin
ku . Bostono Akademikai skau
tai siu uodė minėjimą prof. Ig- A. a. Paulius Augius. Liūdna pasaka

ANT RIBOS
Šįmetinis Lietuvių Studentų 

Sąjungos suvažiavimas Cleve
lande lapkričio 24—27 dienomis 
buvo atsisveikinimas su pir
muoju tos organizacijos veiklos 
dešimtmečiu ir sutikimas antro
jo. Ši reta sukaktis buvo dau
gelio laukiama priežastis tokio 
suvažiavusiųjų įsigilinimo, ku
ris niekais pavertė visas rengė
jų pastangas posėdžius pradėti 
priešpiet. Studentai nepamir
šo vieno žurnalisto pastabos: 
“Žmogus — ne kiaulė. Išgerti 
reikia!” Kas reikia, tai reikia.

Suvažiavimo darbotvarkė bu
vo be priekaištų: rinkimai, pra
nešimai, nutarimai ir trys pa
skaitos, kurios bus išspausdin
tos atskiru leidiniu. Tačiau, ka-> 
da prireikė atmesti tris prieš-i 
piečius, kada pasidarė sunku1 
salėj išlaikyti kvorumą, reikalai 
pradėjo būti sprendžiami pagrei Į 
tintu tempu, o V. Vyganto re
feratui ("Tarptautinės studentų 
organizacijos) net nebuvo lem-1 
ta būti išgirstam. Tokia Sąjun
gos narių atsakomybės stoka 
aptariant savo reikalus verčia > 
suabejoti tos auditorijos kom
petentingumu vadovauti visos 
akademinės jaunuomenės bend
resni pobūdžio aspiracijoms. 

Rizikingus Prošvaistės
Iš krūvos tokiomis progomis 

priimamų rezoliucijų, perskaito
mų piniginio išeikvojimo įtari
mų, pasakojimų tikros padėkos 
žodžių už dirbtus darbus, keletas 
nutarimų paprastai išsiskiria iš 
kitų jiems parodomu dėmesiu. 
Vienas tokių — padarymas šTo 
“Akademinių Prošvaisčių" sky
riaus atsakingu ne studentams 
ateitininkams, kaip buvo ligi 
šiol, o Sąjungos Centro Valdy
bai. Kas paskatino ateitininkus 
trauktis iš šio įtakingo pusla
pio, rašančiam lieka paslaptis. 
Ne paslaptis, tačiau, kad Cent
ro Valdyba atsidūrė rizikingoj 

| padėty: iš vienos pusės, yra ga
lima “Akademines Prošvaistes" 
nraturtinti paprastais administ
raciniais pranešimais ir be dide
lių pastangų oficialiu nuobodu
liu prnrasti skaitytojus, už ką 
Centro Valdyba atlaidų nelai
mės; iš kitos — laisvu nuomo
nių spausdinimu įmanoma už

rūstinti ir pačią Draugo redak
ciją ir “sugyvenimą” mylinčius 
studentus. Abiem atvejais ta
čiau, su nauja atsakomybe atei
na iššūkis: būti bent nebloges- 
niais redaktoriais už šio sky
riaus įsteigėjus.

Raidai liko makštyse
Skyrium posėdžiavusi suva

žiavimo kultūrinės veiklos sek
cija plenuman sugrįžo kovingai 
nusiteikusi. Provokuojančiu at
virumu sekcijos pasiūlymų ar
chitektai kalbėjo savo kole
goms: “Užmirškim rūteles ir 
lenciūgėlius... Parodykim savą
jį veidą, savus interesus”. Kar
dų dvikova buvo bepradedanti 
suvažiavimą aktualinti, tačiau, 
nuspręsta maištą pridengti se
mantika, paskatinant studentus 
“mūsų laikmečiui” būdingon 
kūrybon. Kardai, tad, liko 
makštyse.

Nors suvažiavime ir buvo bū
rys darbščių žmonių, pastūmė
jusių Sąjungą kitokiomis kultū
rinės, politinės ir grynai stu
dentiškos veiklos kryptimis, ta
čiau pasakyti — užrašyti buvo 
ir tie faktai, kad iš 19-kos per
nykščių Sąjungos skyrių, suva
žiavime užsiregistravę tebuvo 
tik septyni, kad posėdis buvo 
nutrauktas dėl kvorumo nebuvi
mo. kad atstumas tarp keleto 
dirbančiųjų ir kelių šimtų iš to 
darbo tik besilinksminančiųjų 
yra nemaloniai didelis.

tironas Sabaliūnas
Tenka pastebėti, kad kolegos 

L. Sabaliūno išreikšti komenta
rai (apie suvažiavimą) yra 
vienpusiškas filisterio skundas 
prisimenant ankstyvesnius jo 
laikų suvažiavimus, kurie pasi
žymėdavo aštriomis tarporga- 
nizacinėmis kovomis. Tačiau 
reiktų neužmiršti, kad tų kovų 
nebuvimas galbūt duoda dar
ni snį bendro tikslo siekimą. Ko
dėl gi nenorime daleisti, kad 
jaunoji karta randa kitus sau 
tinkamesnius veiklos metodus.

— R«sl

Draugystė — rimčiausias ir 
vertingiausias dalykas, koks tik 
gali būti; paguodžiąs nelaimė- j 
je, išganingas laimėje,

— O. 8. Marden


