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KULTŪRINES VERTYBES UGDANT
Naujasis Kultūros Fondo pirmininkas aktualiais klausimais

Išrinkus naują ALB Tarybą, Fondo pradinis darbas. II-sis kimės, kad vadovėlių pajamos 
turės apmokėti savo išlaidas. 
Bet čia pat iš kitos pusės ga
liu tvirtinti, kad, pvz., Alek- 
sandrynas, nors ir yra didžios 
kultūrinės svarbos veikalas, 
duos aiškų piniginį nuostolį. 
Prašau neužmiršti, kad Alek- 
sandryno trijų tomų išleidimas 
sieks keliolika tūkstančių dole
rių.

Kultūros Fondas savo leidi
nius yra numatęs platinti per 
LB apygardų ar skyrių valdy
bas, o taip pat ir per veikian
čius knygų platinimo centrus 
ar patikimus platintojus. Šiam 
reikalui jau dabar sudaromas 
smulkus leidinių platinimo 
nas.

— Kokia numatyta KF 
mata ir kaip numatoma 
telkti lėšas?

— Visiškai konkrečiai pasi
sakyti dėl sąmatos šiuo metu, 
kažin ar būtų galima, nes gali 
iškilti tokių uždavinių, kurie 
gali pareikalauti nustumti į 
antrą vietą dabar planuoja
mus įgyvendinti uždavinius.

Yra numatyti įvairūs lėšų 
telkimo būdai. Iš jų reikia pa
minėti: narių įnašai, pajamos 
iš leidinių. LB Centro valdy
bos subsidijos, asmenų, draugi
jų, įmonių ar įstaigų aukos ar 
dovanos, įvairių parengimų pa- 

(Nukelta į 5 psl.)

*

i tomas pasirodys antroje šių 
metų pusėje, o III — kitais 
metais.

Kultūros Fondas be aukščiau 
pažymėtų darbų yra talkinęs 
kultūriniams sambūriams ir 
paskiriems kultūrininkams. Pa
remtas Lituanus žurnalas, Ter- 
ros leidykla, Lietuvių Enciklo
pedijos redakciniam kolektyvui 
paskirta 1,000 premija, ku
rios mecenatas buvo Ohio Lie
tuvių Gydytojų dr-ja, Pasaulio
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Kun. Stasys Šantaras

pla-

są-
su-

Lietuvių archyvui keliais atve- 
šimtų doleriųpramatyti kultūrinės jais skirta kelių

į paspirtis ir kt.
— Paminėjote 

tūrių Archyvą,
kalbų apie jo likimą. Kiek čia 

| tiesos?

Dr. Jonas Basanavičius
Portretas tapytas dail. Jono Šileikos „Draugo” nuosavybė
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Dr. Jonas Basanavičius

IŠ “AUŠROS” PRAKALBOS
Kaip kiekvienas žmogus, atsimindamas savo gyvenimo bėgi, at

sižiūrėdamas atgalios, mato ir numato, kas jis yra buvęs ir kuomi ta
pęs, supranta, dėl kokių savo ypatybių jis tapęs toks, o ne kitoks; taip 
ir visa mūsų giminė (tauta) turėtų atminti ir pažinti praėjus) laiką, 
kurį yra išgyvenusi šioje Lietuvos žemėje, ir visus laimingus ir nelai
mingus atsitikimus, kurie šiokiu būdu padarė mūsų tautą tokią, ko
kią šiandie regime, ir ją pavedė tiems vargams, kuriuose gyvename.

Jau daug šimtų metų praėjo, kai paliovė Lietuvos giedrotose pa
dangėse spindėjus žvaigždelė, kuri tėvų tėvams švietė; tamsi, neper
regima ūkana apsiauste mūsų linksmą buvusią senovėje žemę; visokie 
vargai ir sunki ilga vergija išdildė iš mūsų atminties laimingesnio ir 
nevergiško gyvenimo atminimą; užmiršome kuomi senovėje buvome, ir 
tikt retoj dainoj ar pasakoj randi paminklą iš praeities mūsų...

Liko dar kalba garbinga, apie kurią galime drąsiai su mokytu vy
ru sakyti: “Die Sprache ist unsere Geschichte.”

Jei kiekvienas geras sūnus gerbia savo tėvus ir tėvų tėvus, tai ir 
mes, šių laikų lietuviai, turime sekti gerų senovės Lietuvos sūnų pa
vyzdžiu; todėl pirmų pirmiausia turime pažinti jųjų senovišką gyveni
mą, būdą darbą ir tikybą, jųjų darbus ir rūpesčius, nes jų gyvenimą 
pažinę, pažinsime geriau juos, o juos pažinę — ir patys save patinsime.

Su Viešpaties pagalba mes kiek pajėgdami ir įmanydami triūsime, 
tos dūmos būdami,' jog ir mūsų darbas gali būti naudingas.

Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o Įtari taip 
jau prašvistų ir Lietuvos dvasia!

(“Aušra”, 1883)

Argi tik vakarykštis sapnas?

Vasario šešioliktąją mūsų 
mintys visai natūraliai kryps
ta praeitin, tačiau nepamirš
tant ir nūdienės tikrovės, tau
tai vedant pakartotiną kovą 
prarastai laisvei atgauti. Šie
met ši brangi šventė įgauna 
dar ir naują, specialų šių me
tų bruožą, minint Maironio 
gimimo šimtmetį. Tad įpras
tiniai politiniai net ir kariniai 

. šios šventės akcentai šiemet 
minėjimuos nebus vieninteliai. 
Norint nenorint, reikės prisi
minti ir kultūrinį anos kovos 
aspektą, įsikūnijusį kūrybinia
me Maironio žodyje, tautos 
kelyje į laisvę svėrusį, gal būt, 
daugiau negu politiko išmintis 
ar kario narsa.

subruzdimas 
metus paversti maironi- 
metais, stengiantis išju- 
gerokai apatišką visuo- 
Maironio sukakties mi-

Tad ir labai sveikintinas vi- 
'sas tas mūsų kultūrininkų ir 
visuomenininkų 
šiuos 
niais 
dinti 
menę
nėjimais, jam dedikuotais li
teratūros vakarais, poezijos 
konkursais, išskirtiniais Mai
ronio raštų leidiniais. Ir tai, 
mums rodos, yra kiekvienos 
kultūringos bendruomenės ke
lias, pagerbiant praeitį veiks
mingais ir konkrečiais darbais 
dabartyje.

Tačiau iš tokio pozityvaus 
mūsų visuomenės nusiteikimo 
Išsiskiria visa ironizuojantis, 
vienišas A. M. balsas sausio 
mėnesio “Margutyje”. Šių me
tų maironinio jubiliejaus nuo
taiką ir veiklą jis norėtų pa
vadinti, pasigriebdamas paties 
Maironio frazės, tik vakarykš
čiu sapnu, lyg ir pats Mairo
nis laikė didele garbe savo 
plunksna
užgimsiančio A. M. tezes.

paremti kažkada

Nenorėtume būti suprasti, 
jog čia pasisakome prieš nau
jų metodų ieškojimą mūsų vi
suomeninėje veikloje ar prieš 
šių dienų naujumus grožinėje 
kūryboje. Tačiau pats nauju
mas nėra jau savaiminė ver
tybė, priimama be jokios kri
tikos. Lenkų kultūra mūsų 
bajoriškai šviesuomenei praei
ties amžiuose buvo didelis 
naujumas. Ji aklai griebės to 
naujumo, ir kas išėjo... Ar ne
same kartais ir mes panašia
me klystkelyje santykiuos su 
mus supančiomis kultūromis? 
Klausimas nereiškia izoliaci
jos piršimo. Būtų dar dides
nė klaida. Klausimas yra tik 
skatinimas visa, kas laimima 
šios dienos žmonijos kultūros 
raidoje, apvaisinti kitų netu
rimais lietuviškos dvasios 
bruožais, be kurių mūsoji kū
ryba būtų tik devintas van
duo nuo svetimo kisieliaus.

bro- 
ačiū 
kul- 
šita

Panašioje grėsmėje yra ir 
lietuviškoji kūryba okupuoto
je tėvynėje, “vyresniojo 
lio” artumoje. Tačiau, 
Dievui, tenykščių lietuvių 
tūrininkų, ypač jaunimo,
grėsmė yra puikiai supranta
ma. Jiems, atrodo, labiau ne
gu mums, žinomi ir vaistai 
nuo grėsmės apsisaugoti, tarp 
kurių ir kultūrinis palikimas 
nėra tik vakarykštis sapnas. 
Šitai įtikinamai paliudija ir 
tik ką iš ten atvykęs inž. J. 
Miklovas, sausio 27 d. Drau
ge rašydamas:

Kultūros Fondo pirmininku pa
kviestas tos tarybos narys kun. 
Stasys šantaras. Užklaustas 
aktualiais Kultūros Fondo klau
simais, pirm. kun. St. Šanta
ras atsakė į keletą klausimų, 
kurie, be abejo, bus įdomūs vi
siems kultūriniu gyvenimu be
sirūpinantiems.

— Visuomenei dar, gal būt, 
nevisiškai aiški Kultūros Fon-

" do paskirtis ir jo tikslai. Ką, 
gerb. pirmininke, galėtumėt pa
sakyti šiuo reikalu?

— Kultūros Fondas yra JAV 
Lietuvių Bendruomenės Cent
ro Valdybos padalinys. Jo už
daviniai ugdyti, globoti, repre
zentuoti lietuvių kultūrines ver
tybes ir remti jų kūrimą. To 
tikslo siekdamas, Kultūros 
Fondas stengiasi sutelkti kuo 
daugiausiai lėšų ir jas kuo tiks
lingiausiai panaudoti — litua
nistikos mokslo, grožinės lite
ratūros, dailiųjų menų, teatro, 
muzikos ir visų kitų kultūrinės 
paskirties leidinių išleidimui; 
kultūrinės veiklos, kultūrinių 
organizacijų ir paskirų kultūri
ninkų parėmimui; lietuvių kul
tūros paminklų apsaugai.

Kultūros Fondo valdybai pa
tariamuoju organu yra Kultū
ros Fondo taryba, kuri yra su
daryta iš įvairių sričių kultū
rininkų; jos pagrindinis užda
vinys
veiklos gaires.

— Kiek yra žinoma, Kultū
ros Fondas paremia vadovėlių 
ir mokslo veikalų išleidimą. 
Kiek tokių veikalų Išleista arba 
bent prie išleidimo prisidėta?

— Kultūros Fondo vienu už
davinių yra leisti lituanisti
nėms mokykloms vadovėlius 
(juos aprobuoja LB Centro 
Valdybos Švietimo Taryba), o 
taip pat ir mokslo veikalus. Iki 
šiol, medžiagiškai paremiant 
Ulinojaus Lietuvių Gydytojų0 Draugijos Pagelbiniam Moterų 
vienetui, Kultūros Fondas iš
leido V-jam skyriui vadovėlį 
Lietuvos laukai ir VTII-jam 
— Gintaras. Šiuo metu spaus
dinamas ir neužilgo pasirodys 
Vl-jam skyriui dr. šešplaukio 
Ten kur Nemunas banguoja. 
Taip pat yra išleisti prof. Vla
do Jakubėno kūrybos du są
siuviniai Liaudies dainos.

Lietuvių kalbos kultūrai ug
dyti ir puoselėti yra leidžiama 
nepriklausomoj Lietuvoj leis
toji Gimtoji Kalba, šiais me
tais yra numatyta jos išleisti 
4 sąsiuviniai.

Iš mokslo veikalų reikia ypač j Kultūros Fondo vardu reiškiu 
padėką seselėms kazimierie- 
tėms už suteiktą globą Pasau
lio Lietuvių Archyvui. Taip 
pat didžios padėkos vertas ir 
to archyvo sumanytojas ir 
tvarkytojas Vincentas Liulevi- 
čius.

— Be abeio, visi KF uždavi
niai yra nepelningi. Ar nepra
matoma kokių kultūrinių dar
bų, kurie bent išlaidas apmo
kėtų, o pagaliau ir patiems lei
diniams platinti ar neorgani
zuojamas koks nors tinklas?

— Kultūros Fondui aišku 
jau iš jo paskirties, kad bus, 
gal būt, pelningų, o tikrai ir 
nepelningų uždavinių. Esam 
tačiau optimistai ir manom, 
kad pelnas dengs nuostolį. Ti- kolonija, Bostono lietuviai, Chi- Tačiau ir tautinė tik tuo pa

Pasaulio Lie- 
Eina visokiu

— Reikalas liūdnas. Tik pra
dėjęs eiti pareigas pereitais 
metais gruodžio mėn. ir pasi
tarus su J. Jasaičiu, LB Cent
ro Valdybos pirm., buvau pri
verstas paprašyti V. Liulevi- 
čių, Pas. Liet. Archyvo vedė
ją, dirbantį be atlyginimo, su
pakuoti visą turimą archyvo 
medžiagą ir laukti. Nuo 1947 
metų iki šiol archyvas buvo 
seserų kazimieriečių namuose, 
Chicagoje. Plečiantis darbui 
pačiame vienuolyne, seserims bū 
tinai prireikė šių patalpų. Už 
naudojimąsi patalpomis buvo 
apmokama tik geru žodžiu. Nė 
vieno dolerio jos už pasinaudo
jimą patalpomis per 15 metų 

! nėra gavusios. Praėjo 2 mene- 1 
šiai nuo to susipakavimo. Pa
saulio Lietuvių Archyvas lau
kia, gi jam būtina patalpa tik 
dabartinei medžiagai sudėti — 
bent 800 kvad. pėdų plotas.

I Pasinaudodamas šia proga,

NE TUO VARDU PAVADINTA KNYGA
Lietuvių išeivija Amerikoje pro socialisto akinius

Stambią (daugiau 500 pusla
pių), gražiai išleistą ir tvirtai 
įrištą S. Michelsono knygą 
“Lietuvių išeivija Amerikoje” 
malonu paimti į rankas. Be 
įžangos ir galinio priedo su do
kumentacija knyga suskirsty
ta į- aštuonias dalis, kurių še
šios paskirtos Jungtinių Ame- 

irikos Valstybių lietuviams: 
| išeivijos pradžia, krašto orga
nizacijos, išeivijos spauda, išei
vija ir Lietuva, didieji lietuvių 
centrai bei Amerikos lietuvių 
veikėjai. Iš likusiųjų dviejų da
lių viena paskirta Kanados lie
tuviams, o kita — Pietų Ame
rikos lietuviams.

VINCENTAS LIULEVIČIUS

i cagos lietuviai, Cievelando ko
lonija, Detroito lietuviai. Law- 
rence kolonija, Los Angeles ko
lonija, New Yorko lietuviai, 
Philadelphia, Pittsburgh, Pa., 
Worcester lietuviai, Waterbury, 
Conn., ir Amerikos lietuvių vei- 

j kėjai.

i

4 pabrėžti lituanistiniam moks
lui (lietuvių literatūros istori
jai) labai svarbų ir vertingą 

a. prof. Vaclovo Biržiškos 
veikalą Aleksandryną. Tai se
nųjų lietuvių rašytojų, rašiu
sių prieš 1865 metus, biografi
jos, bibliografijos ir biobiblio- 
grafijos. Šio veikalo pirmasis 
tomas pasirodė 1961 metais, 
o antrasis jau atiduotas spaus
dinti. Chicagoje šio veikalo 
spaudos’ priežiūra (korektūro
mis, laužymu ir kt.) rūpinasi 
prof. dr. P. Jonikas; galutine 
šių veikalų redakcija rūpino
si prof. M. Biržiška. Šio trijų 

monumentalaus lituanis- 
veikalo išleidimas bus 
svarbiausias Kultūros

a.

. tomų
W tinio 

pats

“O “pilių” senobiniai pama
tai dar tebetarnauja dvasiniu 
ir kultūriniu pagrindu. Tai vi
sų pirma sakytina, kad sena
sis, ypač grožinės literatūros 
palikimas. nepaprastai atitin
ka dabarties laikams Lietuvo
je. Istorikas Simonas Daukan
tas, Adomas Mickevičius, 
vysk. M. Valančius, tautinio 
atgimimo patriarchas dr. Jo
nas Basanavičius, patriotas ir 
satyrikas dr. V. Kudirka, Ju
lija Žemaitė su kaimo, su bau
džiavos vaizdais, atgimstan- 
čios Lietuvos dainius poetas 
Maironis, V. Krėvė, Čiurlio
nis... Visi jie telieka didieji 
dabartinės, ypač jaunosios, 
kartos numylėtiniais”.

Deja, Maironiui tautos pra
eitis buvo jo įkvėpimo šalti
nis. Ir ne koks svajingas ro
mantiškas, o vyriškai veiklus, 
inspiruojąs kūrybą ir kovą 
gyvenamoje tikrovėje. Mums 
rodosi, kad šitokioje poteks
tėje yra ir šių Maironio metų 
akcento prasmė, pavyzdys ir 
paskatas neužmerkti akių sa
vam laike, kaip kad Maironis 
atviromis akimis žiūrėjo savo 
laikų dabartim Ir klystama, 
kai norima matyti čia tik va
karykštės dienos garbinimą. 
Gi ir ta vakarykštė diena ne
buvo Maironiui keiksmažodinė 
sąvoka aplamai praeičiai žy
mėti, o tik tajai praeičiai, ku
ri nusinešė bajorišką mūsų 
šviesuomenę lenkų kultūrom 
Šito nenutuokiant, Maironio 
posmų prasmė išverčiama lyg 
kailinių rankovė ir, žaidžiant 
žodžiais, skelbiamos spyglinės 
išvados.

kenčiama, nes “Ateis laikai, 
kada bažnyčių niekas nestatys, 
bet kol žmonės tebėra dar re
ligingi ir nori bažnyčių, tai ver
čiau turėti savą, tautinę baž
nyčią...” (129 psl.). Visame vei
kale Katalikų Bažnyčia rašoma 
mažosiomis raidėmis.

Veikalui būtų buvę naudin
giau, jei jis būtų padarytas vi
sos lietuvių išeivijos Ameriko
je veidrodžiu, kaip kad jis pa
vadintas. Arba būtų pavadintas 
lietuvių socialistų veikla Ame
rikoje ir tik tai ir tebūtų nag-

O kaipgi mes čia, laisvai pa
sirinktoje tremtyje, galvoja
me? Ar visa tai mums tikrai 
jau tik vakarykštis sapnas? 
Argi būtume pamiršę tą isto
rijos eigoje besikartojantį ste
buklą, kada nemirtingoji pra
eitis prikelia gyvenimui, veik
lai ir naujam atgimimui lavo
nu tapusią vieno ar kito lai
kotarpio dabartį?

2. Veikalo apimtis
Autorius, pakaltindamas ki

tus neobjektyvumu, sako: ”Man 
rūpėjo ne viena grupė...” (VHI 
psl.). Atseit, jis ryžosi parašy
ti objektyviai, apimant visas 
grupes, kurios srovės jos bebū
tų. Tačiau tas ryžtas autoriui 
nepavyko įvykdyti, nes per vi
są ilgą veikalą jis tedėsto lie
tuvių socialistų veiklos istori
ją, o kitas sroves tesumini tik 
tiek, kiek jos reikalingos so
cializmo veiklai išryškinti, o 
daug kur ir to nepadaro. Tik 
viena srovė — laisvamaniai — 
yra prie širdies (120 psl.), nes 
ji paruošė socializmui dirvą. 
“Greta Šliupo laisvamanių iški
lo aiškiai apsisprendę socialis
tai” (162 psl.).

Ypatingas socializmo priešas 
yra Katalikų Bažnyčia, tad ir 
specialiam aprašui tautinėms 
bažnyčioms paskirta 8 pusla
piai (127—134 psl.), protestan
tų — 2 su puse puslapio (135 
—137), o katalikų tik 3 pusla
piai (138—140). Katalikų pa-

(Nukelta į 2 psl.)

1. Ką nagrinėja
Tos didžiosios knygos 

suskirstytos į skyrius: ieškant 
duonos ir laisvės, pirmosios ko
lonijos, pirmosios draugijos, 
muštynės bažnyčiose, kova už 
būvį, lietuviai žemės ūkyje, lie
tuvių socialistų vaidmuo, trys 
susivienijimai, laisvamanių są
jūdis, tautinė bažnyčia, Romos 
katalikai, progresyvių moterų 
susivienijimas, lietuvių darbi
ninkų draugija, sandariečiai ir 
tautininkai, lietuviai siekia 
mokslo, srovių santykiai, lietu
vių bendruomenė, pirmasis 
spaudinys, pirmieji laikraščiai... 
kiti leidiniai, išmirę laikraščiai, 
knygų leidėjai, spaudos draugi- rapijų turtas ($47,877,000.00) 

išeivijos knygnešiai, išei- yra “milžiniška mūsų liaudžiai 
skriauda” (134 psl.), o tauti-

dalys

ja,
vijos talka tėvynei, Amerikos

i lietuvių taryba, Balfas, žuvu- nių bažnyčių turtas (133 psl.) 
sios bendrovės, du skridimai 
Lietuvon, lietuvių brigada, per
versmas ir išeivija, Baltimorės ba teigiamą darbą” (134 psl.).Į

nepridėtas prie liaudies skriau
dų. Mat, “tautinė bažnyčia dir-

K. Br.

T. Kulakauskas šerkšnas Vilniuje (ofortas)
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i Atkelta iš 1 psl.) 
rinėjęs. Kitose veiklos srityse, 
ypač toliau nutolusiose nuo so
cializmo, kuriose autoriui ne
teko dirbti, sunkoka jam ir su
sigaudyti. Pvz. iš ateitininkų 
aprašo (157 p.) niekas nieko 
nesusigaudys apie šią organi
zaciją ir nesužinos, kas ji iš 
tikrųjų yra, jeigu jos nepažins 
iš kitų šaltinių.

Knygos autorius aprašė ir 
savus socialistus veikėjus, tik 
neaišku, kodėl į jų tarpą pate
ko kun. A. Milukas, Antanas 
Olis ir dar vienas kitas (135 
psl.). Neaiški gale knygos su
dėtų dokumentų paskirtis, jei 
juos iš tikrųjų galima tuo var
du vadinti. Nr. 4 tikrai never
tas to vardo, nes nenurodytas 
šaltinis.

reikėjo daug suktumo ir apgau
lės, icad daliai jų įpirštų socia
listinę spaudą.

Lietuvių Išeivija Amerikoje 
(1868—1961). Medžiagą surin
ko ir spaudai paruošė S. Mi- 
chelsonas. Išleido “Keleivis”, 
South Boston, Massachusetts, 
1961. XII+499 pusi. Kaina 
nepažymėta.

ganizuoti Lietuvos Mylėtojų, cialistai įkūrė Amerikos Lietu-
Draugija, kad padėtų leisti 
“Lietuwiszkąjį Balsą” (27 psl.).
“1895 metais Minersvillėj (Pa.) 
įsikūrė pirmutinė griežtai prieš- 
tikybinė draugija “Spindulys”, 
kuri draudė savo nariams net 
mirusius laidoti su tikybinėm 
apeigom” (125 psl.), o pats 

į laisvamanių susivienijimas įsi
kūrė tik 1900 m. (125 psl.). So

vių Socialistų Partiją 1905. V. 
21 Newarko, N. J. suvažiavi
me (79 psl.), nors pirmąją 
kuopą laiko įkurtą 1899 m. 
(73 psl.).

Visai teisingai autorius sa
ko: “Noroms nenoroms tenka 
pripažinti, kad nei viena Ame
rikos lietuvių srovė šiandien 
(ir tada. V. L.) nėra taip gerai 
organizuota, kaip Romos kata
likai” (138 psl.).

Beskaitant socialistinės spau
dos platinimo būdus (205 psl.), 
pajunti pagarbą lietuviui kata
likui, kietai besilaikančiam ka
talikybės dėsnių. Socialistam

l tuose (kąd ir radikaliuose) 
muose, kurie būtų šaukiami 
tikslu rišti klausimą kokios 
mes pageidaujame Lietuvos 
tvarkos”.

Šios knygos faktai surinkti 
ir surašyti dabartiniams socia
listams priimtinu požiūriu, nu
tylint nemalonius faktus, o rei
kėjo užfiksuoti ir tuos faktus, 

■ kurie ir labai dabar nemalo
nūs, bet jie buvo. Reikėjo tik 
paaiškinti, kodėl tada buvo 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę, o vėliau ir socialistai įsi
jungė į garbingų kovotojų ei
les už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Knygos autorius neiškėlė, 
kad be Lietuvių Darbininkų 
Draugijos buvo Šv. Juozapo 
Lietuvių Darbininkų Sąjunga; 
kad be Progresyvių Moterų Su
sivienijimo buvo Lietuvių Ka
talikių Moterų Sąjunga; kad 
tautiečiai turėjo be Autonomi
jos Fondo dar ir Lietuvos Gel
bėjimo Fondą (147 ir 218 psl.); 
kad Valparaiso universitete 
tuviai studentai (453 psl.)

Pirmoji lietuvių parapinė pradžios mokykla buto įkurta 1894 m. 
Šv. Jurgio parapijos Chicagoje. Šios išvaizdos mokykla pastatyta 
1908 m., kainavusi 66 tūkstančius dolerių.

Sava kalba
Ne žemės derlumu, ne drabužių 

skirtingumu, ne šalies gražumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuo
ja tautos, bet daugiausia išlaiky
damos ir vartodamos savo kalbą, 
kuri didina ir išlaiko bendrumą, 
santaiką ir brolišką meilę.

M. Daukša

Keistokai atrodo, kai vienas 
objektas gauna daug vietos, o 
kitas mažai, pvz. Detroito lietu
viams paskirta 10 puslapių 
(312—322), o Clevelando — ne
pilni 4 psl. (309—312). Ir vi
sai “nepastebėta” Lietuvių 
Bendruomenės centro valdyba, 
kuri tame mieste veikė net dvi 
kadencijas.

sakyti, kurių “griekai” buvo 
sunkesni — Kapsuko, ar Lietu
vos .Tarybos” (368 psl.). Ir 
daro sugestijų, kad reformos 
"...Lietuvos biednuomenei labai

I

DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avė.
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-15S2 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

be- 
tu-

rių dokumentacija visai tvar- Jam, esą, “sunku šiandien pa- 
koj.

Kai kur šaltinio nurodymas 
labai netikslus, pvz. parašyti 
trys puslapiai apie kun. Kriau
čiūno bylą su Olševskiu ir šal
tiniu nurodyta “Istorija Chica- patiko ir iš pradžios Kapsuko 
gos Lietuvių”, turinti 586 pus- valdžia turėjo karštos paramos 
lapius knyga (305 psl.). Dėl liaudies tarpe” (367 psl.). Liūd- 
šaltinių nenurodymo, kai kurie noka, kad atsiranda lietuvių, 
faktai net ir labai intriguojan- kuriems jo vaidmuo neaiškus, 
tys arba labai svarbūs lieka kai patiems 
daug mažesnės vertės, pvz. 
mo aprašymas (104 psl.).

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
°858 VVest 63rd St.

kasdien 10—12 vai. ir 7—9

Telefonas: GRoveheU 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Rd.

Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. išskyrus trečiadienius.

Ofiso telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne 

(Kampas Kedzie ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 iki 9 vai. vak 

Treč. ir sekmad. tik susitarus.

v.Vai..-
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 lr 4-7 Treč. lr šeš
tad. tik 10-12.

6. Klaidiną faktai

Rez. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
6132 S. Kedzie Avė. VVA 5-2670

3. Nagrinėjimo eilė
Kai kur neaišku, kodėl te

mos imamos rašyti viena eile, 
o kitur kita eile, nors istorijoj 
mėgstama laikytis chronologi
nės eilės. Pvz. skyriuje “Lietu
viai siekia mokslo” (150 psl.) 
Santara (įsikūrusi 1954 m.) 
padėta pirmoje vietoje, Šviesa 
(1946 m.) — antroje vietoje, 
varpininkai (1923 m.) — tre
čioje, o ateitininkai (1911 m.) 
— ketvirtoje... Autorius prašo
si įtariamas neobjektyvumu, 
nes nei alfabetas, nei chronolo
gijos, nei gausumo organizaci
jos čia nepaisyta. Tas pats dėl 
lietuvių bažnyčių: pirmiausia 
tautinė (127 psl.), antroji — 
protestantų (134 psl.) ir tik 
trečioje vietoje katalikų (138 
psl.).

nebuvo šio

Balfo nuo- 
atliko, bet

4. Svarbūs praleidimai
Kadangi autorius visą savo 

gyvenimą dirbo socializmo la
bui ir net visą savo turtą per
vedė lietuvių socialdemokratų 
sąjungai (197 psl.), tad nieko 
nuostabaus, kad kitų organiza
cijų, ypač nesocialistinių, veik
los nenagrinėja, o tik retkar
čiais užsimena. Tik keistoka, 
kad ir socialistinio veikimo fak
tus paduoda ne visus. Ketvirto
je dalyje “Išeivija ir Lietuva” 
nagrinėja nuveiktus Lietuvos 
labui darbus, bet nieko neužsi
mena, kad buvo ilgas laikas, 
kada šio krašto socialistai bu
vo priešingi Lietuvos nepriklau
somybei. Tuo metu socialistai 
veikė priešinga kryptim. Kai 
atvyko 1911 m. žmonės rink
ti Lietuvos švietimui — “Sau
lės” draugijai aukų, tai socia
listinė spauda rinkėjus labai 
žiauriai užsipuolė, primesdama 
visokiausių kaltinimų, visokiau
sių šmeižtų (Draugas, 1911 m. 
36 ir 39 nr.). Panašiai buvo su
tikti Tautos namams statyti 
aukų rinkėjai 1913 m. Juk 1914 
m. Brooklyno seime socialistai 
atmetė dr. J. Šliupo rezoliuciją, 
reikalaujančią Lietuvai autono
mijos (LE, X, 48 p.). Kai Ame
rikos lietuviai rengėsi 1918 m. 
įvykstančiam seimui, kurio dar
botvarkėje buvo numatytas “iš
nešimas rezoliucijos, reikalau
jančios Lietuvai neprigulmy- 
bės”, tai J. V. Stilsonas, Lietu
vių Socialistų Sąjungos Pildo
mojo Komiteto nutarimu, pra
nešė: “Kadangi dabartinė Ru
sija yra laisviausia pasaulyje 
šalis, todėl mes pageidaujame 
laisvos Lietuvos, surištos fe
deratyviniais ryšiais su Rusija. 
Ir mes atsisakome dalyvauti 
kaip dabar klerikalų ir tauti
ninkų šaukiamam seime "reika
lauti neprigulmybės”, taip ki-

Pasakodamas apie pirmąjį 
lietuvišką laikraštį, Augustiną 
Zeytzą vadina marijonu (183 
psl.), kai jis tikrai 
ordino nariu.

Nenoriu mažinti 
pelnų, kuriuos jis
negalima priskirti jam to, ko 
jis nepadarė. Mokyklos (248 
psl.) Vokietijoje buvo įkurtos 
dar tuo metu, kai apie Balfą 
nieko nežinojome. Vėliau Bal- 
fas padėjo joms išsilaikyti.

Apie Vaitkaus skridimą 
(260 psl.) pasakyta, kad jis, 
nusileisdamas Airijoje, sužalo
jo lėktuvą ir pridėta, kad “Iš 
naujo susitvarkęs, Vaitkus vėl 
pakilo oran ir pabaigė savo ke
lionę” (260 psl.). Iš tikrųjų, iš 
Airijos Vaitkus atvyko į Kauną 
(X. 2) kitom priemonėm, o jo 
lėktuvą atgabeno (X. 28) lai
vu į Klaipėdą.

Pasakodamas apie Chicagą, 
pastebi: “Be to, yra vadinamo
ji Šv. Kazimiero akademija...” 
(307 psl.), o tikrumoje — Ma
ria High School.

Parašyta,
Aušros Vartų parapijos klebo
nu yra kun. J. Kubilius (423 
psl.), o iš tikrųjų, jis nuo 1957 
m. pabaigos yra Jaunimo Cent
ro Chicagoje direktorius, gi mi
nėtoje parapijoje klebonauja 
kun. J. Borevič>us.

Žymiųjų tautininkų sąraše 
(150 psl.) įrašytas ir Barzdu- 
kas. Jei turėta galvoje Stasys 
Barzdukas, tai bus padaryta 
klaida.

V. Kapsukas 1918—1919 m. 
sąvartoje atvyko į Lietuvą rau
donosios gvardijos užnugary ir 
atnešė bolševikinę vergiją. Au
toriui neaiškus jo vaidmuo. 
“Vieni jį laiko idealistu, o ki
tiems jis išgama. Tai kasgi jis 
buvo iš tikrųjų?” (366 psl.).

Šv. Jurgio parapija yra seniau
sia lietuvių parapija. Chicagoje, 
įkurta 1892 m. Tuoj buvo pastatyta 
laikinė medinė bažnytėlė, o 1896- 
1902 m. buvo pastatyta šios išvaiz
dos bažnyčia.

■
rėjo tvirtą katalikišką organi
zaciją; kad šalia Amerikos Lie
tuvių Spaudos Draugijos (204 
psl.) buvo Katalikų Spaudos 
Draugija ir daugelis kitų.

5. Žymus trūkumas
Istorinėje knygoje išdėstyti 

faktai turi reikšmės tik tada, 
jei prie jų nurodyti šaltiniai. 
Šiame veikale su šaltiniais yra 
prastokai, nes didelę jo dalį su
daro nuorašas kitų asmenų su
rašytų atsiminimų, ką ir pats 
autorius įvade pamini. Skaity
damas susižymėjau tik 43 šal
tinių nurodymus, o turėjo būti 
nurodyti prie kiekvieno svar
besnio fakto. Turėjo būti visa
me veikale lygiai taip, kaip pa
rašyta “Išeivijos pradžia” (1— 
16 psl.) ir “Išeivijos talka tė
vynei” (213—224 psl.). Šių sky-

bolševikams jo 
se>- vaidmuo yra aiškus. Jų laik

raštis -r- Izvestija (1919. V. 
3), rašydamas apie esamą pa
dėtį Lietuvoj, konstatavo, kad Valandos pagal susitarimą Jei ne- 
kiekvienas, kuris buvo Vilniuje, i atsiliepia, skambinti mi 3-0001, 
pastebėjo didelį antagonizmą 
tarpe sovietų ir gyventojų (A. 
Tarulis: Soviet Policy Toward 
Baltic Statės, 52 psl.). Arba 
Aleksa - Angarietis, drauge vei
kęs su Kapsuku ir viską matęs, 
tris metus vėliau — 1922 m. 
Komunare, 6 nr., 167 p. para
šė, kad į Lietuvą sovietinę val
džią atnešė raudonoji gvardija, i 
o ne darbininkų revoliucija 
(Op. cit., 52 psl.).

Nors suminėtus klaidinančius 
faktus vyresnio amžiaus skai
tytojas dar gali pats atitaisyti, 
bet jie mažina pasitikėjimą ki
tais faktais, kuriuos ne visi at
simename ir nėra nurodyta šal
tinių jiems patikrinti.

Ofisas: 3148 VVest 83rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.’ 3241 West 66th Place 
Tel.: REpubiic 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

Tel.: REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTU!

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:88-8:80 
vai. vak. šeštad. 1—4 vaL, trečiad 
uždaryta.

ei ofiso tr buto OLympic 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th St. Cicero
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 tai. vak

, išskyrus trečiadienius
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

I

j

I 
į

7. Dirbtinis gyrimasis

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampae 47-tos ir Damen 
Vai. kas'ien nuo 6—8 vai 

šešt. 2—4 vai.
Trečiad. lr Kitu laiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-6048 
Rez. VVAlbrook 5-3048

Avė. 
vak.

sutartį.

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 
Tel. PR 6-1795 arba 695-0533 Elgin 

425 No. Liberty Street,
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
<

I Autorius daug kur teigia, 
kad socialistai organizacinę 

I veiklą pradėjo pirmieji, o su
gretinus knygoje suminėtus 
faktus, štai ką matome. “Pir
mųjų Lietuvos išeivių daugu- 

kad Montrealio ; ma buvo religingi valstiečiai;
i atvykę Amerikon, jie pirmiau
sia rūpinosi parapijomis” (213 
psl.). Ir pats autorius turėjo 
sutikti, kad “Amerikos lietu
vių organizuotė prasidėjo nuo 
parapijų, kurių tikslas buvo 
pasistatyti sau bažnyčių” (30 
psl.). 0 “Pati pirmoji lenkų ir 

i lietuvių draugija buvo Šv. Vai
tiekaus vardo, įkurta 1871 m. 
Shamokine, Pa.” (26 psl.). Ji 

'pirmutinė lietuvių organizacija 
Amerikoje (17 psl.). “Chicago- 
je pirmutinė lietuvių organiza-! 
ei ja buvo Šv. Jurgio draugija,1 
įsikūrusi 1884 m.” (27 psl.). j 
Brooklyne pirmutinė pašalpos | 
draugija įsikūrė 1886 m. Šv. 
Juozapo vardu (27 psl.). O J.

I
I Šliupui 1885 m. pavyko suor-

* **

III. 13-14 New Yorke, dalyviai, kurių buvo daugiau 
kolonijų, nutarė reikalauti Lietux ai nepriklauso

Amerikos Lietuvių Visuotino Seimo, įvykusio 1918. 
1200 Ir atstovavo daugiau kaip 1000 organizacijų ir 
mybės. Seime dalyvavo katalikai ir tautininkai.

1*4. ofuo HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VV’est 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 lr 7-9
Antr. 1-6, t’ sč., š ešt pagal sutartį, 
sekm. uždaryta.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. Hl 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

(Bendra praktika lr Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. Iki 9 v v.; 
šeštad. 10 v. r iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

v.

OR. J. G. BYLA - BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 VVEST 71st STREET 
V'aandos tik susitarus 
TeL GRovehiU 6-3409

LIGOS
5-2670. 

Jei ne-
>-0001.

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ
6132 S. Kedzie Avė. VVA
Valandos pagal susitarimą.

i atsiliepia, skambinti MI ----- ■
Ofiso HE 4-1414. Rezid. RE 7-6867

DR. B, GAIŽIOMS
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbeil Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—S lr 6—8 vai. vak 
Šeštadieniais 1-4 p. p.

Zita dle

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaikų ligos 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak., 
šeštad. nuo 12:30 iki 2:80 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus 

Tel. ofiso ir rez. WA 6-2017 
(.Irenlmi nrUma n»s-»l •nsltartm*

Ofiso tel. HE 4-7007.
i Samų-rcz. tel. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
(JOKŠA)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West 63 Street
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 2:80 iki 
4:30; antr. ir penkt. nuo 5 Iki 8; 
šešt. nuo 1 Iki 4 vai. Kitu laiku tik 

oi ♦ w'«v

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 VVest 69th Street

Spec. ORTHOPEDINfiS LIGOS
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6-8 vai. ▼. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniai* lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubiic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akiniu* 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė. VA 7-7381
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p.

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr.W.Ross Dr. L. Seibutis

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel. 
GR 6-0091: 392 E. 159th St., Harvey, 
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Ml- 
gan Avė.. Suite 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

4

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei
neatsiliepia, šaukite REdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Avė.
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai 
vak. pirm., antr., ketvir. 6—9 vai.

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westem Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto Iki 3 vai. p. p.
Ofice tel. RE 7-1168 

Res. tel. WAlbrook 5-3765

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITA.RIMĄ

TeL ofiso PR 8-7773, re*. PR. 6-4739

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p.Vai.: 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

p

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9881
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbeil Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto tr 4-8 v. v. 
šeštad.; 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

SUSITARIMĄ

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ LIGOS 

5430 So. Kedzie Avenue
PAGAL

Tel. HE 4-1562
Skambint 2 iki 9 vai. popiet kasdie
ną. išskyrus trečiadienį.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA-CHIRURGtt 

Vidau* ilgo*
10748 S. Michigan, Chicago 28. HL 

Telef. offiso; PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

PriBm. vai.: kasdien 6-9 v. v., šešt
1-4 v. p. p. trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisų RE 7-8818, VI 2-1484
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Ofisas 2659 W. 59th St
Vai. Pirm., ketv. 2-4 p. p. lr 6-8 
p. p., šešt. 10-12 vai.

Ofisas 3259 S. Halsted St
Vai. Antrad. ir penkt 8-7 vai. p. p. 
Trečiad. uždaryta.

Tel. Ofiso PR 6-7800. Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — Vidau* Ligos
5159 So. Damen Avenue

Valandos pagal susitarimą

3844 VVest 63rd Street
Vai. kasdien nuo 1— 4 p. p. Ir I
Iki 8 vai. Trečiad. lr šešt. uždaryta

DR. E. STANAT4TANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd. 

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

p. p. ir pagal apointmentą.
rel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63rd St 
Ofiso teL REliance 5-4410

Rez. tel. GRovehiU 6-0617
Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 p. m. 

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutartj.

Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. tel. VVAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais lr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadieniais nuo 
2 vai. Iki 5 vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTTTtr 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 tiri * 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Tel. ofiso HE 4-2123. rez. GI 8-6195
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street

Priima ligonis pagal susitarimą* 
Dėl valandos skambinkit teL: HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popiet, kas
dien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas — GRovehiU 6-2838
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

I Galando*: nuo 1-4 lr 8-8 vai. vak.
■ Šeštadieniais nuo 1-4 vai. popiet 

 Trečiadieniais uždaryta.

I

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE

6248 South Kedzie Avė.
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. A

šeštad. nuc 2 iki 4. Treč. lr sekm 
tik skubia!* atvejais lr susitarus
TH ofiso PR 6-6446. re*. HE 4-S15J

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 y. v. tr 7 iki t v. v

Trečiad. tr šeštad. pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
TeL ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6688 

Rez. 6600 So. Artesian Avenue
Vai.: 11 v. ryto iki 8 v. p.p., 8-7 ▼.▼.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS 
- - - - - - - - - - -  _ j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Perskaitę "Draugą", duoki Staigiai 8uairgU8 arba susižeidus 
J (Emergency), šaukite telefonu —

«» ii kitiems pasiskaityti 434-6967 nuo 2 valandos po pietų P 
i licH K valanda* rvtn kaadian
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Rašo Aleksas Guzaitis - Gudelevičius

Kalvis žiūrėjo, kaip buvo 
draskoma Varkalių gūžta. Svei
kesni sienojai suko priešinga 
gyvenvietei kryptimi, jie buvo 
vežami tiesiai į Rokiškį,

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 17 d. 3

Pasenęs, pražilęs, kretąs kal
vis Ignotas sėdėjo ant savo bu
vusios kalvės slenksčio. Kalvė 
jau buvo ne kalvė: be durų, be 
langinėlių, stogo puslentės nu
plėštos ir prakurom sukūren
tos, tik dvi pusiau nuskeltos ir 
nepasiekiamos, pasiskersavu- 
sios ant krėklių styrojo. Igno
tas, visą gyvenimą pripratęs 
prie kalvės prieblandų, prie tų 
beveik gotinių katedrų misti
nės tamsos, nedrįso net kalvės 
slenksčio peržengti, nes jo akys 
negalėjo pakęsti tos kraupios 
šviesos ir tuštumos, kuri nū
nai viešpatavo jojo buvusioje 
kalvėje...

Dar per pirmą bolševikų oku
paciją vietos kalvių artelės pir
mininkas Irša Išaras išnešė vi
sus įrankius, gelžgalių ir ang
lių atsargą. Išlupo dumples, at
plėšė kulbės priekalą, o verž- 
tuvo stakles išplėšė su kuolais 
iš žemės ir viską susinešė į 
neva buvusią savo kalvę, į ku
rią Ignotas buvo priimtas ar
telės nariu, bet nuo pirmos die
nos pradėjo jį ėst kaip kirmėlė, 
kad Ignotas buvo priverstas 
mesti artelę ir ieškoti darbo 
plytinėj.

Vieną dieną, kaip bičių spie
čius, aplipo kalvę rajono pionie
riai, rinkdami metalo laužą. 
Kadangi ten jokio laužo nebu
vo, tai reikėjo rinkti visokius 
bemaž mikroskopiškus niekus: 
namų darbo vinį, nusuktą mu- 
terkęyjąE.. šriubą, iki skardelės 
sudėvėtą atasajos žiedą, stebu
lės grindelių užkaląs ir iš pa
sagų ir kanopų ištraukytas ir 
rūdimis apaugusias pasagvinių 
galvutes. Pionieriai skruzdžių 
uolumu ir akylumu iššniukšti- 
nėjo visas kalvės pakampes, ir 
nustebino visą rajono centrą. 
Surinko tris kilogramus ir 671 
garmą geležies trupinių ir tru
pinėlių ir net 39 gramus spal
voto metalo, tai yra, vario vie
los gabalėlių ir pora žalvario 
grindelių. Tasai gražus ir pat- 
riotingas darbas buvo labai 
smulkiai aprašytas rajono laik
rašty Auksinė varpa. Gerokai 
sutrumpinta aprašymo versija 
tilpo respublikiniame Pionieriu- 

~ je, ir trumpos žinutės forma 
teikėsi savo išdidžias ir sausas 
skiltis pasipuošti retai kada 
tiesą skelbianti Tiesa. Rajono 
laikraštis Auksinė varpa ne tik
tai iškėlė patriotišką pionierių 
žygį, bet ir metė rūstų ir tam- 

' sų šešėlį į patį kalvį Ignotą, 
išvadindamas jį anglų-amerikie
čių samdiniu, esą jis, ilgus me
tus, slėpdamas metalą žemėn, 
pamažu rausėsi po didžiosios 
tarybinės tėvynės pamatais. O 
kaimo korespondentė kritikavo 
rašytoją Aleksandrą Gudaitį Gu 
zevičių, kad jis, pasidavęs vie
ningai srovei ir lakavimui, ne

♦

*

i pirmasis sekretorius galop at- 
■ sistojo ir tarė: “O kad būtų 
vilkas sotus, ir ožka nepaliesta, 
skiriu kaimo korespondentę 
Petrę Kiauleikytę kiaulių fer
mos vedėja, kad ji įrodytų, jog 
tarybinėje santvarkoje kiaulių 
jovalo maišymo kaušas yra ne
mažiau garbingas, kaip ir 
šmaikšti kaimo korespondento 
plunksna”. Kiauleikytė šoko 
protestuoti, bet rajono parti
jos aktyvas griausmingu plo- 

; jimu užėmė korespondentei 
kvapą, ir jai nebeliko nieko ki
to, kaip tiktai sutikti su liki
mu.

Pionieriai gi, laikraščių pa
skatinti, vėl visi, kaip skėrės, 
apniko Ignoto kalvę. Šį kartą 
atėjo apsišarvavę kastuvais ir 
bulvių kauptukais. Pasiskirstė 
grupėmis ir ėmėsi darbo meto
dingai. Bet rezultatai buvo kiek 
menkesni. Vis tiek pionieriai, 
kaip akis išdegę, visu būriu nu
šoko į rajono antrinių medžia
gų paruošų punktą, kurio ve
dėjas Grigorijus Ivanovičius

t

Golosujevas visa gražiai pasvė
rė. Geležies tebuvo tiktai 1 kg. 
ir 198 gramai, bet užtat spal
votų metalų nė 117 gramų.

Apie šį įvykį, tiesa kiek kuk
liau, parašė jau minėtoji Auk- 

i sinė varpa, rajono partinio ir 
tarybinio aktyvo organas. Tie
sa jau nesiteikė korespondenci
jos įsidėti, nors korespondenciją 
pagal visas taisykles labai gu
viai susuko patsai Auksinės 
varpos redaktorius. Bet užtat 
ypač aštriai ta proga užsipuolė 
rajono kalvių artelės sienlaik
raštis “Lenino priesakų rep
lės”. Sienlaikraščio skiltyse 
ypač išsiskyrė du rašiniu, nu
kreiptu prieš ekskalvį Ignotą 
Varkalį. Artelės pirmininkas 

i Irša Išaras trinko Ignotui gal-
...... v, .„„„.....v.., g “išdavęs” profesinį

A pakankamai demaskavo kalvio , . . , , .” T ... . i reikalą, o savaeigius kombai-Ignoto gymio neigiamąsias pu-1, ° . . nūs traukiančių arklių kausty-ses, bet redaktorius nesiryžo . . , .n . . tz i -i ■ i tojų brigados brigadininkas,Petrės Kiauleikytes korespon-1, , . T ®, .. ,.x. . , i kalvio Ignoto pavarytas gizas,dencijos dėti savo vieno auto- r »
ritėtu, dėlto sušaukė rajono 
partijos aktyvo susirinkimą 
reikalui apsvarstyti. Kai pradė
jo klausimą svarstyti iš visų 
pusių, tai visi priėjo vienos ir 
tos pačios išvados, kad tarybi
nės epopėjos kūrėjas Gudaitis- 
Guzevičius yra dailiai susilai- 
žęs plaukelius ponelis, ir kad 
jis, gal būt, kaip ir jojo kal
vis Ignotas, nei tas patarlės 
glaudus veršis, dvi karves žin
da. dėlto geriau to klausimo nė 

Ą nekelti, nes gali pakilti tokis 
tvaikas, kad rajone visi gali 
nerasti vietos. Rajono partijos

Pirmojo bo’ševikmečio vy
riausias NKVD komisaras 
Lietuvoje Aleksandras Gu
daitis - Guzevičius pokario 
metais panoro tapti irgi ra
šytoju. Okupuotoje Lietuvo
je tada jis parašė du didelius 
romanus “Kalvio Ignoto tei
sybė” ir “Broliai” (Ignotas 
iš bolševiko suburžuazėjo 
nepriklausomybės laikais, ga
vęs kaip mažažemis sklypą, 
o Norbertas, būdamas gele- 
žnįcelietis. pasiliko ištikimu 
bolševiku). Romanų tomai 
labai ištęsti, gūdžiai sugal
voti, bet labai sekliai para
šyti. Čia spausdiname jų epi
logą, kurio Guzevičius nebu
vo parašęs.

o su
puvę pamatų ir palangių sieno
jai, rūkdami geltonais piaulo 
dulkių dūmais, girgždėjo į nau
jai statomą gyvenvietę. Jam 
pasidarė labai graudu; tose me
džio sienose buvo daug skur
do, bet buvo ir didelio džiaugs
mo, kurio, sakytum, nūdienos 
žmonės nė nežino. Jam buvo 
smagu prisiminti motiną, se- “t ’ . vienųšerį, net ir tą patį brolį Nor- j 
bertą...

Pravažiuodamas Bemotėnas 
su rąstais jam šaukė:

— Varkali, ei, Varkali, ar 
teisybė, kad apie kalvio Igno
to teisybę yra daug knygų pri
rašyta, ir kad tas Ignotas, tai 
tu?..

Ignotas, gerai nenugirdęs, 
pajudino galvą pritardamas...

— Kvailas, kas apie tokį kre- 
talą rašo...

— O tu pats, kvailas būda
mas, kitų nekvailink. Ar neži
nai, kad tas, kurs parašė, yra 
Vilniuje centro komitete, ir jam 
užtektų tik vieną žodelį pasa- 
sakyti, ir tu važiuoji į amžinus 
“dačius”.
...

Bernotėnui tai 
žmogus tik kirto arkliui per 
vidupetę, įtraukė į pečius gal
vą ir neatsigrįždamas nuva
žiavo.

Kalvis galop suprato, apie 
ką eina kalba. Jis prisiminė ka
lėjimą ir tą sulaižytą ponaitį, 
kur dabar dideles knygas rašo.

LITERATŪROS PREMIJOS PRANCŪZIJOJE
I ‘
Goncourt ir Femina premijų laimėtojai. Keletas žodžių apie laureatus, jų varžovus, 

kuri nius.

Jei JAV-se šalia kitų litera
tūros premijų daugiausia dė
mesio skiriama Pulitzerio pre
mijai, o išeivijos gyvenime kiek- 

:—i metų pradžioje visų 
žvilgsnis krypsta į “Draugo” 
dienraščio metines literatūros 
premijas už geriausią romaną, 
tai Europos kontinente pran
cūzų Goncourt premija sudaro 
pirmaeilę naujieną kultūros gy
venime. 1961 metais Goncour- 
tų premiją, kaip jau buvo ra
šyta, gavo jaunas rašytojas 
Jean Cau už jo parašytą “La 
Pitie de Dieu” (Dievo pasigai
lėjimas). Tačiau, sekant W. 
Boenkenkamp įspūdžius iš li
teratūrinio Paryžiaus pasaulio 
(plg. “Franfurter Allg. Ztg.”) 
J. C3u turėjo stiprių varžovų 
ir jų sukurti romanai nėra ei
liniai ir, gali būti, neilgai tru
kus ne tik Europoj, bet ir ana- 

i pus Atlanto laimės nemaža 
pasakius,' mesio.

V. ALSEIKA, Vokietija

kutinės minutės vis buvo ma
noma, kad Chabrol galįs lai
mėti 1961 m. Goncourt premi
jos laurus.

Spalvingos tikėjimo karų 
freskos

vas. Neseniai jis praplėtė savo 
reportažus apie ispanų bulių 
kautynes ir išleido atskira kny
ga “Les Creilles et la Qieu” 
(Ausys ir uodega).

Keturl skirtingi vyrai kameroje
Pi amijuotame romane “La 

Pitle de Dieu” rašytojas Cau 
pasineria į varžtų nesaistomą 
fantazijos pasaulį ir panaudo
ja romanui dirbtinus rėmus. 
Vienoje kameroje atsiduria ke
tui. žmonės ir,- atrodo, juos 
jungia vienas nusikaltimas — 
nužudymas. Ketveriukė: boksi
ninkas Alex, krano valdytojas 
Eugen, išsilavinęs jaunuolis 
Match, pagaliau dar gydyto
jas. Visi jie pasakoja savo per- 

r gyvenimus, psichoanalitiniu me 
tedu metasi ir į vaikystės die
nų prisiminimus. Jie laiką lei
džia tapytum būdami ir laisvė
je — jie atlieka ar imituoja 
seniau buvusius jų veiksmus. 
Keturių pasaulis svyruoja tarp 
tikrovės ir fantazijos. Atrodo, 
kad jie ir žemės netenka po ko
jomis. Šiaip, kritikų nuomo
ne. Cau romanas vaizduoja at
liktos nuodėmės dominavimą, 
be to. jis sietinas ir su kai ku
riomis šių laikų literatūros te
momis — nuo Kafkos ligi Be- 
cketto, nuo Sartre’o ligi Genet.

Chabrol savo romane vaizduo
ja istorinius įvykius iš Liudvi
ko XIV laikų 17 amž., kai, at
šaukus Nantes ediktą toleran
cijos klausimu, vadinamieji 
“camisards’’ fanatiškai kovojo 
su karaliaus daliniais. Panau
dodamas tariamai rastus vieno 
iš tų “camisards” užrašus, įves
damas aprašomosios epochos 
kalbą bei dialektiką (kaip ir 
šiemet premijuotame "Draugo” 
romane) ir dar šventraščio iš
sireiškimus, autorius, sakoma, 
sukūręs buvusių karų, dar ir 
religinės dvasios, freskas, pa
veikslus.

Premiją laimėjo kas kitas — 
Jean Cau, tačiau būdinga, kad 
ir jo romano pavadinime ran
dame Dievą. Kas tas Cau? Ga
lima sakyti, kad šis jaunas vy
ras gimė Saint - Germain - dės 
— Pres bažnytinio bokšto še- 

kitą lėlyje ir vėliau jis buvo apšlaks 
tytas “egzistencializmo” van- 

■ denimis. Gimęs 1925 m. ties 
i Carcassonne, ūkininko sūnus, 
i jaunasis Cau pasižymėjo moks- 
i le ir, stipendijų padedamas, pa- 
; siekė “ecole normale” Paryžiu
je. Jis atsisakė galimybių būti 
profesorium ir pasinėrė į filo- 

laikytas < sof^°3 studiJas- .

dė-

Karštais laikais reikia 
ramesnės kūrybos

Dar prieš paskiriant Gon
court premiją, prancūzų spau
doje daug kas minėjo ir 1 
jauną rašytoją — Georgės Buis 
ir net jam pranašavo laimėjimą. 
Jo romanas iš Alžyro kovų “La 

liekamas červoncas ir šiek tiek Grotte” 
sveikatos, 
Vilnių, nueičiau pas tą Guzevi- laikomas 
čluką, tai kad aš jam duočiau pasirodė, 
silkę per vieną skruostą, duo- cūzijoje, 
čiau per kitą skruostą, trenk- kutiniais 
čiau durimis ir nei ačiū, nei 
išgrauš nepasakęs, išeičiau. 
Tai galvodamas jis visas nu
švito ir ėjo patenkintas ir lai
mingas, visai nekreipdamas dė
mesio į tai, kad žmonės, žiū
rėdami į jį, smiliais gręžė smil
kinius, rodydami, kad kalviui 
Ignotui Varkaliui jau ne visi 
namie...

i

Aldonos Mastaitytės povainikis 
Algimantas Požėlaitis, gyrėsi, 
kad jis pats savo akimis ma
tęs (nors matyti negalėjęs, nes 
dar nebuvo gimęs), kaip kal
vis Ignotas dar 1919 m. palaikė 
nuolatinius ryšius su Liepojoje 
stovėjusių aliantų eskadros lai
vų virėjais.

Tai jau buvo viešas skanda
las. Kažkas beveik jėga atvedė Jis pradėjo galvoti: būtų at- 
kalvį Ignotą ir garsiai paskai
tė. kad sužinotų, kas parašyta. 
Ignotas spjaudėsi, žadėjo pa
mokyti savo buvusį gizą. Bet 
visi Iš jojo tik tyčiojosi ir juo
kėsi. Jam rūpėjo teisybė, kaip 
jaunystėje, bet dabar jos ieš
koti buvo kurkas sunkiau...

Fo poros dienų po to įvykio 
rajono partijos pirmasis sek
retorius gavo komunistų par
tijos centro komiteto nario 
Romo Šarmaičio siaptą laišką 
su septyniolikos lapų anketa 
apklausti kalvį Ignotą Varkalį. 
Toje anketoje buvo 'pažymėti 
visi buržuazinių nacionalistų 
nusikaitimai ir vardai. Sekre
torius- būtinai norėjo, kad Ig
notas atsakytų teigiamai į vi
sus paklausimus. Kalvis bandė 
dar priešintis, bet sekretorius 
tvirtino, kad jam daug saugiau 
visus kaltinimus prisiimti, o 
jei jis imsiąs skeryčiotis, tai 
ne tik jam, bet ir visam rajo
nui bus blogiau. Ignotas dre
bančia ranka, drebančia nuo 
senatvės, no nuo baimės, pasi- 

' rašė raštą ir apglumęs išėjo.
Kai griovė perkėlimui į ko

lūkio gyvenvietę Varkalių trio- 
bą, Ignotas nuėjo pakvankso- 
ti. Griovėjai tarp trobos sieno
jų ir pečiaus rado motinos vai
kystėje Ignotui nupirktą ro
žančių. Griovėjų brigados bri
gadininkas Kylys - Kiliauskas 
rožančių demonstratyviai, kad 
visi matytų, kaip jis uoliai ko
voja su religiniais prietarais, 
nusviedė į varnalėšas. Bet Ig
notas nuėjo, paėmė rožančių, 
nusiėmė kepurę, kryžių persi- 
ž< gnojo ir paskui jį pabučiavo 
ir užsidėjo ant kaklo, su pa
na ka į visus pažiūrėjo, ir tik 
tada užsidėjo kepurę.

į

jau skubiai verčiamas 
tai nuvažiuočiau į■ į vokiečių ir kitas kalbas ir 

visai vykusiu. Tačiau 
kad

ypač 1961 metų pas- 
mėnesiais, I 

įkaitusiu, tiek pakvipęs i . . x -I Sartre sekretorius — karjeros 
pradžia

i
1945 m. jauną filosorijos stu

dentą savo sekretorium pakvie
tė egzistencialistų šulas Jean - 
Paul Sartre. Šio aplinkoje su
brendo jaunojo Cau talentas. 
1958 m. parašytame ^romane 
“Les Parcissiens” jis pavaiz
davo pokarinio laikotarpio in
telektualinį judėjimą Prancū
zijoje, nuo jo ir atsiribodamas. 
Neseniai premijuotas romanas 
vis dėlto ir vėl įgalina 
ti jo' buvusio meisterio 
kos įtaką rašytojui.

1957 m. Cau atsisakė 
toriaus tarnybos pas Sartre’ą 
ir įsijungė į “Express” savait
raščio redakciją — čia jis pa
sižymėjo savo spalvingais re
portažais apie “saldųjį gyveni
mą” Paryžiuje, apie Alžyro ko-

laikmetis Pran-

tiek
paraku ir įvairiomis ekspliozi- 
jomis, kad jury komisija susi
laukė net grasinančių laiškų, 
liepiant nekreipti dėmesio į 
“karšto pobūdžio’’ kūrinius.

Šalia Buis buvo dar ir 
Cau varžovas, tai Jean - 
re Chabrol su romanu 
Fous de Dieu”. Ligi pat

kitas 
Pier- 
“Les 
pas-

Prof. A. Maceinos vieša paskaita 

Miunsterio universitete

pakėlimo j profesorius vos, nešinas raudoną vėliavą,

i

stebė-
aplin-

sekre-

Rcnaudot ir Femina premijos 
kūrėjams

Kitos Prancūzijoje skiriamos 
literatūrinės premijos turi ma
žesnį svorį už Goncourt, tačiau 
ir su jomis Vakarų kultūros 
pasauly skaitomasi. Pvz. 1923 
m. darbininko šeimoje gimęs 
Rcger Bordier vos po dvylikos 
balsavimų laimėjo Renaudotų 
premiją už romaną “Les Bles” 
(Javai). Turėjęs ryšių su mo
derniąja architektūra, rašyto- 
ias savo romane vaizduoja jau
ną architektą, statantį savos 
rūšies meno kolektyvą. Roma
ne randama ir meilės istorija. 
Ir ji pasakojama su prancū
zams įprasta ir jų puikiai ap- 
valdoma psichologine laisve. Fe
mina premiją po 10 balsavimų 
laimėjo Henri Thomas roma
nas “Le Promontoire” ir šiam 
rimtu varžovu buvo Rawcz ro
manas “Le Sang du Ciel” 
(Dangaus kraujas). 50 m. am
žiaus Thomas plačiai žinomas 
kaip Goethės, Šekspyro, Puš
kino ar Melville vertėjas ir ge
ras lyrikas. Premijuotame 
trumpame romane “Le Pro
montoire” jis vaizduoja Korsi
kos kaimą ties kalnais ir ten 
vykstančius paslaptingus įvy
kius bei mirties atvejus. Kriti
kų nuomone Thomas stiprumas 
esąs tas, kad jis paprasčiausio
mis priemonėmis sugeba pa
siekti sugestyvų poveikį į skai
tytojus.

Čia minėtos trys literatūri
nės premijos — žymiausios 
Prancūzijoje — ir premijuoti 
romanai reiRkia, kad knygų, 
rinkoje jie turės pasisekimą, 
bu.-- bematant išversti į kitas 
k Ihas. Pastaruoju laiku kai 
kurie “naujojo romano” Pran
cūzijoje atstovai, kaip Natha- 
lie Sa rraute, Robbe - Grillet ir 
Marguerite Duras įsteigė nau
ją premiją ir ją neseniai lai
mėjo jaunas Philippe Sollers 
už romaną “Le Parc”. Vienos 
mecenatės dėka premija yra 
333.333 senųjų frankų ir tai 
jau 
nors,
rimai neturės didesnės sėkmės 
knygų rinkoje. Gi Goncourt ar 
Femina vardai jau kalba už 
save.

Prof. Maceina 
Kristų su 

ankstesniu Bloko simboliu 
“gražiąja Ponia” (ptekrasnaja 
dama), aplinkui kurį buvo su
telkta visa Bloko jaunystės kū
ryba. Ši “gražioji Ponia” bu
vusi kosmologinio prado išraiš
ka ir vaizdavusi “pasaulio sie-i l

Nors prof. dr. A. Maceina tus su rožių vainiku ant gal- 
nuo
Miunsterio un-te seniai skaito Ką norėjo Blokas šiuo simbo- 
paskaitas studentams, tačiau i liu pasakyti ?
tik š. m. sausio 27 turėjo vie- jungė “Dvylikos” 
šą, įvedamąją paskaitą su vi
somis ceremonijomis. i

Filosofijos fakulteto dekano 
VVehr ir daugelio kitų profeso
rių lydimas, prof. Maceina, iš
kilminga toga apsisiautęs, įžen
gė į paskaitos salę, kur buvo
susirinkę jo slavistikos kiaušy- lą”, iš kurios Blokas laukęs 
tojai bei kiti studentai ir gra- pasaulio perkeitimo ir tikėjęsis, 
žus būrelis lietuvių.

Paskaitos tema buvo “Kris
taus simbolio prasmė Aleksand
ro Bloko poezijoje”. Tema bu
vo vystoma su rusų poeto A. 
Bloko (1880—1921) poema 
“Dvylika” (1918), kurioje dvy
lika raudonarmiečių žygiuoja 
Petrapilio gatvėmis, keikdamie
si ir žudydami, ir kurių prie
kyje pagaliau pasirodo Kris-

Piešiniai A. Petrikonio

• kad poezija galinti šį perkeiti
mą įvykdyti. Tačiau “pasaulio 

I siela” poetą didžiai apvylusi.
Tada Blokas pasidaręs pesi
mistas ir kituose savo veika
luose tyčiojęsis iš savo lūkes
čių. 1917 m. revoliucija Bloką 
užklupo prislėgtoj nuotaikoj ir 
pažadinusi jame viltį, kad pa
saulis gal dar bus galų gale 

'perkeistas. Iš šios naujos vil
ties ir gimęs eilėraštis “Dvyli
ka”. Tačiau jame “gražioji Po
nia” nebepasirodo: jos vietą 
čia užima Kristus, šis posūkis 
sako, kad Blokas savo pasau
lėjautoj nusigrįžo nuo kosmolo
ginio prado ir nuo Kosmos 
perėjo į Logos. Pasaulį jis ėmė 
pergyventi nebe kaip gamtą, 
bet kaip istoriją, kurios vėlia-

! vą neša nebe miglota “pasau
lio siela”, bet Dicvažmogis 
Kristus. Tuo pačiu kinta tada kę pas prof. Maceiną 
ir poezijos supratimas: ji virs- džiaugti jo pasisekimu Miuns- 

I ta tiktai nurodymu j pasaulio terio universitete ir jį pagerbti. 
1 perkeitimą, tiktai šio perkeiti-

mo ženklu, bet ne pačia per
keistąja būtimi.

Paskaita susilaukė didelio 
pritarimo ir prof. Maceina bu
vo visų klausytojų entuziastin
gai sveikinamas. Gi lietuvių 
būrelis — kun. dr. J. Aviža, 
kun. P. Girčius, tėvas Konstan
tinas, dr. J. Grinius su žmona 
ir dr. J. Norkaitis buvo susirin- 

pasi-

FX

paskatinimas kūrėjams, 
aišku, nepremijuoti kū-
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Triukšmelis ar atominė bomba sovietinėje 
literatūroje?

Nelaukta tautybių reakcija rusiškajam planui

• • •

• Jaque Maritain meno san- 
prata — tokia tema kalbės kun. 
dr. P. Celiešius ateitininkų me- 
no dr-jos “Šatrija” 
jamoje
Augiaus grafikos darbų 
doje, 6245 So. VVestern 

I Chicagoje, kovo mėn. 4 
1 vai. p. p.

KAZYS BRADCNAS

“kapitalinio” veika-

Labai jau yra akivaizdus ko
munistinio pasaulio nevienaly- 
tiškumas ir aštrūs prieštaravi
mai valstybinėje, administraci
nėje ir tautinėje plotmėje. 
Prieštaravimus gimdo arba ko
munistinių vadų asmeniškos 
ambicijos arba dar gyvas tau
tinis jausmas, nesiduodąs leng
vai palenkiamas rusiškajam in
teresui.

Šį kartą “vyresniojo brolio” 
nepaklausyta literatūros moks
lo sektoriuje. Maskvoje buvo 
sumanyta parengti daugiatomį 
veikalą, nagrinėjantį visasąjun
ginės tarybinės literatūros is
torinę raidą ir jos dėsningu
mus. Tokį veikalą turėjo pa
ruošti TSRS Mokslų akademi
jos M. Gorkio vardo Pasauli
nės literatūros institutas. Buvo 
suredaguotas rengiamo veikalo 
prospektas, kuriame jau aiškiai 
matėsi šio
lo pobūdis, profilis ir struktū
ra. Viskas, žinoma, turėjo būti 
lenkiama “pagarbiojo brolio” 
naudai, ir kitos Sovietų Sąjun
gos literatūros turėjo veikale 
tenkintis tik trupiniais nuo ru
siškojo stalo.

Lyg pajuokai veikalas turė
jo būti aprobuotas pačių 
skriaudžiamųjų. Maskvon buvo 
sušaukti visų sovietinių res
publikų literatūros rabinai vei
kalo projektui patvirtinti. Nu- 1 
važiavo ir lietuviai ir pats 
Kostas Korsakas.

Atrodo, kad atskirų respub
likų literatai jau iš anksto ži
nojo ruošiamos “Tarybinės li
teratūros istorijos” kryptį ir 
jos rusiškąsias tendencijas. To
dėl ir sušauktame posėdyje bu
vo jaučiamas ne koks nors par
tizaniškas ir pavienis nepasi
tenkinimas, bet gerai organi
zuotas tautinių literatūrų gy
nimas prieš rusiškąsias užma- 
čias.

Kostas Korsakas posėdyje 
pasakė pagrindinę kaibą. Kal
bos tekstas su kai kuriais ano 
posėdžio eigos komentarais yra 
paskelbta 1962 m. sausio mėn. 
“Pergalėje”, štai viena kita iš
trauka iš Kosto Korsako kal
bos:

“Žinia, kad pradedamas 
rengti daugiatomis visasąjungi
nės tarybinės literatūros isto
rijos veikalas, sujaudino mūsų 
literatūros tyrinėtojų ir iš da
lies rašytojų aplinką. Neliko 
nuošalyje šiuo atžvilgiu ir lie
tuvių literatai...

Prospekte siūlomoji “Tary
binės literatūros istorijos” 
struktūra nenumato specialių 
skyrių atskiroms nacionalinėms 
literatūroms. Ar priimtinas 
toks šio, pasakytume, pagrin
dinio klausimo sprendimas?

i
Mūsų respublikos literatų 

tarpe iškilo rimtos abejonės, ar 
galima laikyti teisinga tokią 
busimosios “Tarybinės literatū
ros istorijos” struktūrą. Ar 
tokia veikalo sandara duos ga
limybės pilnai ir ryškiai paro
dyti visą mūsų daugianaciona
linės literatūros įvairumą bei 
turtingumą? Ar tokiu būdu 
bus galima atskleisti kiekvie
nos nacionalinės literatūros sa
vitumą, išryškinti jos vystymo
si kelią, susijusį ne vien su vi
sos Tarybos Sąjungos gyveni
mu, bet ir su savosios tautos 
buitimi? Nė kiek nemenkinant 
visasąjunginės tarybinės litera
tūros, kaip naujo tipo literatū
ros pasaulio istorijoje, idėji
nio - meninio vieningumo bei sa
vitumo, — mums vis dėlto at
rodo, kad šios jos ypatybės juo 
ryškiau ir įtikimiau gali būti ,

Alyvc, anglys, kūrenimo uistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO.
DR 3-3683

• ;24 VAL. TARNYBA)
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DORA. HE 4-5880

organizuo- 
popietėje — Pauliaus 

paro- 
Ave., 
d. 3

kunigaikščių karūna. Kieno 
šie palaikai? Ar jie neatpažįs
tami ar neleidžiami atpažinti? 
Lietuvoje kursuoja gandai, jog 
Rumšiškėse atrasti Vytauto 
Didžiojo kaulai.

Nelaimingasis Robinzono 
autorius

“Robinzono Kruzės” autorius
• Lietuviai dailininkai aust- Danielius Defoe dalyvavo sukilime, 

1 tris kartus bankrutavo, už lordo 
Annesley įžeidimą buvo pasodin
tas į kalėjimą ir iš jo išleistas su 
sąlyga, kad pasidarytų valdžios 
agentu.

Jo “Robinzono Kruzės” lietuviš
kai buvo net keli vertimai. *

VESTUVIŲ NUOTRAUKOS LR
AUKŠTOS llCŠlKb FOTOGRAFIJOS 
MCSŲ SPECIALAUS.

PRECIN PROTO STUDIO
4068 Archer Ave. Tel. VI 7-2481 

(.lncorporated)
EIIVAKDAS C LIS, -av.I -• V**-- ■

110%, 20%, 30% pigiau mokėsite;
■ už apdraudą nuo ugnies ir auto-;
■ mobilio pas
| FRA N K ZAPOL1S;

3208% 'Vest 951 h Street
Chicago 42, lllinois

GA. 4-8054 ir GR. 6-4339.

• Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdybos rengiama litera
tūros šventė įvyks balandžio 
29 d., Brooklyne, N. Y., Ap
reiškimo parapijos salėje. Šven-

. . . tėję — literatūros vakare busprincipui-
įteikta Rašytojų Draugijos li
teratūrinės premijos už 1960 
ir 1961 metų dvi geriausias 
knygas, šiam reikalui Drau
gijos valdyba dabar telkia pre
mijų mecenatus.

* Rumšiškių bažnyčios pa
slaptis. Užtvenkus ties Kaunu 
Nemuną ir perkeliant senąją
Rumšiškių bažnyčią iš užtvin- š. m. vasario iki rugpjūčio mėn. 
domo ploto, joje rasta prieš 
šimtmečius ten paslėpti žmo
gaus kaukolė, kaulai ir drauge

būtų ne- 
jeigu ne-

galima atidžiau ir 
giau”.

Žinoma, Korsakas 
drįsęs šitaip kalbėti,
tūtų jautęs užnugaryje visų 
kitų rie rusų posėdžio dalyvių 
pritarimo keliamoms mintims. 
Ir iš tikrųjų, po Korsako kal- 

■ bos užvirė aštrios diskusijos, 
kuriose buvo atkakliai ginama 
pavergtųjų literatūrų tautinis 
aspektas. Net dėl paties vei
kalo pavadinimo “Tarybinės li
teratūros istorija” ar “Tarybi
nių literatūrų istorija” nebuvo 
galima sutarti.

Posėdis tada taip ir baigė
si, neužgyrus jau paruošto vei
kalo projekto 
rus ateičiai. 
lio;' atžvilgiu 
krečiantis, o
ratūrų atžvilgiu — šioks toks 
paskatas ateičiai. Bet tik ir 
■ateitis dar teparodys, kas pa
galiau tikrai atsidurs viršuje.

Iškeldami čia aprašomą da
lyką, nedarome nei Kosto Kor
sako, nei kitų panašių kokiais 
nors tautiniais didvyriais. No
rėtume tik pabrėžti šitokių 
žmonių naivumą, manančių, kad 
komunistinė ir dar pavergta li
teratūra gali 
teratūra. Jei

;ros bruožus 
ir, sakykim,
niškas alfabetas, tai taip. Bet 
kurgi dėsi amžiais susiforma
vusius tautos dvasios bruožus,

I atskleistos tiktai konkrečiai pa
rodant atskirų tarybinių litera
tūrų istorinį vystymąsi. Tuo 
tarpu, rengiant “Tarybinės li
teratūros istoriją” pagal pros- 

i pekte numatytą struktūrą, iš
kyla, mūsų manymu, pavojus, 
kad tai, kas atskirose tarybi
nėse literatūrose yra savita bei 
specifiška, gali būti užtemdyta 
ir nustelbta, o tai, kas jose gy
va ir konkretu, pajungta teori
nėms schemoms bei aprioriš
koms pAelaidoms, tuo būdu 
gana mechaniškai apjungiant 
jų istorinio vystymosi kelius į

■ vieną bendrą kelią.
Prospekte siūlomoji veikalo 

struktūra nepakankamai verti
na gxmtosios. kalbos vaidmenį 
tarybinių literatūrų raidoje. Ne 
visa, kas išversta ir verčiama 
iš nacionalinių literatūrų į ru- 

| sų kalbą ir tuo būdu įgyja vi
sasąjunginį ar net tarptautinį 
skambėjimą, sudaro didžiąją tų 
literatūrų visumos dalį. Dar 
labai daug vertinga tose lite
ratūrose lieka skaitymui tiktai 

i gimtąja kalba. Argi visa tai 
taip pat neturi rasti sau vietos 
busimojoje “Tarybinės litera
tūros istorijoje”?

Todėl ir norėtųsi išreikšti čia 
pageidavimą, kad šis svarbus jos filosofines, moralines, reli- 
klausimas būtų dar kartą per- ginęs pažiūras, nesužalotą jos 
žiūrėtas ir apsvarstytas kiek istorijos ir žmonių tarpusavio

raių parodoje. Australijos už
sienio reik, departamento ren-1 
giamoje reprezentacinėje tapy
bos, skulptūros, grafikos ir1 
farforo (fajanso) parodoje da
lyvauja ir lietuviai dailininkai 
— E. Kubas, V. Ratas ir H. 
Šalkauskas. Paroda vyks nuo

I 
i

ir nieko nenuta- 
“Vyresniojo bro- 
faktas yra su- 

nerusiškųjų lite-

būti ir tautinė li
tą utinės literatū- 

išsemia tik kalba 
dar kolkas loty-

l
santykių sampratą, jos pačios 
apsisprendimą vienokiam ar ki
tokiam likimui? Visa tai ko
munizmo yra išbraukiama ir 
metama šalin. Ir kas tada be
lieka iš tautinės literatūros?

ir aplankys pietryčių Azijos 
miestus: Penangą, Bangkoką, 
Vientianą, Manilą, Singapūrą, 
Džakartą 
Londone 
grafikos 
kviesti ir
rodys E. Kubas ir H. Šalkaus
kas. Paroda keliaus ir į kitus 
Anglijos miestus.

VASARIO MĖN. 
IŠPARDAVIMAS

i i

I

(

ir kt. Birželio % mėn. 
įvykstančioje tarpt, 
darbų parodoje pa
su savo kūryba pasi-

Tel,

[AjDBinflUgU
TV-RADIJAI-JUOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 

EL. VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 
Viskam žemiausios kainos ir garantija

3321 S. Halsted St.- CLiffside4-5665

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III.
s-

NAMŲ RAKANDŲ, 
TELEVIZIJŲ, PEČIŲ, 

REFRIGERATORIŲ IR 
AUKSINIU DAIKTŲ

Sudriko kainos žemesnės kaip 
kitur, lengvais išsimokėjimais
dalių 
setai 
dalių 
setai 
dalių Svečių kambario setai 
nuo $89.000 iki .......... $40(
dalių Dinette setai nuo $31 
dalių Dinette setai .... $6(

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntimas jūsų draugams ir giminėms 

j bet kurią SSSR dalį.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS — 

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių:

NEW YORK 3. N. Y 
BROOKLYN 11, N. Y. 
BROOKLYN 7, N. Y. 
IVoodhaven 21, N. Y. 
PASSAIC, New Jersey 
PATERSON 1, N. J. 
*VINELAND, N. J. 
LAKEWOOD. N. J. 
NEWARK 3. N. J. 
NEW HAVEN, Conn. 
PHILADELPH1A 23. Pa. 
PHTSBURGH 3. Pa. 
CLEVELAND 13, Ohio 
VVORCESTER. Mass. 
GRAND RAPIDS, Mich. 
DETROTT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mich. 
CHICAGO 22. ILL 
CHICAGO 8, ILL. 
Los Angeles 22, Cal. 

SAN FRANCISCO, Cal. 
WATE!RBURY, Conn. 
ATHOL, Mass 
BOSTON 18, Mass-
• Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

W. Landis A v. (Greek Orthodox C1 Blg.)

. 39 Second Avenue Tel. AL 4-5456
370 Union Avenue Tel. EV 4-4952

600 Sutter Ave. Tel. DI 5-8808
84—17 Jamaica Ave. Tel. VI 3-1477
176 Market St. Tel. GR 2-6387

99 Main Street Tel. MU 4-4619

I 
t

3 Miegamojo kambario 
nuo ..................... $89.00
Miegamojo kambario 
nuo ............. . $139.00

i

4
1

2
It

5
Į7
9 x 12 viln. karpetai ..........
21 colio kabinetinė

Televizija ...........
Gaziniai pečiai, šaldytuvai, 
tos kėdės, matracai, dulkių valy

tuvai, skalbiamos mašinos, 
televizijos, liet, plokštelės, 

auksiniai daiktai

MOVI N G
R. ŠERĖNAS perkraūsto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to’5- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

$99.00 
minkš- j

I

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050

I

T ER R A
3237 TV. fiSrd St., Chicago 29, UI. 

Tol. 434-4600.
Kristalas, porcelanas • (china) si
dabras. gintaras, aukso ir kitokios 
brangenybes, etc.. etc. .Kain-s nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.BUDRIK 

FURNITURE 
3241 So. Halsted St.

Tel. CAlumet 5-7237
Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 

iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais 11—5 vai.

126 4tb Street
428 Springfield Ave.

Tel. 
Tel.

FO 3-8569 
BI 3-1797

6 Day Street Tel. LO 2-1446
525 W. Girard Ave. Tel. WA 2-4035
1015 East Carson St Tel. HU 1-275C

904 Literary Road Tel. TO 1-1068
174 Millbury St. Tel. SW 8-2868

606 Bridge St. N.W. Tel. GL 8-2256
7300 Michigan Ave. Tel. VI 1-5355
11333 Jos. Campau Tel. TO 7-1575
2222 W. Chicago Ave. Tel. BR 8-6966
3212 S. Halsted St. Tel. WA 5-2737

AN 1-2994 
FI 6-1571 
PL 6-6766 
CH 9-6245
LI 2-1767

960 S. Atlantic Blvd. Tel. 
2076 Sutter Street Tel. 
6 John Street Tel.
61 Mt. Pleasant St., Tel.
271 Shawmut Ave. Tel.

Kas
Viskę perka pas Lieponį!

Kiekviena sąskaita 
ligi $10.000.- 
apdrausta 
Federal i nėję 
Valdžios įstaigoje: 
Federal Savings 
and Loan Insurance 
Corporation

ant visų taupymo 
sąskaitų

ant Bonus 
sąskaitų

i

į e.: 
Budriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

M O V I N G
F. KASPARAS

Vietoje ar toli — patyrusių 
sąžiningas, švarus patarnavimas 
TO 3-1262 Cicero, lllinois

Perskaitę "Draugą", duoki-
’-.pms pasiskaityti.

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS:
S1EGLF.R, MONOGRAM, MOORE

Ir daugelio kitų firmų

nuo $12.95 ir aukščiau

MIDLAND
and Loan Association
4040 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
Phone: CL4-4470

August Saldokas Prezidentas

LIETliVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226 
Vedėjas E. RUDAITIS

VALANDOS: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad nuo 9 iki 12:30 p. p.
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FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 

Sekmadieniais abi krautuvės atidarjlos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South tVestern Ave. krautuvė
___________

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4’/4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Western Avenue. Chicago 36, lllinois GRovehill 6-7575

Specialus išpardavimas tlemn
vyzdžiams. 3-jų dalių Sectional sv 
kambario komplektas ir 2-jų dailų sve
čių kamb. komplektui ir miegamojo 
kamb. koplektui.

Mūsų erdviose patalpose turime didžiau- 
sj pasirinkimą visų modernišku baldų, 
elektrinių krosnių, radijo ir televizijos 
aparatų, šaldytuvu ir kitų namams reik
menų.

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirt. 9—9 va!., antr., treč.. ir Šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 po pietų.

KVIEČIAME APUYNKVTI NAUJAS PATALPAS!

CHANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

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

f

Naujas aukštas dividendą* numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitų nuo Vasario mfa. 1 dL, 1962 K
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO ifUOMMCIUS NUO 1 D- 

Dividendai mokami sausio ir liepos mCn. 1 d.
miiunn. I’IIIMAI). ir KETV....................... 9 v. r. Iki 8 p. p.
V ALANDUS! ANTRAD. ir PENKT. ................. 9 v. r. iki 5 p. p.

ŠEŠTAI)......... 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad uždaryta.

Split by PDF Splitter



NEPAKARTOJAMAS IR NEPAMIRŠTAMAS
Įspūdžiai iš pomirtines dailininko Augiaus parodos

ONA BALŽIENE, Palatine, IU. JI
Anksty basis piemenukas

Pomirtinės Pauliaus Augiaus 
grafikos darbų atidaryme spūs
tis nemaža. Paveikslai apgulti 
žiūrovų, bediskutuojančių įvai
riomis' meno temomis, besiren
kančių sau labiausiai patinkan
čius darbus. Nemažo būrio ap
gultas pats kampinis paveiks
las. Tai Piemenukas — vienas iš 

pačių ankstyvųjų P. Augiaus 
darbų, kurį galima laikyti jo 
dar prieš-paryžietiškos kūrybos 
pavyzdžiu. To laikotarpio darbų 
parodoje išstatyta nedaug. Ture 
darni galvoje menininko naudo
tą ksilografijos techniką ir to
kios technikos nedideles gali
mybes bei ribotumą, pažiūrėki
me, kuo šis jo darbų laikotar
pis pasižymi. Tai pirmieji daili- 

tninko žingsniai, dar neparodą 
tikrojo P. Augiaus kūrybinio 
veido. Stebėdami Piemenuką, 
negalėtume pasakyti, ar čia Au
giaus, ar kurio kito jauno gra
fiko darbas. Šiame medžio rai
žinyje atvaizduota kaimo bui
ties tematika, tačiau šalta ir su
stingusi paprasto bei tiesaus li- 
nijizmo išraiškoje. Figūros vaiz
duojamos dar natūralizmo švie
soje, tiesa, su nemažu sentimen
talizmo atspalviu, kas, gal būt, 
ir patraukia tuos nemažus bū
rius žiūrovų.

i

boliu. Juodų ir baltų dėmių pingiausia iš šio ciklo raižinių 
ritmas, figūrų ir daiktų sa- gal būtų 
votiškas apvalumas, bukumas iliustracija (parodoje ji neiš- 
ir lyg prilipimas prie žemės statyta), kuri labiausiai alsuo- 
žiūrovo akyse atsiveria nekin- ja gyvybe. Joje medžiai, lyg 
tarnu žemaitiškos buities formų daugybė rankų, kyla į dangų, 
vizijoje. Čia kaip tik ir išsisklei- paupiu skriete skrieja vaikų 
džia pilnutinis Pauliaus Au- būreliai, paukščiai, išskėtę 

sparnus, padangėmis lydi pa
vasario simbolį, išreikštą dū-į 
duojančios mergaitės pavidale. 
Mačernio poezijos puslapius 
beiliustruodamas, P. Augius 
pasirodo visai naujas savo išil
ginių besidriekiančių linijų šo
kiu, kuris yra efektingas, įdo
mus ir tinkąs" poezijai iliust-

si liaudies menu, iki pagrindų ruoti.
jį išstudijavo bei pamėgo. Tuos 
liaudies meno motyvus stilizuo
tai ir, pasakytume, augiškai jis 
ir perduoda savo Žalčio pasa
koje. Štai čia karūnuotas žal- liaus Augiaus darbų parodą, 
tys šliaužia, ten daugialapis kurioje, gaila, ne visa jo kūry- 
medis šakoja, kitur vėl marga- ba išstatyta, žiūrovui kyla min- 
žiedė gėlė linguoja... Visur jau- tis, ar ilgam Augiaus kūryba 
čiama pasakiška nuotaika

1 didelis žiupsnis fantazijos.

giaus kūrybinis originalumas.

Žalčio pasaka
Šiuose jo raižiniuose vos 

stebimos dekoratyviškumo 
mės visu pilnumu išryškėja
Žalčio pasakoje, viename iš 
gausiausių jo darbų ciklų. Dar 
studento suole Augius domėjo-

pa- 
žy-

Pavasario sonetų

Nepakartojamas ir 
nepamirštamas

Aplankius pomirtinę Pau-

I

t

Paulius Augius Žemaitės “Petro Kurmelio” iliustracija

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 17 d. s

Skirtingos nuotaikos Paryžiuje

Pašnekesys
— Pasakyk, kodėl žuvys ne- Į 

kalba ? n 'i
— Įlįsk į vandenį ir pamė-' 

gink kalbėti, tada suprasi... I

I

MOVING
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų
A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882
SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk- 
I tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki 

j 9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. 
I 7 vai. vak.

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

Tel. HEmlock 4-2413
7158 So. Maplewood Avė., 

Chicago 29. IU.

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai- , 
sau. Už patarnav. vietoje J3.V0, už ' “ 
dirbtuves darbą — S10.00 ir daiya i _ 

Pigios paveikslinSs lempos.
J. MIGLINAS

2548 W. 09th St. Ii <*. PK <4-10«3

sau.

STIRBIS FUEL OILS
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė.

Chicago 29, III.

Remkit dien. “Draugų”

%
APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ 

ŠĮ PAVASARĮ
Keliaukite populiariu, draugišku laivu 

^BATORY 
Iš Quebec išplauki—Bal. 4 d.; 
iš Montreal — Gegužės 4 d. 

ir Birželio 8 d.

i. .. . . . _ . i

ir neužmirštama įr kodėL
Paulius Augius, suradęs save, 
nesustojo vietoje. Jis nekopi
javo savęs, bet nuolat ieškojo

iIr Mačernio poezija
Pagaliau prieiname prie 

čių paskutiniųjų P. Augiaus 
darbų — Vytauto Mačernio 
poezijos iliustracijų. Čia ir vėl 
vaizduojamas tas pats kaimas, 
tie patys žmonės, tačiau visai 
skirtingoje šviesoje. Jie visi 
perkelti į tam tikrą sapnų ir 

| fantazijos pasaulį. Linijos 
lanksčios, gyvos, banguojan
čios. Viskas, rodos, eina, juda, 
bėga, visur pilna gyvybės. Ti-

pa-

Sekime tolimesnius Pauliaus 
Augiaus žingsnius. Prieš akis 
Paryžius, prieš mus — jo Pa
ryžiaus kūrybos laikotarpio dar 
bai. Tuo metu gimė jo Žemaičių 
vestuvių ir Petro Kurmelio cik
lai. Žemaičių vestuvės, pagal 
Motiejų Valančių — tai žodžių ir 
figūrų kompozicija, vaizduojan
ti vestuvinius žemaičių papro
čius. Čia Augius jau atsipalai
davęs nuo natūralizmo. Figūrai 
medžio raižiny išreikšti jis ri
bojasi vien tik būtiniausiomis 
linijomis. Tos linijos stiprios, 
lanksčios, tikros ir meniškai 
įdomios. Įvedamos taip pat ke
lios neryškios spalvos, kurios 
per daug neatkreipia žiūrovo 
dėmesio, bet pasilieka tik kaip 
fonas juodom linijom išryškin
ti ir suteikia kūriniui tam tik
ro šviežumo. Tai darni žodžių 
ir linijų harmonija, supinta su 
liaudies ornamentika. Figūros 
lengvos, gyvos, linksmos ir 
žaismingos perduoda gyvai ves
tuvines nuotaikas ir papročius.

Tačiau beveik tuo pačiu me
tu P. Augius sukūrė visiškai 
skirtingų nuotaikų Petrą Kur
melį, pagal to pat vardo Že
maitės apysaką. Petro Kurme
lio tragediją dailininkas vaiz
duoja juodai. Grubios linijos, 
juodų plokštumų derinys, pri
mityvios kaimiškos figūros bei 
niūri aplinka savotiškai slegia. 
Rodos, viskas — gamta, daik
tai ir žmonės — neša tą sun
kią buities naštą. Tekstas ne
reikalingas: ir be jo žiūrovui 
perduodama Žemaitės nuotaika 
ir mintis. 1 — Ką galėtumėt pasakyt

premiją reikalu?
Pilnutinis originalumas ! „............ .Į — Reikia tik pasidžiaugti, 

Tremtyje dailininkas patei- kad pradėtasis prieš 11 metų 
kia didesnio formato kūrinių Lietuviškosios Knygos Klubo 
ciklą, pavadintą Žemaitijos darbas skirti “Draugo” roma- 
simfonijomis, kuriose atsisklei- nui premiją, susirado tiek daug 
džia pilnutinis žemaitiško kai
mo gyvenimo vaizdas. Prieš 
akis iškyla Žemaitijos bažnyt
kaimiai su koplyčiomis, rūpin
tojėliais, šiaudinėmis pastogė
mis, namie austomis priejuos
tėmis ir medinėmis klumpėmis. 
Augiaus žemaitį šiuose jo rai
žiniuose randame bekasantį 
bulves, beeinantį į atlaidus, be
važiuojantį į turgų ar 
beganantį. Ir daiktai ir 
Žemaitijos simfonijose 
natūralinio charakterio, 
pę daugiau dekoratyviniu sim-

i
I

karves 
žmonės 
nustoję 
Jie ta-

ŽMOGUS IR MENAS

Prancūzo akademiko Rene 
naujos minties, įdomesnės lini- Huyghe veikalo Žmogus ir me- 

pasirodė III ir paskutinis 
Jame bendradarbiaują 

tarptautiniai specialistai 
žmonijos meniškų aspi- 

bei plastinio apipavida- 
balansą, pradedant pri- 

civilizacijom

jos ar labiau imponuojančios 
figūros. Kiekvieną kartą jis sa
ve naujai pristatydavo. Jo ta
lentas vystėsi nuolatinio ieško
jimo šviesoje, nuolatiniame ver
žimosi 
amžino 
vardas 
grafikų
originalų, nepakartojamą 
nepamirštamą talentą.

prie tikro, nekintamo, 
grožio. Tuo būdu jo 

liks įamžintas lietuvių 
istorijoje, liudydamas

kelionė iki Southhampton, Copenhagen ir 
o iš ten traukiniu arba automobiliu j visasPabrėžtina, kad kiekvieno 

skyriaus pirmoji dalis “Formos, 
gyvenimas ir mintys” ryškina 
meno ir formų raidos būdin
guosius bruožus jų santykiuo
se su civilizacija ir idėjomis. 
Antrąją dalį sudaro ištisa eilė 
studijų, nagrinėjančių kiekvie
no aptarimo laikotarpio aspek
tą naujausių atradimų švieso
je. Galiausiai ryški ir trumpa 

^santrauka suveda visus faktus 
I (datas, veikalus, menininkus), 
kas įgalina greitai susiorien
tuoti. Gausios iliustracijos — 
beveik 1,700 vienspalvių, 24 
spalvotos — paryškina tekstą. 
(L’Art et l’Homme par R. Huy- 
gre, Larousse, Paris.) P. G.

Rami ir patogi
Gdynia (lenkijoje), 
rytines Europos dalis.

Baiory—tai modernus, be dėmeles švarus laivas, su nepapras
tai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogiomis erdvio
mis kabinomis. Jūs pasidžiaugsite šiltu draugiškumu, tradiciniai 
puikiais valgiais ir mandagiu patarnavimu, siekiančiu paten

kinti keleivius ir jiems padėti.

275 svarai bagažo nemokamai!
Dėl rezervacijų ir informacijų pasitarkite su savo vietiniu 

kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
220 BAY STREET TORONTO, CANADA

.----------- ■ . --------------------

nas” 
I tomas.
žymūs 
suveda 
racijų

. linimo 
mityviškiausiom 
ir baigiant naujaisiais laikais. 
Šame paskutiniame tome nagri
nėjama : porenesansinis laiko
tarpis, Barokas, Rytai ir To
limieji Rytai naujaisiais laikais, 
musulmonų pasaulis, Tolimųjų 
Rytų meno santykiai su Euro
pa, klasicizmas ir romantizmas, 
realizmas, impresionizmas ir 
modernusis menas.

i

i

į
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$4.79

$4.89

Fifth ,69c

rei- 
Co.

ZYTNIA 100 PROOF POLISU VODKA
DISTILLED FROM RYE Fifth .......... $5-19

CRUSADER 10 YR. OLD PORTUGAL
BRANDY Fifth $3.39

IMPORTED GERMAN
STEINHAEGER (GERMAN GIN) Fifth $4.49 

CHOICE OF IMPORTED CHERRY, STRAVV-
BERRY, REDCURRANT, GOOSEBERRY,
BLACKBERRY WINE Fifth $-f,29

Fifth ,89c

3.98

Paulius Augius Valančiaus “Žemaičių vestuvių” iliustracija

KULTŪRINES VERTYBES UGDANT
(Atkelta iš 1 psl.)

I

SOUT1IERN COMFORT LICįUEUR
ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

S. Šantaras.

POPULAR BKAND OF 
GERMAN BRANDY

ASSORTED GERMAN VVINES 
1960 VINTAGE

GKA1N AJLCOHOL 190 PROOF
U. S. F

MOLINOS IMPORTED PORTUGAL 
RED OR \VHITE \VINE

qi/i s e l f
O l\ ■ I O SERVICE

5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 
SETAS TAL’PYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00

į. J"
V f J

Prie užkandžių gerti:

STUMBRINE, ZUSROVKĘ 
ir SKAIDRIĄJA

Prie kavos likerius:
LEMON-ICE, MIDUOLĮ

Dėmesio!!! — Šiuos gėrimus 
kalaukite tiktai su JEROME 
pilstytuvės lebeliu. — Rekomen

duojame vokiškos firmos
WALL FLEISCHIIAUER likerius

MOCCA ir CHERRY

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotų automobilį? Duodame 6-ių mėn. 
garantijų

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III. 

Telef. WAIbrook 5-5121

»

* — Ko Kultūros Fondas pa
geidauti] iš lietuvių visuome
nės?

I

— Kultūros Fondas pagei
dautų, kad lietuviškoji visuo- 

kurie normaliai menė, kiek galėdama, labiau 
remtų mūsų įvairius kultūri-1 jž 
nius pasireiškimus: koncertus, i g 
teatro vaidinimus, susirinki- p 
mus, knygų leidyklas (pirktų Į! 
daugiau knygų), lietuviškus p 
laikraščius ir žurnalus, parem- 
tų Kultūros Fondą. įsigydama [j 
jo leidinių, pirmoj eilėj vado- >1 
vėlių besimokančiam jaunimui, L 
ir būtų dosni Kultūros Fondo 
reikalams. Tenelieka nei vie
nos lietuvio šviesuolio šeimos, 
neįsigijusios Aleksandryno ir 

I neskaitančios Gimtosios Kal
bos.

' Tik

jamos, palūkanos ir šiaip viso
kios kitokios aukos bei paja
mos. Tokios pajamos įgalintų 
remti mūsų įvairius kultūrinius 
užsimojimus, I__ 
duotų nuostolius.
- Ką

pasekėjų. Kultūros Fondas iš 
savo pusės nori tapti irgi pre
mijos teikėju. Šioji premija tu
rėtų būti skiriama už didelės 
reikšmės kultūrinį darbą (čia 
turima galvoj organizacijos ar 
draugijos atlikti darbai kultū

i
i iIi_________ ------------------ r-J-o- ro-7

vendinti jam statomus lietuvis- mį 
kos bendruomenės didžiuosius m 
uždavinius, — baigė pasikalbę- x

rinėj srityj) arba mokslo vei-' Tik ekonomiškai pajėgus pi 
kalą lietuvių ar svetimąja kai- Kultūros Fondas pajėgs įgy- 
ba lietuviškąja tema, arba vei
kalą, turintį informacinės reikš
mės apie Lietuvą užsieniečių 
tarpe. Šis dalykas sparčiai stu- jimą Kultūros Fondo pirm. kun. 
dijuojamas.

Liquor Store
5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

FEBRUARY — VASARIO 15, 16, 17

ESCORIAL GRUN 112 PROOF GERMAN
LIQUEUR Fifth $5.98 join our stainless club

Lž santaupas, įneštas mėnesio 
d., nuošimčiai mokami nuo 
to mėnesio 1-mos dienos.

VALANDOS: ’
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. .. 9 iki 1

AND LOAN ASSOCIATION
8480 South Halsted Street • Chicago 8 • CLiffside
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« DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 17 d. t veda su tuo pačiu atsidėjimu 
per J. B. Rhine teorijas, kaip 
ir duoda santraukas B. F. Ski- 
nner ir E. G. Boring straips
nių, stipriai kritikuojančių ša
lia juslinės pagavos buvimą. Vei 
kalas neieško pigių sensacijų, 
bet deda visas pastangas pa
teikti kiek galint moksliškesnį 
visos problemos įvertinimą. Pa
ti knyga buvo paruošta pade
dant prof. Martin Steinmann, 
Jr., ir ji išleista Charles Scrib- 
ner’s Sons leidyklos serijoje, 
pavadintoje: A Scribner Re- 
search Anthology.

Bene įdomiausia yra paste
bėti, kiek daug straipsnių ir 
knygų buvo parašyta šiais 
klausimais per paskutinius 350 
metų, ir kiek daug eksperimen
tų buvo pravesta parapsicho
logijoje. Deja, kaip F. Gudas 
pažymi, 
shevsky
kad yra beribis tarpas tarp 
naujų fenomenų galimumo ir Į 

jog tokie j 
fenomenai egzistuoja. Jo (F. I 
G.) nuomone autoriai, kuriems ! 
priklauso pripažinimas už di-

Šimtmetiniai parapsichologiniai 
tyrinėjimai

Fabijono Gudo knyga apie "šaliajuslinę pagavą"

delį ir uolų darbą, vis dėlto 
nesugebėjo duoti įtikinančių 
įrodymų” (136 psl.).

• • ••

VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS, Xavier University

Tikslieji mokslai ir " 
triušio koja

Neseniai vienas, koresponden
tas apklausinėjo amerikiečius 
mokslininkus, dirbančius prie 
Mercury - project, norėdamas 
sužinoti, ar jie neturi kokių 
specialių prietarų, surištų su 
astronautų siuntimu į erdvę. 
Nors šis apklausinėjimas, atro
do, daugiau skirtinas linksma
jai daliai, vis dėlto buvo gana 
įdomu išgirsti, kad įvairūs tiks
liųjų mokslų darbuotojai irgi, 
kaip daugelis eilinių piliečių, 
pilni primityviųprietarų, su jais 
rišdami net savo projektų pa
sisekimą ar nepasisekimą. Taip, 
pvz. vienas nešiojąs tomis die
nomis tam tikrą segtuką, ki
tas nesišukuojąs tą rytą plau
kų, trečias net triušio koją įsi- 
dedąs į kišenę. Nors jie ir pa
tys juokiasi tai sakydami, vis 
dėlto šie prietarai jiems turi 
ne vien tik komiškos vertės. 
Atrodo, tad kad net ir moder
nieji mokslininkai turi savyje, 
užslėpę tam tikrą dalį primi
tyvizmo, žinoma, praktikuo
jamo tamsiausių žmonijos gen
čių. Tur būt, šis modernusis 
primityvizmas yra gal net ba
nalesnis už primityvių tautelių 
prietaringumą, nes anie žmonės 
nesuprantamus faktus laikyda
vo viršgamtiniais, o modernu
sis žmogus tokių minčių netu
ri. Jis nesuprantamus, mistiš
kus faktus priskiria iracionali- 
nėms priežastims. Ir taip, ne
žiūrint oficialaus nusiteikimo 
ar oficialios laikysenos mistiš
kų ir neišaiškinamų dalykų at-
ižkTįilgiu, kuri jų egzistenciją! 
paneigia, šiandien praktiška 
žmonių laikysena parodo, jog 
prietaringumas ir tikėjimas pa- 
rapsichiniais faktais yra nė kiek 
nesumažėjęs. Nors modernioji 
psichologija ir neigia ar prie
šinasi parapsichinių reiškinių 
studijavimui, vis dėlto nevienas, 
šiandien studijuojąs psichologi
ją, vėliau ar anksčiau turi sau ( 
atsakyti klausimą: ar tokie da
lykai egzistuoja ir kaip juos 
galima išaiškinti?..

Skersinis pjūvis per 350 metų
Tur būt, daug rimčiau negu 

daugelis jaunųjų mokslininkų 
šio klausimo nagrinėti ėmėsi 
Fabijonas Gudas, pereitų metų 
vasarą paruošęs antologiją apie 
“Šaliajuslinę pagavą” (Extra- 
sensory Perception). Šioje an
tologijoje Gudas pateikia san- 

į traukas 132 mokslinių straips- j 
nių, rašytų žymių autoritetų 
per paskutinius 350 metų. Tai 

1 yra labai kruopščiai ir objekty
viai paruošta knyga, kurioje 
yra surinktos nuomonės ne tik mokslinių įrodymų, 
tų, kurie tokius reiškinius, kaip 
telepatiją, spiritizmą, aiškiare
gystę ir pan., laiko įrodytais 

į faktais, bet ir tų, kurie šito- 
'kių reiškinių antgamtine kilme 
rimtai abejoja. Patsai autorius, 
atrodo, sugebėjo išlikti moksliš
kai neutralus. Jis skaitytoją

I
PINIGAI SIUNČIAMI Į 
LIETUVĄ 
oro paštu—bet kokioje 
sumoje iki $300 tik už 

$1.65
Kadangi senus rūbus ir kai- 

kuriuos maisto produktus nega
lima siųsti i Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus—per

Amalgamated
International Dept.

111 S0. DEARBORH ST. 
Tel. FRanklin 2-4100

Chicago, III.
Member Federal Deposit 
Insurance Corporation

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR MAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

Parapsichologija, pasaulėžiūra 
ir mokslas

Taip ir šiandien, kaip ir prieš 
šimtus metų, žmogus, nors ir 
nenorėdamas ieško atsakymo 
daugeliui neišsiaiškinamų da
lykų. Skirtumas yra gal tik 
toks, kad šiandieninis žmogus, 
tapęs realistu ir materialistu,

J

I

įvertindamas N. Ra-
straipsnį, “atrodo,

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS

3255 S. Union Avė., Chicago 16 
Tel. VIctory 2-0105

Vertimai — Pilietybė — Laiškai
1 dol- 25 et. vai. — privačios

MERAS
F

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

Tel. PR 6-8998

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

I

CARR MOODY 
LUMBER CO- 
STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Raštinė atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

GRIGUS
PHARMACY

VISOS VAISTINES 
REIKMENYS

pasitenkina nežinomus fenome- zei šiek tiek paramos. Kiekvie- Pirkite JAV Apsaugos 
nūs surišęs su triušio koja ir į —----- --
kitokiais burtais, kai tuo tar
pu viduramžių žmogus bent 
galėjo jaustis tiek garbingu, 
kad visa neišaiškinama rišo su 
būtybe, didesne už save. Atro
do, kad parapsichologiniai 
klausimai yra visuomet suriš- i 
ti su pasaulėžiūra ir gyvenimo 
filosofija gal net daugiau, ne
gu su mokslu ir psichologija.

i F. Gudo knyga duoda šitai te- į

nu atveju ji skaitytoją verčia 
pagalvoti ir susimąstyti.

SIUNTINIAI ' 
I

Bonus!

Jau dabar siųskite
LIETUVĄ VELYKOMS!

Geriausios
Anglys ir Kūrenama Alyva 
Žemiausiomis Kainomis 
Geriausias Patarnavimas !

Telefonuokite MR. PETER P. RINKUS 
GRovehill 6-1000 

Special Representative^Reiner (oal &.Qil(ompany
47-ti Metai adresu —. 1804 West 59th Street

DĖL GARANTUOTO PRISTATYMO KREIPKITĖS I / 

CENTRAL PARCEL SERVICE 
PAGRINDINE ĮSTAIGA:

220 South Statė Street 
Tel.: WA 2-9354
NAUJAS SKYRIUS:

2618 West 63rd Street
Tel.: WA 5-2466

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!
* a

Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno
nių, šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “needlepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

STEIN TEXTILE CO.
616 VVest Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7-3737
Mūsų naujas adresas yra tik blokas į rytus ant Roosevelt Rd. 

nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų-

Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo j šiaurę 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. r. 
iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU 

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

I

Atvykite ir apžiūrėkite mūsų gausų 
pasirinkimą prekių dovanoms.

I

---------------------------------------
JAU 15 METŲ 

PRISTATOM SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ 

— VISADA LAIKU !
. j

K
TT

$14.95
$15.95 
$16.95 
$18.95
$19.95

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet, batų krautuvė) YArds 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte)
Naujausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 South Halsted Street 
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vąkąro.
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

STABDŽIŲ TAISYMAS] 
BRAKES RELINED

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja: 
CHEV., FORD, PLYM. ..............................................................
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLEB, BUICK 
MERCURY, THUNDERB^ HUDSON .................................
CHRYSL., De SOTO, PACKARD ...........................................
LINCO LN, ROADMASTER, CADILLAC ............................

Žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. Pilkas 
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehill 6-7777

J
I

/?

Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsy išga
les.

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsy santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Atsargos Fondas $7,500,000.00

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY

AMERICAN BONDING COMPANY 
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL.-INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 

PEARL ASSURANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

WESTERN CASUALTY & SU RETY COMPANY
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undervriters

O’MAILEY and MeKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

t

x-

Turtas $82,000,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Išpildome receptus ir tu
rime naujausius patentuo
tus vaistus.

Atdaja kiekvieną dieną 
nuo 9:30 v. r. iki 10:00 v.

Sekmad. nuo 9:30 v. r. 
iki 2:00 p. p.

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

Vlrginia 7-7258-59

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

JUSTIN MACK1EHICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr., 
President

Valandos: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 
ryto iki 4 popiet.
Ketvirtadienį nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 
Trečiadieniais neatidarome.

9

Grigus Pharmacy
6725 South Pulaski Rd.
CHICAGO 29, ILLINOIS

Tel. LUdlow 1-1919
Joseph M. Grigus, B.S., R. Ph., 

savininkas

KARPEHTERIS
Visokius namų, garažų, vidaus ir 
išorės, didelius ir mažus pertvar
kymus, virtuvės spinteles darau > 
labai prieinama kaina.

IGNAS
TeL HE 4-5570

STANDARD
FEDERAL SAVINOS

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

VIr gir :a 7-1141

i. - i
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Paulius'Augius Pasakos “Eglė, žalčių karalienė” iliustracija

i

*

Vincė Jonuskaite, deimantais

sužibėjusi

Kūrybingą jos sukaktį minint

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. vasario mėn. 17 d.

Negaliu užmigti

t

MEDICINOS SPECIALISTAS 
APIE DIEVĄ

skelbia mokslininkas Sheinin. 
— Taigi — nebūkštaukime. Kas 
naktiniame bendravime su Die
vu aš randu ramybę. Man rei
kėjo eilės metų, kol aš pasie- 

ramaus skaidrumo 
Reikėjo eilės metų,

— Gyvybė turi spalvingą pastovu, tvarkinga ir tikslu, 
pastovumą, kuris skelbia apie kad tai būtų aklo atsitiktinu- kiau tą 
gyvojo pfėvo buvimą, — sako {mo rezultatas. Tęsdamas savo 1 jausmą. 
Chicagos , Medicinos mokyklos anatomines ir biologines stu- kol radau kelią į namus... Yra 
anatomijos profesorius <” 
John J. ^heinin. Tai jau su- vau įtikintas, kad yra Aukš- me> esame ir išliksime, 
brendęs 61 m. amžiaus moksli- į čiausioji Tvarka ir 
ninkas, net Chicagos Medicinos šioji Išmintis, kurią 
Mokyklos prezidentas. Jis pri
sipažįsta, kad reikėjo eilės me
tų, kol jis priėjo tokį įsitikini
mą. O tai buvo 1920 m., kai 
jis pasiekė JAV, po revoliuci
jos išbėgęs iš Rusijos. Jo vos 
nesušaudė Varšuvoje. Išgelbė
jo tik karininkas, iš jo unifor
mos pažinęs, kad Sheinin lan
kė tą pačią, kaip ir jis mokyk- 
lą-

Gimnazijoj tampa ateistu

Jo tėvas buvo žydų poetas 
ir teologas. Jo auklėjimas bu
vo gana' ' dogmatiškas, ir jis 
jaunatvėje pradėjo prieš tai 
maištauti. Gimnazijoje suartėjo 
su ateistais draugais. Iš pra
džių jis.ėmė apsieiti be Dievo, 
o paskiau tapo tikru bedieviu, 
atmesdamas bet kokią religiją. 
Bolševikų persekiojamas, jis 
pasiekė Ameriką, kur iš pra
džių dirbo šepečių fabrike, o! 
paskiau, tik su $4 kišeniuje! 
įstojo į Alabamos universitetą. Atmeta ateizmą ir komunizmą 
Piešdamas iškabas ir mokyda- jis yra giliai tikintis ir skel. 
J?a®. anatomiJ°s- j>s įstengė bia apie žmogaus turimą dva-

dr. dijas, aš aiškių duomenų bu- Į tikras dalykas, kad mes buvo- 
. ..i-------„--------------------- . J. Pr.

I
i- į čiausioji Tvarka ir Aukščiau- į 

mes vadi-
I 
I

meldžiasi

Kur parduot angliškus 
rankraščius?

Eileen M. Egan yra išleidusi

Į name Dievu.
i

Dabar jis kasnakt-
i

— Į tą Dievą, — rašo toliau
j mokslininkas, — aš kasnakt dvi brošiūrėles su patarimais,
meldžiuosi. Aš žinau, kad Jis kurios leidyklos gali pirkti ir 

.mane girdi, nors negaliu Jo kokiuš rankraščius. Jų pavadi- 
Į aiškiau nusakyti. Tai lyg kai-laiškiau nusakyti. Tai lyg kai- nimai: “The Catholic Writer 
bėjimas su kuo nors'telefonu Guidebook”-ir “World Markets 
— tu žinai, kad kita pusė klau- Guide Book”- Abidvi knygutės 
so, nors ir negalėtumei aiškiai duoda adresus ir apibūdinimus 

i apibūdinti klausytojo paveiks- laikraščių, žurnalų, i 
: lo.

Mokslininkas Sreinin North- 
' western universitete yra gavęs 
daktaro laipsnį anatomijos stu
dijose ir taipgi medicinos dak- 

i taro laipsnį. Dabar jo vadovau
jama Chicagos Medicinos mo
kykla pasistatė $5 mil. vertės 
11 aukštų medicinos tyrimų iton 5, Mass. 
rūmus 2020 Ogden Avė., Chi-! <----- -- -
cag°je> i kuriuos ir persikels. ; Argentinoje 
Su įrengimu jie kainuos $10 
mil.

t
mas ;
išeiti aukštuosius mokslus.

“Biologinis stebuklas”
Northv^stem universitete 

bedėstydamas, jis ėmė daugiau 
stebėtis nuostabiu organizmų 
vystymusi, ką jis ėmė vadinti 
biologiniu stebuklu. Ir mikros
kope, ir skrodimų kambary jis 
stebėjo ypatingų įvykių gran- prie Fox Lake, 
dį, besivystant žmogiškai bū- j 
tybei. Jam ypač darė įspūdį 
žmogaus “anatominės architek
tūros” pastovumas: kepenys 
visada atrodo kaip kepenys, 

. inkstai taip pat ir t. t. Šių or
ganų ląstelės vis pasilieka sa
votiško tfpo. “Tai majestotiš
kais tonais skelbia gyvojo Die
vo buvimą — toks nuostabus 
pastovumas”.

Atominės studijos padarė 
tikinčiu

- JUOZAS ŽILEVIČIUS 
’?•>< r**—

Sausio 22 d. sukako jai dėl- V. Banaičio buvo spaudoje pa- 
mantinė sukaktis. Gimė 1902 stebėta nepaprasta jos balso 
m. Subačiuje, Panevėžio apskr. medžiaga. Būrelis jos rėmėjų 
Iš savo motinos, dar mažytė davė jai progos pastudijuoti 
būdama, pradėjo mokytis liau- Berlyne Aukštojoje Muzikos 
dies dainas dainuoti. Jos moti- mokykloje, vėliau dar Romoje, 
na buvo žinoma apylinkėje dai- 1925 m.'priimama Kauno Valst. 
nininkė, todėl sukaktuvininkė operon, kurioje sukūrė savo 
yra giliai susigyvenusi su liau- balsu iki 1944 metų 47 vaidme- 
diškąja daina ir jos būdu. Čia nis.
jos ir buvo pirmutinė mokykla.! Lankiusieji operą Kaune dau-

Lankė Panevėžio gimnaziją, I gelis negali iki šiol pamiršti 
su kuria, Pirmajam pasauli-' kai kurių jos sukurtų ryškiau- 
niam karui prasidėjus, buvo iš- šių ten vaidmenų, k. t.: Kar- 
sikėlusi į Voronežą. Ten ir tu- ' men, Ragana, Amneris, Mari- į 
rėjo pirmąjį savo koncertą, su- na, Polina, Babaricha, Mignon • 
dainuodama J. Naujalio Mairo- ir kt. Lietuvos vardą garsino 
nio žodžiams parašytą muziką ir didmiesčių didžiosiose sceno- 
“Sunku gyventi žmogui ant se: Rygos ir Talino nacionalinė- 
svieto”; čia ji pradėjo lankyti se operose, Prahos — Narod- 
ir muzikos mokyklą. 1918 m. 
grįžusi Lietuvon dainavo M. 
Petrausko op. .“Birutėje” Vai- 
delutės vaidmenį. Tada jau pa- 
sireiškusio muzikos kritiko K.

Drioksteli pavienis šūvis. Šiaip 
i naktis tyki ir tuomi dar didžiau 
Į bauginanti. Užmigtume! tai bent 
nedraskytų akių kruvinos pašvais
tės, tai prislopstančios, tai vėl 

! aukštyn pašokančios. Sunkumas 
toks, kad verkti norisi, lyg kažin 
ką baisaus būtum padaręs. Ir

I
i

bliautumei, jei tikėtumeis paleng
vėjimo. Ar tik nevertėjo pasilikti 
su savaisiais? Vaike, vaikeli, verk
si, senų tėvų nepaklausęs. Ir vis 
negaliu to atsikratyti ir vis nega
liu užmigti. Ir šmeižiasi vis po 
akim Žvelgaitis, kunigas su rago
tine ir galva pamauta ant jos.

M. Katiliškis
i (Iš Išėjusiems negrįžti)

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3914 West lllth Street

Didžiausias Paminklams . Planų 
Pasiri n kimu « Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapiniųni divadlo, Paryžiaus — Grand 

Opera ir Opera Comiųue, Bue
nos Aires — Colon teatre.

Lietuvoje plačiai reiškėsi sa
vo soliniais koncertais, sudary
dama 
kurtų 
rinių, 
je ir 
plačiai naudojo liaudiškas dai- 1 
nas, kurias ji padainuodavo f 
kompozitoriams, o šie jas so- j 
listei harmonizuodavo. Aplankė j j 
koncertuodama visus Lietuvos ; ] 
didesnius bei mažesnius mies-'" 
tus ir miestelius. Savo rečita-' 1 
liūs turėjo ir Vienoje, Romoje, į - 
Londone, Petrapily, Maskvoje,' 4 
Varšuvoje, Kopenhagoje ir kt. j . 
Stockholme svetimtaučiams da-! , 
vė ištisai lietuvišką programą, i I 
žodžiu, ji plačiai parodė mūsų- j | 
jų kompozitorių kūrybą, spau- | 
doje susilaukdama puikių įver- ( 
tinimų.

11 
Sukaktuvininkė mūsuose mu- ( 

zikos dirvonuose yra šviesi as- 
,; menybė. 1948 m. atvyko į JAV, 

filme — mėgėjai, daugiausia * įsijungė į visuomeninę, dar Lie- ’ 
iš Avellaneda lietuvių koloni- tuvoje plačiai varytą veiklą į 
jos. Vyr. vaimdenį atlieka And- kultūros ir labdaros baruose. j. 
rius Ramanauskas. Filme pa- Dar ir čia dainavo eilėje pa- j; 
naudota ir 
melodijų — jas įgrojo akorde- vo rečitalį, įdainavo lietuviškų 
onu Vyt. čibavičius, su daino- kūrinių plokštelių albumą. Ma- 
mis pasirodė mergaičių kvinte- lonu sukaktuvininkei pažvelgti 
tas. Filmas savo paprastumu i savo nuveiktuosius 
turi pasisekimo.

Vincė Jonuškaitė

daug vietos skirta lietuviams 
ir lietuvių dainoms. Filme vaiz- 

leidyklų, duojama salos Entre Rios gy- 
kurios perka anglų kalba pa- venimas, o lietuviai pasirodą
ruoštus rankraščius. Nurodo- 

■ ma, kokie reikalavimai ir koks 
l honoraras. Knygutės išleistos 
jau anksčiau, bet daugeliui dar 
gali būti įdomios. Jų kaina — 
po 25 et. Adresas: Miss Eileen 
M. Egan, P. O. Box 1627, Bos-

i 
i

programas iš naujai su- 
mūsų kompozitorių kū- 

dažnai pateikdama sceno- 
paaiškinimus. Ypatingai

_ ( i

keletas lietuviškų rengimų, Chicagoje turėjo sa- l h n
• Lietuviai Argentinos filme.

: pradėtas rodyti
filmas (“Rio Abajo”), kuriame

t

darbus, 
kurių tikrai daug yra nuveikusi.

J. F. EI BEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
BL 4605-07 South Hermitage Avenue 
I Tel. YA 7-1741-2
r" 4330-34 South California Avenue

_____ Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
ambllance patarnavimas diena IR naktį

TĖVAS IR SONUS
MARĄUETTE FUNERAL KOME

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lsf St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

j šią, kuri nėra organas, bet ku
ri apima kiekvieną kūno ląste
lę, jo mintį ir kūno medžiagą. 
Prof. Sheinin atmeta ateizmą 
ir komunizmą, skelbdamas įsiti
kinimą į buvimą asmeninio Die
vo. Tą jo įsitikinimą dar sustip-1 
rino stebėjimas augalų ir dar
žovių jo turimame vasarnamy

— Dar daugiau, — pasakojo 
jisai “Chicago Sunday Tribū
ne” korespondentui, — protei
nai laboratorijos vamzdeliuose 
vis vienodai reiškiasi. Ir taip 
aš įsisąmoninau, kad gyvybė
je yra kaž kas daugiau, kaip 
anatominių dalių visuma... Mąs- 1 
tymai mane privedė prie įsiti- 

i kinimo, kuris nuo to laiko jau 
i niekada manęs neapleido, kad 

tai, ką aš matau, yra perdaug ,

K^ALIPIKlOTOs”

RANKOS ir AKYS

— Kai žmogus stebi augimą 
tų eilinių daržovių atmainų —! 
kukurūzų, kopūstų, morkų, net 
pienių, neišvengiamai esi pa- Dlugllį re^įtų 
lenkiamas stebėtis ta Vadovau- ............... - - -
jančia Išmintimi, kuri veda jas , 
į brendimą ir nuolatinį išsilai
kymą... Jei kai kurie eksper- 

i tai kalba apie gamtos palaidą 
i eikvojimąsi, jie klysta. Savo 
mažame daržely aš stebėjau, 
kaip niekas nedingsta. Viskas 
grįžta į medžiagos išlikimą, pa
gal didįjį planą, nubrėžtą Di
džiosios Minties.

Mes išliksime...
— Tas planas yra geras. —

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47tb St, FR 6-1998 

TV RADIJAI, HI-FL VfiSINTUVA) 
Sek. uždaryta

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra
gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigiji
mui namo, automobilio, atostogoms, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitiems reikalams. Kas turi su
sitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis ir laimin
gesnis. Pradėk taupyti šiandien!

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose, 

dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvėrimas ir išmfera- 
vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
rime, kaip daktaro užrašyta.

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
receptų, vartojame šviežius vais
tus, kurie veikia pasekmingai. Tu
rime vaistų didelį pasirinkimą iri 
pačių naujausių ir vėliausių išras
tų.

DARGIS DRUG STORE
CHARLES P. DARGIS 

Reg. Pharmacistas
2425 W. Marąuette

Road
Chicago 29, III.

Tel. HEmlock 4-6050 

VALANDOS:
Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. 
šeStad. 9:30 v. r. iki 8 v v 
Treč. ir sekmad. uždaryta.

r.

—-
EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS

Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 
krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėle o 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 liti St., PR 9-1355 ir 9-1356

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas vi arena 
santaupoms

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ.

TRYS M0DERNIBK08 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

KABINOMS vieta

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

MUTUAL.3Xa/SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747 

Savings Intu red to $10,000 by F. S. L. I. C.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

8354 S. HALSTED STREET
POVILAS J. RIDIKAS

TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1138—1139

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

Tel. REpublic 7-121S 
Tel. Vlrginla 7-6672
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Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.
Redaguoja Rūta Kviklyte, 5747 S. Campbell, Chicagos 29, III., Tel.: RE 7-3889

Po japoniška vyšnia

POLITINIS VEIKIMAS LSS 
SKYRIUOSE

ALGIRDAS BUDRECKIS, Elizabeth, N. J.

Ankstyvesniame Akademinių 
Prošvaisčių numery minėjome, 
kad LSS C. V., per Tarptauti
nių Reikalų Komisiją bando 
nustatyti ir koordinuoti lietu
vių studentijos politinį veiki
mą.

Kiekvienas narys turėtų 
įsijungti

Šitas darbas neturėtų užsi
baigti tik centrinėse valdybose. 
LSS politinio veikimo pasiseki
mas priklauso nuo kiekvieno 
skyriaus — nuo kiekvieno na
rio įsijungimo į darbą. Duoda
mas pavyzdys: LSS centrą v-ba 
parašo politikui X padėkos laiš
ką už pritarimą Kongrese, skel
biant Lietuvos interesams nau
dingą rezoliuciją. Politikas X 
galvoja, čia LSS formalus dė
kingumas ir baigta. O jei dar 
gauna 12 laiškų nuo 12 LSS 
skyrių, jisai galvoja: “Mano 
poziciją tuo klausimu seka ke
liolika lietuvių kolonijų. Reiš- į 
kia, turiu skaitytis su lietuvių 
opinija”. O jeigu dar kiekvieno 
skyriaus pavieniai nariai para
šo jam padėkos laiškus, tai jis 
susidaro visai pozityvų įspūdį. 
Žodžiu, juo didesnis laiškinės 
propagandos tinklas, juo jis 
daugiau įtakingas.

asmenis, a) rašo padėkos laiš
kus tiems, kurie teigiamai at
siliepia spaudoje ar kalba apie 
lietuvių tautą, b) rašo protes
to laiškus ir paaiškinimus 
tiems, kurie neigiamai ar ne
teisingai išsitaria apie lietuvių 
tautą, c) rašo straipsnius apie 
Lietuvą svetimtaučių periodi
koj, d) rašo memorandumus 
atitinkamiems politikams ir įta
kingiems asmenims, kada su
sidaro padėtis, galima išnaudo
ti Lietuvos naudai. Reikalui 
esant, skyriaus politinis vado
vas gauna direktyvas iš Tarp
tautinių Reikalų Komisijos.

Veikime savo universitete
Taipogi, kiekvienas skyriaus 

narys savo iniciatyva galėtų 
prisidėti prie politinio veikimo, 
aktyviai dalyvaudamas savo 
universiteto debatų bei tarp
tautinių reikalų klubuose, stu
dentų grupėse, pabrėždamas 
sovietinio kolonializmo rezul- 

I tatus, Lietuvos pavergimą ir 
komunizmo demaskavimą.

LSS Tarptautinių Reikalų 
Komisija prašo kiekvieną sky-1 
rių paskirti politinį vadovą ir 
prisiųsti jo pavardę ir adresą 
Jūrai Gailiušytei, 12805 Arling- 
ton Avė., Cleveland 8, Ohio.

Dangaus žydrynėj atsimušę tavo rausvos šakos 
Burtų tinklais jos apgaubė mane,
O iš toli atošęs tūkstančio varpelių garsas 
Užmigdė skausmą širdyje.
Ir audė man svajingą pasaką,
Svaigiai siūbuodami, žiedai
Apie našlaiti, kurs laimingas,
Ir pamotę, kuri gera.
Kaip gera, vyšnia, prisiglausti 
Šio tavo grožio vėsumoj, — 
Klausytis pasakos bebalsės, 
Kurios nesekti negali.
Tu savojo likimo nežinai,
Ir tavo gėris nėra nuopelnai.
Iš pareigos neši ramybę šiton žemėn
Ir tavo veidas neapgaudinėja nieko.
Laiminga tavo prigimtis.
Ir aš mielai sutikčiau keistis vietom, —
Jei taip su ta viršgamtiška jėga
Galėčiau, kaip ir Tu, džiaugsminga širdimi 
Priglaust pavargusį keleivį pakelėj, 
Padidinant pasauly laimę.

G. Žumbakienė Kompozicija
(1961 m) V. Noreikos nuotr.

KAS, KUR IR KAIP?

I

Skautai Akademikai žiemos stovykloje J. Tamulaičio nuotr.

Jaunimas mini Vasario 16-tąją
Studentų Sąjungos Chicagos 

skyrius beveik kasmet ruošia 
j Vasario 16-tosios minėjimą jau
nimui. Šiemet minėjimas įvyko 
Jaunimo Namuose vasario 11 
d., 2 vai. p. p.

Programą pravedė skyriaus 
pirmininkas Povilas Tyrulis. 
Tėvas Kubilius atkalbėjo invo- 
kaciją, o Irena Suvaizdytė per
skaitė nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Po to sekė kon
sulo Daužvardžio kalba, kurioje 
jis suminėjo praktiškus pasiū
lymus, kaip studentai gali ko
voti dėl Lietuvos. Jis pripažino, 
kad tokiais veiksmais kaip pro
testų rašymu “žemės nepaju
dinsi”, bet jeigu pareikši lietu
vių tautos protestą, tai šis tas 
jau bus padaryta.

Sekė prelegento Algirdo Kau- 
lėno žodis, kuris išryškino kon-

_ šulo Daužvardžio suglaustą 
kalbą. Tai nebuvo klausytojus 
pravirkdinanti kalba. Prelegen
tas pabrėžė, kad tauta nemirš
ta per vieną dieną, ir iš viso 
susidarė įspūdis, jog kalbą ga
lima apibūdinti žodžiais, “lie
tuviais esame mes gimę, lietu- 

į viais norime ir būt”.
I

Meninę dalį atliko Jaunimo 
j Centro ansamblis, kuris pašo
ko penkis tautinius šokius. Vir- 
gilija Vaičaitytė, neseniai atvy
kusi iš Lietuvos, padeklamavo 
eilėraštį.

batėlę kartu su garbės organi
zacija Alpha Lambda Delta. 
Dalyvavo daug mokytojų ir 
apie du šimtu studentų.

• LSS Chicagos skyrius sau
sio 26 d. Phi Sigma Phi patal
pose surengė 
Semestri.
studentai 
“Twist”.

i studentų

I

I

tradicinį Finis 
Grojo orkestras, o 
šoko naują šokį — 
Dalyvavo nemažai 
ir iš Urbanos.

Politinis vadovas skyriuje
Pageidautina, kad kiekvienas 

LSS skyrius paskirtų ar išrink
tų vieną studentą, kaip politi
nį vadovą, tvarkyti politinį vei
kimą skyriuje. Patartina pa
skirti skyriaus vicepirmininką 
eiti šias pareigas. Šitas politinis 
vadovas, pasikviesdamas tal
kon ir ideologinių organizacijų 
bei LSS skyrių kompetetingus

Studentės straipsnis apie 
Čiurlionį

Stud. Birutė Sedlickaitė Na- 
zareth College (Rochester, N. 
Y.) populiariame žurnale (Ve- 
rity Fair), 1961 m. gruodžio 
mėn. numeryje, išspausdino il
goką straipsnį “M. K. Čiurlio
nis, pirmasis moderniųjų laikų 
abstraktistas dailininkas”. B. 
Sedlickaitė savo straipsnyje

t

Ir filisteriai atsilanko į skautų akademikų žiemos stovyklą. Iš 
kairės į dešinę: A. Sidzikauskaitė, B. Kliorienė, A. Kliorė ir Z. Vis
kanta J. Tamulaičio nuotr.

Kaip matome iš aprašymo,
• Sekantį rudenį ruošiamo miDėJimo abidvi dalys Praėjo 

Lietuvių Kultūros kongreso Puikiai- Matėsi, kad programa 
dienomis, centro valdyba, pa
dedama architekto Muloko, no
ri suruošti jaunųjų studentų 
architektų paroda.

buvo tikrai gerai suplanuota,

be priekaištų išpildyta. Chica
gos skyriaus valdyba attiko 
savo darbą. Gaila, to negalima 
pasakyti apie minėjimo daly
vius, arba tiksliau pasakius, 
apie tą jaunimą, kuris minėji
me nedalyvavo.

Stebėjome minėjimo metu, 
kaip fotografai uoliai fotogra
favo organizacijų vėliavas ir 
prezidiumo narius. Bet gal jie 
būtų suteikę teisingesnį vaiz
dą, jeigu būtų atsukę savo apa
ratus į publiką, į tas tuščias 
kėdes, kurių publika neužpil
dė, ir kurios suteikė kapinyno, 
o ne jaunimo susirinkimo vaiz
dą.

Salėje, kurioje telpa apie 700 
žmonių, susirinko vos apie du 
šimtu. Reikia pasidžiaugti nors 
tiek, kad tai buvo daugiausia 
pirmo ar antro kurso studen
tai. Minėjimo metu jie elgėsi 
tikrai mandagiai ir kultūrin
gai, bet gaila, kad visgi jų bu
vo mažokai. Mes nepasigedo- 
me tėvų ar šiaip jau vyresnių 
žmonių, nes ne jiems šis minė
jimas buvo ruoštas, bet buvo 
liūdna, kad susirinko tiek ma
žai vyresnių studentų ir tų, ku
rie gal neseniai baigė studijas. 
Gaila taip pat, kad beveik ne
simatė ir gimnazistų. Gal mi
nėjimas nebuvo užtenkamai 
reklamuotas, bet sekančiais me
tais tokios organizacijos kaip 
skautai, moksleiviai ateitinin
kai ar šeštadieninių mokyklų 
mokiniai, irgi turėtų būti para
ginti šiame minėjime dalyvauti.

R. K.

AMERIKIEČIŲ RAŠYTOJAI KALBA 
APIE LIETUVIŲ LITERATŪRĄ

MŪSŲ VYTIS

Turėjęs daug spaustuvinių 
sunkumų, “Mūsų Vytis” dar 
tebeleidžia pereitų metų nume
rius. Neseniai išėjo 1961 m. nr. 
5. Netrukus turėtų pasirodyti 
ir paskutinis 1961 m. numeris.

Pagrindiniai straipsniai: dr. 
J. Pikūno — “Žmogaus užduo
tys mokslo šviesoje”, Algirdo j 
Zaparacko straipsnis apie skau- 
tavimo pritaikymą šiai dienai 
ir dailininkės Bronės Jameikie- 
nės studija apie Havajiečių 
liaudies meną. Dailininkė taip 
pat pateikia daug havajiečių 
rankdarbių iliustracijų. Virše
lis irgi papuoštas havajiečių 
piešiniais - petrografais.

Iš knygų recenzijų įdomiau
sia Edvardo Kaminsko raštas 
apie dr. Girniaus knygą “Tau
ta ir tautinė ištikimybė”. Įdo
mus ir jo pasiūlymas, kad kny
gos perskaitymas taptų nera
šytu reikalavimu kandidatams 
į akademikus skautus.

Birutė Sedlickaitė

• Centro valdyba jau rūpi
nasi sekančiu LSS suvažiavimu, 
kuris įvyks 1962 m. Padėkos 
dienos savaitgalyje. Suvažiavi
mas planuojamas ruošti Ro- 
chester, N. Y.

New Yorko ir New Jer- 
Lietuvių Studentų sąjun- 
skyriai š. m. vasario mėn.

sey 
gos
3—4 suruošė Studijų Dienas. 
Atidarymas įvyko vasario 3 d. 
12 vai. Atletų Klube, Brook- 
lyn, N. Y. Toliau sekė H. Bla
žio paskaita “Rezistencija Lie
tuvoje” ir diskusijos tema 
“Lietuvių poezija amerikiečių 
akimis”. Šiom diskusijom va
dovavo Algirdas Landsbergis 
ir dalyvavo keletas intelektua
lų amerikiečių. Dienos progra
ma buvo užbaigta šokiais. Se
kančią dieną, sekmadienį, Stu
dijų dienos buvo tęsiamos to
liau tema “Tautiškumo sąvo- 

pavergtoje Lietuvoje ir
I tremtyje”. Ši tema buvo pra- 
j vesta diskusijų forma.

lemas ir bendravimą su ver
tėjais.

Mr. Melnechuk pabrėžė, ko
kį didelį įspūdį jam padarė lie-

Amerikiečių rašytojų pokal
bis su lietuvių studentais įvyko 
vasario 3 d., 
Brooklyne.
Clark Mills, Green Oak redak- tuvių poezija, ypač Donelaitis, 
torius, poetas, kritikas; Mr. Jis taip pat iškėlė religinių bei 
Thecdore Melnechuk, poetas, satyrinių liet, poetų aukštą ly- 
Science and Technology žuma- j gį.
lo redaktorius, lietuv. poezijos 
vertėjas Green Oak antologijai; 
Mrs. Demie Jonaitis, poetė, ver-

— Na, mamyte, kam pardavei tėja G. O. antologijai; A. Lands 
sviestą? _ ' bergis.
, ~ ponui ministeriui Goe- Mr. Mills dauigausiai kalbė-
thei. Savo sviestą mes parduoda- . . , , .
me tik jo virėjui. J° aPie technines vertimų prob-

l

deris. Eidami pro sodybą, užmatė, 
i kad šeimininkė muša sviestą. Tai 
jie užėjo atsigerti. Kai šeimininkė 
nuėjo jiems atnešti atsigerti pie
no, pagavo keletą žiogų ir įmete 
į indą, kur buvo mušamas svies- 

I tas.
į Po kelių dienų jie vėl išėjo pa
sivaikščioti tuo pat keliu ir sutiko

‘ tą pačią juos anąkart pagirdžiu
sią šeimininkę.

Sviestas Goethei
Kartą vaikščiojo Goethe ir Her- Atletų klube, 

Dalyvavo: Mr.

riodinis žurnalas “Studentų 
Gairės”. Žurnalo redaktoriai 
yra Rimas Vėžys ir Algis Sau
lis.i . j i

• Algis Saulis, einąs spaudos 
atstovo pareigas LSS centro 
valdyboje, baigė Purdue un-tą, 
įsigydamas cheminės inžineri
jos bakalaureatą.

Jaunoji dailininkė Giedrė 
žumbakienė

Giedrė pradėjo reikštis kai
po dailininkė amerikiečių tar
pe, dar tebestudijuodama Šv. 
Xavero’ kolegijoje Chicagoje. 
Trečius metus bestudijuodama, 
1959 m. ji dekoravo mozaika 
De Kalb universiteto Newman 
Club koplyčios didįjį altorių.

• Vytautas Germanas suti
ko 1962 m. redaguoti Akade- 

griauna vyraujančią nuomonę, minio Skautų Sąjūdžio žurnalą 
kad būk Kandinsky yra abst- “Mūsų Vytį”. Pereitais metais 
raktaus meno pradininkas. Tai redaktorium buvo Antanas 
esą netiesa, nes, kai Kandins- Dunzila. 
ky 1911 m. pradėjęs dar tik 
piešti, tai M. K. Čiurlionis tais
metais miręs. Straipsnyje ji ap- mė LSS Centro valdybos sek- se Nebraskos universitete va- 
taria dail. M. K. Čiurlionio žy- retorės pareigas. sario mėnesio pabaigoj,
miausius dailės kūrinius, pažy
mėdama jų stebėtiną ryšį su • Jau sudaryta rinkiminė ko- i

• Šį semestrą centro valdy-i
ba planuoja išleisti informaci-■ Šiame numeryje talpinamos 
nį leidinėlį naujiesiems nariams jos tapybos nuotraukos buvo 
ir gimnaziją baigiantiems mo- išstatytos St. Xavier parodo- 
kiniams. Leidinėly tilps straips
nis apie LSS istoriją, tikslus, 
santvarką ir veiklą. Taip pat 
tilps panašūs straipsniai apie 
mūsų ideologines organizaci
jas. Šių straipsnių parašymu 
pasirūpino kiekvienos organi
zacijos centro valdyba.

• Omahos skyrius sveikina 
Joną Kavaliauską, kuris laimė
jo pirmą vietą, žaizdamas sta
lo tenisą Nebraskos Universi
tete. Algis Pocevičius taip pat

• Vida Kanišauskaitė pėrė- dalyvaus ping-pong varžytinė-

• Justinas Bavarskis, Illinois
muzika. Primena ir jo žymų misija, kuri praves LSS rinki- universiteto Chicagoje, Litua-
įnašą lietuvių muzikon.

Stud. B. Sedlickaitė šį pava- sijos pirmininku sutiko būti ^oras Palčiauskas, 
sarį baigia Nazareth College buvęs pirmininkas Romas Sta- 
anglų kalbą ir literatūrą. Veik- kauskas.
Ii vietos Lietuvių bendruome
nės choro, skautų, sporto ir kt. 
organizacijų narė. sb.

1 mus vasaros pradžioje. Komi- nicos klubo pirmininkas, ir Vik- 
~ , vicepirmi

ninkas, šį semestrą išvažiavo 
studijuoti toliau į U. of Illinois 
Urbanoje. Sausio mėnesį Litu
anicos klubas buvo suruošęs 
universiteto profestoriams ar-

• Šiomis dienomis turėtų pa
sirodyti LSS leidžiamas nepe-

je ir taip pat 1962 m. Barrett 
College parodoje. 1961 m. pa
vasarį gavo B. A. St. Xavier 
College. Dabartiniu metu Gied
rė dirba pedagogės darbą — 
dėsto meną Chicagoje.

Dail. Giedrė Žtrmbakienė. J. 
gaičio nuotr.

G. Žumbakienė Kompozicija (1962 m.) V. Noreikos nuotr.

Mrs. Jonaitis pabrėžė poezi
jos, ypač liaudies dainų, svar
bą Lietuvos istorijoje; poezija 
buvusi etine ir estetine siste
ma, padėjusi lietuvių tautai iš
silaikyti jos didžiuosiuose ne
ganduose.

A. Landsbergis savo įvade 
ir baigiamajame žodyje pareiš- 

I kė, tarp kita ko, kaip lietuvių 
kalbos ir literatūros įnašas į 
pasaulio kultūrą yra vienatinis 
ir nepakartojamas, ir todėl jų 
vytimas ar mirtis būtų ne tik 
tautinis lietuvių, bet pasauli
nis nuostolis.

Pokalbis ir jį sekusios dis
kusijos vyko anglų kalba, iš
skyrus A. Landsbergio žodį. 
'Diskusijose gausiai dalyvavo 
studentai.

Pokalbio metu Mr. Clark 
Mills pareiškė, kad jau pradė
tas paruošiamasis darbas lietu
vių liaudies dainų rinktinei 
anglų kalba. Jis kvietė stu
dentus talkininkauti pažodiniais 
vertimais.

Gri-|
šis pokalbis buvo neįprastas 

vienu atžvilgiu: paprastai mes, 
lietuviai, stengiamės įrodinėti 
mūsų kultūros vertę svetim- 

' taučiams, o vasario 3 d. popie
tę amerikiečių rašytojai pasa
kojo lietuvių studentams apie 
lietuvių literatūros grožį ir jos 
turtingumą .

Dalyvavęs

Raktas

Ach. šitas raktas buvo nuo na
mų durų, nuo namų, kurie liko 
tėvynėje, tai buvo jų tėviškės du
rų raktas. Jie nežinojo, ar namai 
stovi dar, bet raktas buvo jiems 
kaip pažadas ir laidas, visokiose 
valandose jie saugojo jj ir nere
tai pasidėję prieš akis žiūrėjo, ir 
jiems rodėsi, kad atsidaro durys 
ir jie eina vidun. — N. Mazalaitė.
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