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Pasikalbėjimas su Kongresui ruošti komiteto pirmininku Povilu Gaučiu

turėtų būti organi- 
antrasis 
įvyksiąs lapkričio

Chicagoje.

Kultūros

Ne tik

lis, bet kartu su tuo bus sten- matomus darbus, bet, 
giamasi, kad mūsų kultūrinin- jis jį turi galvoje, 
kai, suvažiavę iš visų JAV-bių 
ir Kanados ir susipažinę su mū
sų tautinės kultūros tęsima 
problemom, su vis siaurėjan
čiais kultūriniais poreiškiais, 
su nuolat susiduriamom kliū
tim jai kurti ir skleisti, pamė
gintų bendrom jėgom rasti rei
kalingą sprendimą.

Šių maironinių metų vienas 
iš reikšmingiausių įvykių mums 
lietuviams 
zu o j amas 
Kongresas 
24—26 d.
kultūrininkų tarpe, bet ir ak
tyvioje visuomenėje Kongresu 
jaučiamas susidomėjimas. Tik 
spaudoje, manytume, lig šiol 
dar vis apie tai buvo mažokai 
kalbama. Norėdami reikalą dar 
labiau suaktualinti, kad jis bū
tų labiau viešas ir spaudoje 
svarstomas bei diskutuojamas, 
kreipėmės su eile klausimų į 
Kongresui ruošti Komiteto 
Pirmininką Povilą Gaučį. Ir 
štai čia mūsų klausimai ir gerb. 
Pirmininko atsakymai.

— Kaip, gerb. Pirmininke, 
trumpiausiai suformuluotumėt 
šiaukiamo Kultūros Kongreso 
tikslą?

— 1) Apžvelgti mūsų laimė
jimus kultūrinėje srityje per i 
pastaruosius 15 metų ir 2) nu
statyti mūsų kultūrinės veik
los gaires ateičiai, išryškinant 
kas dar turi būti padaryta, ko
kiomis priemonėmis ir kas tai 
turėtų atlikti penkmečio metu.

— Kongreso sąvokai mes
buvome linkę skirt? daugiau 
manifestacinės, visa ką sumuo
jančios, iškilmingos prasmės. 
Panašiai Kongresas supranta
mas ir kitur, pvz. organizuo
jant Tarptautinius Eucharisti- Įvykęs Pasaulio Lietuvių

Bendruomenės Seimas ar net ir 
Lietuvių Tautinės Sąjungos su
važiavimas Washingtone, ne
būdami net ir specialūs kultū
ros kongresai, daug dėmesio 
skyrė taipgi lietuviškosios kul
tūros manifestacijai, ruošiant 
žinomose galerijose lietuvių 
dailės parodas, žinomose salė
se mūsų muzikos koncertas ir 
pan. Natūralu, kad Kultūros 
Kongrese visa tai turėtų būti 
dar labiau akcentuojama, ne- 
pasiliekant tik uždarose mūsų 
visuomenės ribose. Ar šia kryp
timi kas daroma ir ar prama- 
toma daryti? Ar organizuoja
ma literatūros vakaras, dailės 
paroda, simfoninės muzikos 
koncertas?

manau,

Spaudos sekcija yra numa
čiusi suorganizuoti spaudos ir 
knygų parodą.

— Apsikraunant Kongresui 
studijiniais posėdžiais ir pa
skaitomis, ar nėra pavojaus 
ji paversti tiktai kabinetiniu 
žmonių pasikalbėjimu, neišsilie- 
jant į platesnę visuomenę ir jos 
neišjudinant?

— Kongreso metu numato
mos dvi pagrindinės paskaitos, 
kurios bus įdomios ne tik Kon
greso dalyviams, bet ir plačiai 
visuomenei. Įvairiose sekcijose, 
o jų turime 11, tiesa, vyks ati
tinkamų sričių specialistų pa
skaitos, pasitarimai, diskusijos. 
Tai neišvengiama ir reikalinga. 
Jei platesnė visuomenė gal ne 
visomis vienodai domėsis, bet 
jaunimo, lietuvybės išlaikymo 
lietuviškose parapijose, litua
nistinio švietimo ir fizinio la
vinimosi sekcijų darbais, i 

nau, susidomėjimas bus didelis, 
nes bus aptariamos mūsų de-1 
gančios problemos.

— Įsitraukus į paruošiamuo
sius Kultūros Kongreso darbus, 
kas Jus, gerb. Pirmininke, lig 
šiol labiausiai džiugina ir dėl 
ko reikia ir liūdėti? Ar palan
kus ir ar pakankamas susido
mėjimas Kongresu mūsų kul
tūrininkuos ir mūsų visuome
nėje?

— Mane džiugina, kad mūsų 
kultūrininkai gyvai domisi bū
simu Kongresu. Kviečiami, su 
retomis išimtimis, noriai jun
giasi į jo ruošimo darbą. Taip 
pat labai džiaugiuos ir Kon
greso ruošimo komiteto narių 
darniu darbu. Mūsų visuome
nė apie ruošiamą Kongresą dar 
mažai žino, nes norėjome pir
ma sutelkti visus talkininkus, 

į o po to jau pradėti plačiau gar- 
! sinti, — užbaigė mūsų pašne- 
į kėsį Kultūros Kongresui ruoš- 
; ti komiteto pirmininkas Povi- 

ma" I las Gaučys. K. B.

— Prieš keletą mėty New

nius Kongresus, šia prasme 
akivaizdūs Kongresai būdavo 
organizuojami ir Lietuvoje, sa
kysim, pavasarininkų ar kitų 
visuomeninių bei kultūrinių 
susigrupavimų kongresai. Ar 
šiemetinis mūsų Kultūros Kon
gresas bus irgi tokia pakili ir 
akivaizdi lietuviškosios kultū
ros manifestacija, ar galvoja
ma jam duoti ir kokios nors 
kitokios prasmės?

— Vykdydami I-jį Kongreso 
tikslą, manau, ryškiai pade
monstruosime mūsų kultūrinius 
laimėjimus literatūroje, mene, 
muzikoje, knygų ir spaudos lei
dyboje. Bet neužtenka vien pa
sidžiaugti tais mūsų laimėji
mais ir juos parodyti, kai yra 
daug dar neatliktų darbų nuo 
kurių priklauso jaunimo įjun
gimas į tautinio darbo barus. 
Todėl, kaip galima, plačiau bus 
išnaudota Kongresam būdinga 
manifestacinė, iškilmingoji da-

Kristjan Raud Ex Libris

— Taip, Kongreso metu nu
matome suruošti lietuviškos 
simfoninės muzikos koncertą 
Orchestra Hali salėje, kad jos 
galėtų pasiklausyti ir amerikie
čiai. Jam diriguoti numatoma 
kviesti vieną kurį mūsų pasižy
mėjusių dirigentų. Koncertu 
rūpinasi prof. V. Jakubėnas, 
kuris sekančiam Komiteto po
sėdžiui pristatys jo sąmatą ir 
programą.

Taip pat projektuojama su
ruošti ir mūsų dailės paroda. 
Kadangi ligi šiol dar nepavyko 
surasti meno sekcijos vadovo, 
kol kas negaliu tiksliai pasa
kyti, kokio pobūdžio toji paro
da bus, ar ji vyks miesto cent
re, ar Čiurlionio galerijoje.

Architektūros sekcija suruoš 
mūsų architektų darbų parodą, 
už geriausius darbus skirdama 
premijas.

Kai dėl literatūros vakaro, 
tai nors literatūros sekcijos va
dovas B. Babrauskas Komiteto 
dar nepainformavo apie jos nu-

Eduard Wiiralt (estas) Dailininkas

ESTIJOS LAISVĘ MININT
Šiandien (vasario 24 d.) švęs 

darni Estijos nepriklausomybės 
paskelbimo keturiasdešimt ket- 

Į virtąsias metines, šalia estų 
■ dailininkų darbų spausdiname ir 
estų tautosakinio epo “Kalevi
poego” vertimo ištrauką. “Ka
levipoego” epas turėjo estų 
tautiniam atgimimui ir jų lite
ratūros raidai nepaprastos 
reikšmės. Naudodamas auten
tišką folklorinę medžiagą, jį 
yra parašęs estų rašytojas Frid 
richas Eeinholdas Kreufzvval- 
das. Pernai estai visame pasau
lyje šventė šimtmetinį jubiliejų 
nuo šio epo pasirodymo. Kiek

lietuvių tautiniam atgimime 
reiškia Maironio poezija, kiek 
latviams jų didžiojo rašytojo 
Janio Rainio kūryba, tiek es
tams “Kalevipoegas”. Geriausių 
estų dailininkų iliustruotas, ši
tas epas yra išleistas ir vis pa
kartotinai leidžiamas puošnio
mis, liuksusinėmis knygomis. 
Kiekvienoje estų šeimoje “Ka
levipoegas” yra randamas be
veik kaip šventoji jų tautos 
knyga, kurioje atsispindi estų 
troškimai, kūrybinė energija, 
nepalaužiama kova ir begalinė 
fantazija.

Kristjan Raud (estas) Kalevo piršlybos

KALEVO IR LINDOS

VESTUVĖS
(Iš “Kalevipoego” pirmosios giesmės.)

Kalevas namo pakilo. 
Lindą, tetervos dukrelę, 
Pašaukė iš draugių būrio, 
Gulbę pakvietė keliauti. 
Linda pratarė nuo slenksčio: 
Tu pagirdyk, berne, arklį, 
Pakinkyki jį, vaikine, 
Ir prikimšk minkštai pasostę! 
Važį šonu išrašytu 
Tu pakreipk j dirvos pusę, 
O pavažomis — į rytus! —

Ir nuėjo atsisveikint
Jie su motina abudu:
— Pasilik sveika, motule! 
Man jau laikas išvažiuoti, 
Sopančia širdim išskristi! 
Kaip iš gulbių balto pulko 
Iš gimtų namų išskrisiu, 
Mylimus draugus paliksiu, 
šitų vietų pasiilgsiu. 
Laikas baigti linksmą puotą! 
Jau matyt ąsočio dugnas, 
Duonos žiauberė teliko! —

Kalevas įkėlė važi n
Tiktai vieną savo koją — 
Antrą sniegui traukt paliko 
Nuotaka šalia prisėdo.
Jis ranka galinga savo

'Poa£w&
PUSIAUSVYRA BALANSUOJANT

Meno studijų reikalu

bei 
kad 
kad 
sta-

Spaudoje ir privačiuos po- 
kalbiuos, ir ne vien tik tarp 
lietuvių, rūpinamasi šių dienų 
kultūros specializėjimu 
mechanizėjimu. Ne dėlto, 
viso to būtų permaža, o 
jau yra ligi kaklo. Tad ir
tomas kartais klausimas: ar 
neperdaug?

Nebūtų perdaug, jeigu ši
tam mechanizacijos ir savo 
profesijos tobulam žinojimui 
būtų palaimingai žmogaus as
menybę ir visą mūsų kultūrą 
balansuojanti atsvara. Dabar 
gi baugiai jaučiama, kad mes 
tampame skruzdėlėmis, bitė
mis ir bebrais, prarasdami tą 
savo asmenybės dalį, kuri bu
vo tūkstančiais metų formuo
ta, kurios plėtrai ir ateities 
šimtmečiuos negali būti ribų.

Atominių laikų žmogaus fi
zine išvaizda lieka nepasikei
tęs. Dvasioj gi dažnai jau ne
beatpažįstamas. Čia jis da
rosi ne tik tuo nekaltu, darbš
čiu sutvėrimėliu skruzde, bet 
ir kažkokia apokaliptine, ne
išbalansuota pabaisa, su 
dramblio kojomis ir musės 
galva arba banginio liemeniu, 
su kolibro sparneliais.

Kultūros ir švietimo insti
tucijų šituo rimtai susirūpinta 
ir ieškoma tinkamų sprendi
mų dabarčiai ir ateičiai, kad 
žmonijos dieviškas veidas ne
būtų iškreiptas ir mirtinai su
žalotas mūsų amžiaus atomi
nio sprogimo pačioje sielos 
gelmėje. Čia Amerikoje, kur 
pilnutinio žmogaus ugdymas 
nuo viešųjų institucijų buvo 
labiau atsietas negu kituos 
kraštuos, pavojus ir tuštuma 
pasidarė dar labiau grėsmin
gi-

Bent kiek galvojantis šios 
dienos žmogus ir be didelių 
studijų, tiesiog intuityviai, 
pradeda jausti tą baugiai ne
simetrišką kultūrinės - dvasi
nės raidos situaciją. Todėl re- 
kolekcinio pobūdžio idealogi- 
nių pašnekesių rateliai, priva
čios muzikos, dramos ir dai- 

pamokos ar kursai jauni- 
(ir ne tiktai jaunimo) yra 
rimčiau ir gausiau lanko- 
ne vien laisvalaikiui, bet

lės
mo 
vis 
mi
ir atsiverčiančiai sielos tuš
tumai užpildyti.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
bendruomenėse ši sveika ten
dencija, gal būt, dar net stip
riau akcentuojama ir dar aki
vaizdžiau pastebima. Chorų,

ansamblių, dramos ratelių, ba
leto studijų ir piano pamokas 
pas savuosius lankančių pro
centiškai turime, atrodo, dau
giau, negu kitataučiai mūsų 
kaimynai.

Tačiau, nežiūrint mūsų dai
lininkų didelio aktyvumo, lig 
šiol, berods, neteko girdėti, 
kad kur nors gyvuotų lietu
vio dailininko ar dailininkų 
vadovaujama pedagoginiu ir 
tautiniu atžvilgiu daug reiš
kianti meno studija. Jeigu ga
li egzistuoti baleto - šokio 
studijos, dramos rateliai bei 
sambūriai, jeigu šimtai lanko 
muzikos pamokas, kodėl lygiu 
laipsniu nesidomima ar nėra 
kam visuomenę sudominti me
nu? Gal vadovaujamasi mąs
tymu, jog iš to duonos neval
gysi, garsenybe netapsi, tai 
kam čia ir bepradėti? Bet 
kiek gi iš muzikos pamokas 
lankančių bus garsūs pianis
tai, ar baleto - šokio pamokas 
lankančių — balerinos? O ta
čiau mokinių ir besidominčių 
šiomis sritimis netrūksta ne 
dėl kokių ypatingų materiali
nių išskaičiavimų, o vien tik 
dėl pilnutinio žmogaus dva
sios pagilinimo, anos palai
mingos atsvaros žmogaus dva
sioje sukūrimo šalia visa ką 
niveliuojančios automatizaci
jos.

Šia proga tad ir norėtume 
čia užakcentuoti mūsų visuo
menėje meninio lavinimosi 
reikalą, studijinį domėjimąsi 
piešimu, tapyba, grafika, 
•skulptūra, keramika, net ki
limų audimu, kas jau turėtų 
ir praktiškos reikšmės. Ar 
negalėtų čia pavyzdį pati pir
moji duoti Chicaga? Šitokios 
meno studijos pas savuosius 
dailininkus turėtų dar ir be
galinės tautinės reikšmės, nes 
studijuojantieji neatitrūktų 
nuo visos lietuviškojo meno 
raidos, paveldėdami iš savo 
mokytojų lietuviškosios dailės 
specifinius bruožus ir visa tai, 
kuo ji tampa lietuviškąja kū
ryba.

Jeigu tad čia Amerikoje pa
bandytume ir ištesėtume su
organizuoti ką nors panašaus 
į kadaise Vokietijoje, Frei- 
burge, egzistavusią dailės mo
kyklą, būtų didelis laimėji
mas, ir lietuviškąją 
dant, ir moderniojo 
dvasinę pusiausvyrą 
jant.

dailę ug- 
žmogaus 

balansųo-
K. Br.

Liemenį jos apkabino, 
Aukso pentinu suskambo 
Ir valiūkiškai sušuko:
— Ak, brangioji mano Linda! 
Ar nebūsi ko užmiršus? 
Užmiršai juos tris, brangioji: 
Tai seklyčioje mėnulį — 
Savo senąją motulę, 
Saulę vidury atšlaimo — 
Senąjį dėdulę savo,
Berželius prie aukšto slenksčio — 
Tavo pusbrolius jaunnosius, 
Kur drauge užaugot Liane! —

Sekė ją liūdnai mėnulis, 
Saulė mąstė apsiniaukus, 
Verkė tylomis berželiai.
O linksma kaip paukštė Landa 
Neliūdėdama išskrido.
Mylima jaunikio savo, 
Ji dabar pas jį skubėjo 
Per plačiuosius baltus slėnius, 
Per miškus, sniegu apklotus, 
Dieną — aiškiai saulei šviečiant, 
Naktį — sagei ant krūtinės 
Blyškią šviesą spinduliuojant. 
Ji pas Kalevą išskrido, 
Kur šilkinės menės laukia. 
Ten, kur Kviečia stebuklingas 
Poilsio ir laimės guolis.

Išvertė JUST. MARCINKEVIČIUS

Ką užmiršom — tai užmiršom!... 
Ūku duos jiems naują laimę! 
Laikas man keliu naujuoju, 
Dar visai nevažinėtu, 
Paskui savo laimę skristi! —

Kristjan Raud Pilies įkūrimas
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DR. JONAS GRINIUS ■
VISUMOS ŽMOGUS

Jo 60 metų sukakties proga

ANDRIUS BALTINIS

socialinius realiz- Bet, jei žinome, kad saulė te- mijos karininkų, kurie ateidavodaguoja “Ateitį”, leidžia “Zidi- bant apie “i 
nį”, yra “XX Amžiaus” ir “Pa- mus”, kurie yra jau paties me- 
vasario” kolektyvo narys ir no paneigimas, 
tremtyje redaguoja “Aidus”. 
Be to, daug rašo kituose žur
naluose ir laikraščiuose meno, 
uteratūros, kultūros ir politi
kos klausimais. Jo visi straips
niai taip stipriai parašyti ir 
įimtai pagrįsti, kad jie įtikina 
Lr didžiausius skeptikus. Jo 
.aštai turi didelės reikšmės vi- giric D P
suomenės lygiui kelti ir ją for- onno^ VrotozisiL
mucti. j i Aparatai-Protezai. Med. ban

— . | dažai. Spec. pagalba ko jomsPraktiskosios veiklos snty- į <Arch supports) ir t.t
je dr. Griniui arčiausiai prie VaL 9’4 lr 6'8‘ 9-rF ; ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB
Širdies buvo katalikiškosios or- 2g50 w st Chicago 29 m
ganizacijos. Todėl jau nuo gim- Tel pRo6pect
nazijos meto dalyvauja ateiti- —————■■——— 
ninku moksleivių,, studentų ir I DR J |R K AGLINSKAI

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
5436 Se. Kedzie Ave.

Priima ligoniui pagal susitarimą 
Dėl valandos skambinti telefonu 
HEmloek 4-1512 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kaskied, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Dr Jonas Grinius

Suskilusiame mūsų dienų pa
saulyje idealas, kuris iškyla 
dr. J. Griniaus gyvenime ir jo 
kūrybos principuose, gali at
rodyti, kaip kažkas atsilikusio 

i ir mūsų laikams netinkamo.

ka ir leidžiasi ne tik gamtoje, i Pas mane prašyti padžti jiems pa- 
. bėgti Lietuvon. Kiti jųjų atrodėbet ir kultūroje, tai senosios 

j ir amžinosios vertybės dažnai 
tampa tai, į kurias veržiasi 
žmonija kaip į naujus horizon
tus, kaip į paskutinį išsigelbė
jimą. Pilnutinis visumos žmo
gus yra šis horizontas, kurį 
mūsų laikai turi pasiekti, todėl 
galime būti giliai dėkingi dr. J. 
Griniui, kad jis šį visumos ir 
pilnatvės idealą savo gyveni
mu ir kūryba taip ryškiai iš
kėlęs ir mums jį atskleidęs.

t

gan nuoširdūs, kiti net atgiję lie
tuviai, o kiti labiau ar mažiau 
aiškūs “siuntiniai” vyrai (provo
katoriai). Nenorėdami įklampyti 
Laikinojo Komiteto, visais jais 
kratėmės. Gal tuo ir būsime vieną 
ir kitą jųjų nuskriaudę, bet, šiaip 
ar taip, ne vieną jųjų vėliau gau
davome pamatyti jau Nepriklau
somoje Lietuvoje. Dar po kelerių 
metų sutikau mūsų karininką, ku
ris juokdamasis man priminė Vil
niuje mėginęs iš manęs gauti kor
telę į lietuvius, bet, man atsisa
kius, supratęs mane palaikius jį 
provokatorium, tuo nesipiktinęs, 

! tik be mūsų pagalbos dūmęs Kau
nan. — M. Biržiška.

(Iš Dėl mūsų sostinės)

4
dr. Jono nius ir davė mums čia meninės 

tikrovės sampratą ir jos pa
grindus.

Panašiai yra parašyta jo di- 
zertaciją apie O. V. Milašių, 
Putino lyrika, Vilniaus meno 
paminklai, Visuotinės literatū
ros istorija ir Lietuviški kry
žiai, laimėję Aidų mokslo pre
miją. Šių visų veikalų pagrin
dą sudaro intuityviai įžvelgtos 
tikrovės sąvokinis išaiškinimas, 
laipsniškas dalyko atskleidimas 
ir suvedimas į logišką sistemą. 
Todėl visi šie veikalai savo es
mėje yra originalūs ir gilūs. 
Tokie pat yra dr. Griniaus stu
dijiniai straipsniai literatūros, 
meno, pedagogikos ir visuome
ninio gyvenimo klausimais, ku
rių mūsų periodikoje yra pa
skelbta keli šimtai, o jie su
rinkti sudarytų keletą tomų.

3. Literatūrinė kūry ba ir me
no kritika.

ką mes 
yra tai,

1. Visumos sintezė 
Griniaus asmenyje.
Nuotrupos yra tai, 

žinome, ir nuotrupos
ką mes kuriame, sako prancū
zų mąstytojas Blaise Paskalis. 
Visiems, kuriems teko pažinti 
dr. Joną Grinių, aišku, kad šie 
žodžiai mažiausiai tinka jo gy
venimui ir darbams. Visoje jo 
asmenybėje, moksliniuose dar
buose, literatūrinėje kūryboje 
ir visuomeniškame veikime nė
ra nieko fragmentariško, nėra 
nuotrupų, bet visur iškyla tas 
žodžiais sunkiai išreiškiamas 
pradas, kurį modernioji gelmių 
psichologija vadina visuma ar
ba pilnatve.

Visą dr. J. Griniaus gyveni
mą puošia išmintis. Ne vien 
toji išmintis, kurią teikia moks
las, bet kažkokia gilesnė, orga- 
niškesnė, kuri apšviečia gyve
nimą ir atskleidžia visų daiktų 
prasmę. Jis yra išvengęs tų 
dviejų priešingybių, apie ku
rias kalba Bernard Shaw, sa
kydamas, kad dažnai “išmin
tingieji nėra mokyti, o moky
tieji nėra išmintingi”.

kurioje iš vienos pusės yra par 
stovios tvirtos tradicijos, o iš 
antros — tvirti charakteriai, 
kurie Laikosi tam tikrų idėjų 
ir sueina į konfliktą su tradi
cija. Bet mūsų laikais yra su
griuvusios tradicijos ir išnykę 
žmonės su tvirtais principais 
bei charakteriais, todėl dabar
tinis metas nėra dėkingas dra
mai. Tai jausdamas, dr. Grinius 
savo siužeus ima iš istorijos 
bei menininkų gyvenimo, kur 
ši įtampa labiau galima.

i

Ir taip atsitikdavo
Pasitaikydavo nekartą lenkų ar- 1

<

Turėdamas intuityvinę įžvel- 
2 mc galią, dr. Grinius savo es
me yra menininkas, nes intuity- 
v-nis mąstymas meninėje kū
ryboje

Mūsų literatūros kritikų tar
pe yra dar visai archaiškų pa
žiūrų. Jie neturi supratimo apie 
dvasinių mokslų esmę, ir jų vi
sa kritika susideda iš faktų 
rinkimo. Susidaro storos kny
gos apie kokį rašytoją, kur su-

2. Mokslinis brendimas 
darbo plotai.
Dr. J. Griniaus pagrindinis 

asmenybės bruožas — visumos 
sintezė — nulėmė jo gyvenimo 
kryptį, mokslo šakos pasirin
kimą ir visą tolimesnį gyveni
mą, kurio 60 metų sukaktį 
šiais metais vasario 21 d. mi
nėjome. Gimęs 1902 m. vasario 
21 d. Giminėnų kaime, Joniš
kio valse. Po sėkmingo Šiau
lių gimnazijos baigimo stoja į 
Lietuvos universiteto Teologi
jos - Filosofijos fakultetą, kur 
studijuoja lietuvių ir prancūzų 
literatūrą. Šalia literatūros stu
dijų labai nuodugniai studijuo
ja pedagogiką, psichologiją, fi
losofiją, kas jam atskleidžia la
bai platų žvilgsnį visų dvasi
nių mokslų srityse. Tuo nesi
tenkina ir studijas dar gilina 
Grenoblio ir Paryžiaus univer
sitetuose, kur studijavo pran
cūzų kalbą, literatūrą, esteti
ką ir meno istoriją, šias stu
dijas apvainikavo 1929 m., pa
rašydamas dizertaciją “O. V. 
Milašius — poetas” ir gauda
mas literatūros daktaro laips
nį.

Plačiai ir visapusiškai pasi
ruošęs, tuoj stojo į akademinį 
darbą, dėstė Lietuvos univer
sitete literatūrą, estetiką ir me
no istoriją, ėjo senato sekreto
riaus pareigas. Dr. Grinius kaip 
dėstytojas buvo labai vertina
mas, nes su klausytojais pa
laikė visada gerą kontaktą, bu
vo geras kalbėtojas, visapusiš
kai išsilavinęs ir giliai susikon
centravęs į dėstomąjį dalyką.

Šio dėstymo išdava buvo jo 
moksliniai veikalai, tarp kurių 
pirmąją vietą užima “Grožis 
ir menas”. Jame nagrinėjami 
meno filosofijos klausimai, ta
čiau dr. Grinius čia remiasi ne 
filosofinių tezių logišku derini
mu, bet intuityviniu meninės 
tikrovės analizavimu. O intuici
ja yra viso pažinimo šaltinis 
ir pagrindas, todėl dideli atra
dimai nei mene, nei moksle, 
nei filosofijoje ar religijoje ir 
apskritai kūryboje be intuici
jos neįmanomi. Intuicija mums 
atskleidžia pagrindines ir gi
liausias tiesas, kuriomis remia
si visos kitos, ir suveda mus į 
sąlytį su pačia tikrove. Nau
dodamasis šiuo metodu, dr. Gri-

esminis: meninin-

dr. Andrius Baltinis.

Stovyklų laikais Vokietijoje, Schwaebisch Gmuend apylinkėse. Iš dešinės 
j kairę: dr. Jonas Grinius, dr. Zenonas Ivinskis, J. Pažemėnas, dr. Anta

nas Maceina ir kun.
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mokslinio 
literatūros 
reiškimosi 
asmenybės

kas turi, įkvėpimo pagautas, 
įžvelgti savo kūrinio esmę ir 
prasmę, savo personažų indivi
dualų veidą ir vaizduojamo me
to būdingus bruožus. Iš čia ma
tyti, kad yra tamprus ryšys 
tarp dr. Griniaus 
darbo ir dailiosios 
kūrinių, nes abu jo 
būdai plaukia iš jo 
sąrangos.

Literatūrinis žanras, kuria
me reiškiasi dr. Grinius, yra 
drama. Drama kyla iš įtampos 
idealo ir tikrovės. Dr. Grinius 
stipriai išgyvena šią įtampą ir 
jo dramose ryšku autoriaus as
meniniai išgyvenimai ir jo nu
sistatymas savo meto įvykių 
atžvilgiu. Tai iškyla jau pirmo
je jo dramoje “Sąžinėje”, ryš
ku “Stella Maris”, "Gulbės 
giesmėje’, o ypač “Žiurkių ka
meroje”. Antigonos motyvas, 
kuri gina amžinąjį įstatymą, 
skiriantį žmogų nuo žvėries ir 
kultūringą žmogų nuo barba
ro. Antigona yra stipresnė ir 
gilesnė už aplinką, todėl išdrįs- 

: ta prieš ją sukilti. Pagal šį mo
tyvą Grinius pavaizduoja siau
bią bolševizmo tikrovę, prieš 
kurią sukyla Lietuva. Suvaidin
ta Chicagoje, ši drama padarė teisingumu, 
gilų įspūdį.

Dramatinė literatūra mūsuo- žmogus, 
se nėra stipri ir tai pareina nuo 
istorinių sąlygų. Dabar ir kitų 
tautų literatūroje nėra didelių 
laimėjimų dramos srityje. Dra
ma. kaip visų pripažinta, gali 
tarpti tik tam tikrose istorinė
se ir visuomeninėse sąlygose. 
Jai dėkinga tokia visuomenė,

skaičiuoti jo giminės, vaikai, 
žmona ir akmenys jo kieme, vi
si epitetai ir metaforos jo kū
ryboje, išimant vieną — ap
žvelgiamojo rašytojo dvasinį 

i veidą. Dr. Grinius žino, kad li- 
jjeraturos kritikų metodas nėra 
išaiškinimo, bet kūrinio prasmės 
atskleidimo metodas, todėl jo 

i kritikos atskleidžia tikrąją kū- 
jrinio vertę ir jo vietą literatū
roje.

4. Visuomeninė veikla ir as
meninė drama.
Šalia mokslinės ir meninės 

kūrybos dr. J. Grinius visada 
buvo pasiaukojąs darbuotojas 
visuomeninėje dirvoje ir teisin
gas kovotojas dėl jos- gerovės. 
Šiais savo darbais jis gal la
biausiai žinomas plačiajai vi
suomenei. Jis turi daug savy
bių, kurios yra būtinos visuo
menės veikėjui. Pirmiausia — 
sugebėjimą įvykių ir nuotykių 
m.^i-iatyje įžvdlgti ilkslą bei 
idealą, dėl kurio kovoti arba 
kurį verta siekti; antra — drą
są, energiją ir patvarumą šiam 
tikslui pasiekti; 
gebėjimą daryti 
kinti kitus savo

Į

trečia — su- 
įtakos ir įti- 
tikslo ir kelio

Dr. Grinius, kaip visumos 
visas šias ypatybes 

savyje telkia, todėl jo ir visuo
meninė veikla mūsų laikams di
džiai vertinga. Visuomeniniams 
tikslams siekti ir jiems žmo
nes nuteikti jis pavartoja spau
dos ir praktiškojo veikimo prie
mones.

Todėl dar studijuodamas, re-i

sendraugių veikloje, eidamas 
ten įvairias atsakingas parei
gas, kaip Ateitininkų Federaci
jos tarybos narys, Pavasario 
Centro valdybos narys, Lietu
vos katalikų vyrų sąjungos 
Centro Valdybos pirmininkas, 
Draugijos katalikų universite
tui remti pirmininkas, Katali
kų mokslo akademijos ir rašy
tojų draugijos narys ir Saulės 
švietimo draugijos iždininkas. 
Tremtyje buvo darbo Federaci
jos atstovas VLIKe, stovyklos 
komitetų pirmininkas, gimnazi
jos mokytojas ir direktorius. I

Vidujiniai laisvas ir nepri
klausomas, nuolat budįs dėl tie
sos ir teisybės, net ir tokiose 
padėtyse, kurios nedėkingos jo 
asmeninei kultūrinei veiklai. 
Dr. Grinius atvirai pasisako 
prieš esamas negeroves religi- i 
nėję, meninėje, politinėje ir Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: treč.

, . uždaryta. Antrad. ir penkt. vakaraisapskritai kultūrinėse srityse, nuo 7 iki 8.___________________________
Jis nesusiderina su negerovėmis 1 
ir blogybėmis, bet tvirtai tiki,; 
kad protas ims viršų prieš aist
ras ir ieškos tokios idėjos, ku
ri visus sujungtų krikščioniš
kosios kultūros ir lietuvybės 
išlaikymo ir kūrimo darbe.

Nuolat dirbdamas krikščio- ' 
niškos kultūros srityje, jis gi
liai suvokia šios kultūros turi- ’ 
nį ir esmę ir krikščioniškąją 
religiM padaro savo asmens ir 
kūrybos pagrindu. Religija yra ’ 
jo vidujinio gyveninio turinys Į 
ir viso gyvenimo prasmė. To
dėl nuolatos stebi krikščiony
bės vaidmenį Vakarų kultūroje 
ir sava kūryba stiprina jį. Pa
gal tai tvarko ne tik savo as
meninį gyvenimą, bet veda iš 
jo ir socialinius bei politinius 
principus, stengdamasis juos 
įvykdyti.

Dr. Grinius yra atlikęs labai 
svarbius mokslinius, meniniu^ 
visuomeninius ir politinius už
davinius, nors visą gyvenimą 
jį kankino liga ir įvairūs nepa
sisekimai, kurie sudaro jo as
meniško gyvenimo dramą. Bet 
jo religiniai, meniniai ir kultū
riniai įsitikinimai sudaro jo dva 
sios tvirtovę, kurios neįveikia 
nei gyvenimo kryžkelės, nea 
bėgantis laikas.

Semdamas išmintį iš šių šal
tinių, dr. J. Grinius yra giliai 
įžvelgęs, kad asmenybės pilnat- j 
vė, visų dvasinių vertybių or-, 
ganiškas suderinimas yra vie
nintelis pilnutinio žmogaus gy
venimo realizavimo būdas. Ką 
modernioji psichologija šian
dien yra iškėlusi į mokslo švie
są, tai jo intuityvinė išmintis 
yra seniai suvokusi ir gyveni
me įvykdžiusi. Bet, kol moder
nieji dvasios mokslai daug kal
ba apie šį pilnatvės idealą, gy
venime vis dažniau pasirodo 
suskilęs, daugiaprasmis ir pil
nas prieštaravimų žmogus, ku
ris neturi ir nemato prasmės 
gyvenime, nepajėgdamas jos 
rasti ir Dievuje. Šio žmogaus ’ 
skurdi dvasia reiškiasi tik su-! 
skilusiais pavidalais, kur jau 
nebekalba visas žmogus, bet nuo 1 la,,'u
tik kokia nors jo dvasios ker- —---------------------------------------- .
... . . 1-1 rei. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278 ;tele, kaip pvz. surrealizme, kur 
iškeliami tik pasąmonės kliedė
jimai, arba kaip egzistencializ
me, kur nerandama gyvenimo 
ir būties prasmės, visai nekal-į

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

' GERKLES ŲIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
Kasdien 10—12 vai. ir 7—9

l

v.

i 
I 
I 
I

Vai.: __ _________
vale šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
dien. uždaryta. Kitu laiku susitarus.

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

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Ave. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

Ofisas: 3148 West 6Srd Street
Tel.: PRospeet 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublie 7-7868

Dr. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Ave. 
vak.

autartj.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen Avenue
Kampa.” 47-tos ir Damen 
Vai. kas ‘ien nuo 6—8 vai

■»ešt 2—4 vai.
Trečiad. ir Kitu taiku pagal

Ofiso telef. LAfayette 3-6O48 
Rez. WAlbroOk 5-3048

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

feL ofiso HE 4-5849, rez. HE 4-2324

DR, PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, t-sč., š.ešt. pagal sutartį, 
sekm. uždar> ta.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai.; penkt. 10 v. r. iki 9 v v.; 
Šeštad. 10 v. r Iki i p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimu.

Į

I
I

I

DR. J. G. BYLA • BYLAITIS
Nervų-smegenų chirurgija, ligos 

2737 WEST 71st STREET 
Vuandos tik susitarus
TeL GRovehilI 6-3409

Rez. GI 8-0873
DR, W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 S. Kedzie Ave. WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 8-0001.

į

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 
susitaj-imą. išskyrus trečiadienius.

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: REliance 5-1814
DR. WALTER J. KIRSTU!

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 West 59th Street
Va!.: Pirmad., antrad.. ketvirtad tr 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:3D-8:S0 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždetpy tžL.

ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

1146 S. Archer Ave.
Vai. Kasdien popiet nuo 12—3 vai 
-'ak pirm., antr, ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Kestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad 
nuo .1 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
® v- ~ * val vakare. Trečiad. nuo 
U vai. ryto — 1 vai. p. šeštad 11 

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

Res. tel. WAlbrook 5-3765

Ofiao telefonas — BIshop 7-2525
DR. AL RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenue 

(Kampas Kedzie ir ArcherJ
. 1 /i f. i • ■

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
274S W«* 69tb Street 

Spec. ORTHOPEDINĖS LIGOS 
Priešais Šv. Kryžiaus i ligoninę.

VAL.: Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo* 6-8 vai. v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lr 
kitn laiku susitarus telefbnu.

Telef. REpublie 7-2890;

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

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

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

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisai: 7958 S. Western Ave., tel.
GR 6-0091; 392 E. 159th St., Harvey,
III., tel. EDison 3-4383; 30 N. Mi- 

i gan Ave.. Suite 808, tel. CE 6-7764.
Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. REliance 5-4410

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

Penkt. tik 1—3 p. m.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart}.

DR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd. 

(Damen Ave. kampas) 
Vai. piręn., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

p. p. ir pagal apointmentą. 
rel. Ofiso LA 5-2134. Rez. 878-5960
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DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmloek 6-3545

(OFISO IR REZ.) 
VALANDOS PAGAL 8U8ITARIMą 

reL ofiso PR 8-7773, rez PR. 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street 

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Ave. 
Bendra praktika ir specialiai 

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

Vai.: P P

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9861
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidau. Ilgos 
2454 VVest 71 st Street 

(71-os lr Campbell Ave. kampu) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad.: 9 7. r. — 2 p p.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVŲ ER SMEGENŲ LIGOS 

5430 Sv.
PAGAL

Tel.
Skambint 2 iki _
ną.. išskyrus trečiadieni.

Kedzie Avenue
SUSITARIMĄ.

HE 4-1562
9 vai. popiet Jtasdle-

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spectalybš akušerija ir moterų ligos DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
2454 West 7lst Street

(71-os lr Campbell Ave. kampas)
▼ai.: kasdien 1—3 lr 6—8 vai. vak

Šeštadieniais 1-4 p. p.
TVdkAlMrH t ■ n 9

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IT. CHIRURGAS 

Vidaus tr vaikų ligos 
2737 West 71st Street 
kasdien nuo 6-8 vai. vakVAL :

šeštad. nuo 12:30 iki 2:30 vai. p. .p 
Trečiad. ir kitu laiku tik susitarus

Tel. ofiso ir rez. WA 5-2017
T.l»nniu« nritms nnsml «n«rfta»r1m»

Ofiso tel. HE 4-7007.
Namų-rez. tel. PRospeet 8-90S1
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

(JOKŠA)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 West 63 Street

Vai.: Pirmad. lr ketv. nuo 2:80 Iki 
4:80; antr. ir penkt. nuo 5 iki 8:

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospeet 8-1223 ar PR 6-5577
C C— Pirm., antr., treč. lr
penkt. jiuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8 

'-. 2—4 v. popiet lr kitu ▼
pagal susitarimą.

GYDYTO J A-CHIRURG®
Vidaus Hgos

1 10748 S. Michigan, Chicago 28. Dl 
Telef. offlso; PUlIman 5-6796 

Namo: BEverly 8-3946
1 Prišm. vai.: kasdien 6-9 v. Mt
I 1-4 v. p. p. treč>adienl — uždaryta.

I
Tel. ofisų RE 7.8818, VI 2-1484

DR. ALBINA PRUNSKIS 
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KARTI PRIESAIKA MĖLYNAME SNIEGE
Ketvirtąją H. Nagio knygą pakartotinai vartant

V. A. JONYNAS, Montreal, Kanada

Kiekviena stipri knyga, kiek
vienas brandus poezijos rinki
nys — o tokiu laikyčiau H. Na- 
gio “Mėlyną sniegą” — yra 
neabejotina prošvaistė literatū
riniame gyvenime. Ir tai dve
jopa prasme. Visų pirma, ji pa
deda sekti autoriaus kūrybinę 
raidą. Tolygų išryškėjimą (ar 
nusitrynimą) jo savito braižo 
— jo meninį įsipareigojimą, ar
ba pasidavimą dienos madai.

Antra vertus, neretai tokio 
rinkinio šviesoj papildomai iš
ryškėja bendralaikių kūrybi
niai ieškojimai, ištisos kartos 
bendroji siekiamybė.

Vadinkim tą gūdžiąją vagą 
literatūrine tradicija, gentkar- 
tės balsu, tautos sielos išraiš
ka, ar kitaip. Visvien, visa kas 
šalia jos — epigoniniai rašyto- 

i jai ar pamėgdžiotojai — vien 
intakų žiotelės, kuriose dar žai
džia nuo tikrosios tėkmės at- 
klydusios bangelės.

♦ * »
Gal būt iš viso esama dviejų 

poetų rūšių. Vieni kaip šarkos. 
Švystelėjęs įvaizdis, akis tri
nanti emocijėlė — jiems sku
bus grobis slėptinas gūžton.

Įsileistas knygon,tokio “šar- 
kinio” poeto buveinėn, skaity
tojas pasijunta keistokas. Tar
si teatrinio rekvizito kamarai
tėj. Ar prastam muziejuj. Kur 
daug įmantrių rėmų, blizga par
ketas, netgi savaip tvarkinga... 
Bet... negyva.

Yra kitokių poetų bei rašy
tojų. Ne slapukų, ne kolekcio
nierių. Nebūtinai apsinuoginan-

kažkas šaipėsi “Lit. lankuose” 
iš kito poeto — H. Radausko
— tariamojo kūrybinio stabte- i 
Įėjimo. Taip, kai kam poetas
— kanarėlė. Menkas paukštis, i 
jei nesuokia. Bet ar, iš tikrųjų, 
H. Nagys .buvo pasiklydęs vi
suomeniniuos verpetuos? Ar 
tie dešimt metų buvo veltui? 
“Mėlynas sniegas” — poetinė 
H. N. ataskaita už savąjį ty
lės tarpsnį.

* * *
Mėlyna spalva — dangaus 

skliauto, žydrynės, vėpūtinių 
kovo rytmetį spalva. Mėlyna — 
šilo juostos horizonte, žydrio
sios vaikystės paukštės, praei
ties tolių spalva. Jausminio 
pertekliaus, reminiscencinio at
sigaivinimo spalva.

Apie kurį mėlynumą kalba 
rinkinio pavadinimas? Kurį 
sniego melsvumą, mėlį? At- 
virutinį — savamokslio akva- 

i relisto palietą popiery? Ar at
švaistą, lydintį kalinius pus
nynuos, sukausčiusį svetimą 
gamtovaizdį anapus svetimų 
sienų.

Juk mėlyni yra neono šviesų 
atšvaistai apskretusiam did
miesčio sniege. Mėlynas — 
tramvajų žiežirbų spragsėjimas 
klaikių gatvių, tuščių skverų 
naktyje. Mėlyna vienišo tarp 
milijonų benamio žmogaus 
žvilgsnių spalva. Mėlyna — 
depresijos, nejėgos, melancholi
jos ir džazo “Blues” spalva.

Ar pripuolamai autorius pa
rinko savo knygai šį pavadini-

bėj, jie gal nejučiom pastebės, 
kad jie neatsitiktiniai.

Abieji melsvumo atspalviai 
— ir žydrasis reminiscencinis 
ir melancholiniai depresinis — 
įs'te'sin? naujajam H. N. rin
kiny.

Jie datuoju rinkinį tam tik
rame poeto (ir mūsų pačių) 
gyvenimo tarpsny. Išeivijos gy
venimo priet-yly. Kaip tolydžio 
tamsėjąs venų tinklas kūne, 
tie mėlyno tono taškeliukai — 
bendrojo gyvenimo fono užuomi 
na. Bet taip pat ir autorių vis 
dažniau užklumpančio blaivaus 
praregėjimo, kad atėjo metas 
tarti sudie daug kam, ko ka
daise siekta, kuo tikėta ir kuo 
džiaugtasi.

* * *
j Nėra ši pesimistinė gaida iš
skirtina vien H. Nagio lyrikai. 
Pasekę išeivijos poezijos raidą, 
aptiksime nuovargį gyventi ne 
vien V. Šlaito, J. Blekaičio, N. 
Niliūno, bet ir H. Radausko, B. 
Brazdžionio, netgi K. Bradūno 
poetiniame išsipažinime. Svar
biau, kiek šis susverdėjimas 
autentiškas, meniškai išjaus
tas. Kiek išvengiama “skundi
mosi taip sau” efekto.

Tektų prisipažinti, kad šia 
prasme mėlynieji dygsniai pa
ryškina “vieno dešimtmečio 
svetur” drobės foną. H. Nagiui 
pavyko ta pačio tonacija pieš
tus vaizdus, to paties dažo pa
tamsintus kontūrus, sujungti 
į vieną harmoningą grupę. Ste
bėtinu priemonių taupumu iš-

A. Kezio, S.J. nuotrauka.Apsnigtos šakos

DRAUGAS, šeštadienisš 1962 m. vasario mėn. 24 d. 3

užsispyrimo (beprasmio ki- 
i tiems, bet ne poetui) tikėti sa
vo poetinės misijos prasmingu
mu. Išdidaus tikėjimo, kad šir
dies balsas negali būti sunai
kintas jokių mirties valdinin
kų, vaškuojančių grindis, kad 
“slidus būtų mūsų kritimas”.

Ne jų bijo poetas. Ne to — 
kito poeto J. Kėkšto žodžiais 
— “tribunolo išaugusio iš pel
kių”, kuriam H. Nagys nepa- 

“Ima-

r

čių, bet ir nesistaipančių prieš 
veidrodį svetimuos apdaruos. 
Netausojančių metaforas juo
dai dienai. Dažnai netgi lengva 
ranka perleidžiančių savus į- 
vaizdžius pradedantiesiems.

Ne jo kaltė, kad toks poetas 
“nemoka gyventi”. Kad neapsi- 
saugo, kaip kitas, savo dirbtu
vėlės. Ne jo kaltė, jei jo, kaž
kada kitiems paskolintas įvaiz
dis, aptiktas savam rinkiny, ne- 
besukrečia netikėtumu.

Jo kūrybinė samprata kita. 
Gal nemoderniška, negyveni
miška, bet jam viena.

* * *
Tokiu būtų H. Nagys.
Ne “poetu iš Dievo malonės”, 

kaip kad Aistis pavadino A. 
Miškinį, bet įsipareigojusiu 
poezijai.

Gal todėl man, montrealie- 
čiui, sunku kalbėti apie mont- 
realietį lyriką H. Nagį. Gal to
dėl ir “M. S.” interpretacija 
nusispalvins prielaidomis, kilu- 
siom iš dešimtmečio kontakto
toj pačioj “dvasinio karantino 
stovykloj”. Tebūna jinai vien 
Hudijimu, kaip žvelgė bendra- . 
taikiai j H. Nagio kūrybą tam 
tikram gyvenimo tarpsny.

Krūmai sniege A. Kezio, S.J. nuotrauka

Pagaliau, nebūtinai dangsty- 
masis šifru (neretai priden
gęs pigų šaipymąsi iš neesmi
nių konfesijos formų) yra ro
dikliu, kad lyriko esama origi
nalaus bei pažangaus.

* * *
H. Nagys sąmoningai vengia 

šuoliavimo modernizmo įkandin 
poezijos sąskaitom Nebe reika
lo K. Bradūnas užvardino sa
vo recenziją “Drauge”’ apie 

, “M. S”. — “Moderniąja klasi
ka”.

Kaip bebūtų neįtikima, sku
botai persiskaičiusiems rinkinį, 
H. Nagio, anaiptol, neįstengia
ma priblokšti skaitytojo bra
vūrišku vaizdų sriautu. Ne
vengdamas iracionalių mirties 
asociacijų, lyrikas siekia išsa
kyti savo poetinę mintį aiškia 
ir kondensuota forma. Imki
me pavyzdžiu “Raudą ir vai
kystės fugą”. Trys pirmosios 
strofos sukurtos šuoliuojan
čiais kinomatografijos stiliaus 
vaizdais. Primenančiais B. Pū- 
kelevičiūtės “Metūgių” skambe
sį (plg. “Medaus geltonumo 
plaukai, kaip vasaros' korių 
vaškas (“M. S.”) ir “Dabar jų 
plaukai — tirštas liepų medus”. 
(Metūgės).

Sumanus autoriaus kompozi
cinis sprendimas išryškėja, ta
čiau, paskutinėj strofoj, kuri 
suriša juos į vieną darnią 
puokštę.

Vaikystės žaidimų draugai, 
surinkau jus į vieną atsidū
sėjimą: jūsų plaukus, akis ir 

rankas,
kad galėčiau sugrįžti atgal 

prie Žemaičių upės,
kai neša pavasariai ledą, Var
nėnus ir debesis virš stebuk
lingo šaltinio, aklus pagy

džiusio;
Atverkit ir man nuo dulkių 

apakusias mano akis.
Liet, poezijos mėgėjams mie

la staigmena yra ir H. Nagio 
sėkmingas “montažas” (mažų

Mes skriejom dūmais, debe
sim ir bėgių

Kalenančia nuo šalčio juodu
ma...

Panašus efektas laukia 
kiekv. strofoj, ar ji prasidėtų:

Mesvis dar kalbam apie bal
tą brastą atokaitoj, toli, Že

maičių kaime.
ar
Mes kalbam apie gyvą, žalią 
med', kurio šaknis supūdė 

neatlaidūs lietūs.

Nebūtinai tektų sutikti su 
pceto implikuojama sugestija, 
k;d šios kartos dvasiniai išsi- 
semiama, bet ir ją jis išreiškia 
kompoz;ciniu sprendimu. Au
toriaus palaipsniui trumpina
me? strofos (7, 5. 4—2, 2, 2), 
kol praskamba baigminis akor
das.

Mes kalbame ir kalbame apie 
draugystės saulę,

kuri užgeso danguje ir že
mėje

po pelenų
Nemažiau 

mą rasime 
rasa”, kurio idėjinį krūvį teks 
aptarti vėliau.

* * *
Viena norėtųsi konstatuoti, 

būtent, jog lygiagrečiai su for
mos kondensuotumu, H. N. ly- 
rikon įžengia ir vis griežtesnis 
atmetimas patetiško, patosinio 
prado.

“M. S” esama temų, kurios 
buvo naudotos ankstyvesniuo
se H. N. rinkiniuose. Kaip tik 
jų traktavime labiausiai išryš
kėja nuotolis, kuris 
šiandieninį poetą nuo 
visko jo.

Imkime, sakysim, ‘ 
Laikr.”. eilėraščius — 
ko mirtį” 
poeto kapo” ir palyginkim si 
panašios tematikos eilėraščiu 
“M. S.” — “Kelione naktin”.

Akyvaizdžiai matosi, kad bū- 
dmgas “S. L.” tikėjimas gėrio 
pergale, bethoveniškoji gaida, 
o šiandien pernelyg modifika
vę sis, santūresnis.

Nepagaili poetas užuojautos 
gyvenimo parblokštam alkoho-

pluta.
sugestyvų sprendi- 
eilėrašty “Tabula

skiria 
jaunat-

jantis H. N. požvilgis į save
— dainiaus — pašaukimą.

Titulinis eilėraštis — poeto 
pagarbos pareiškimas liet, raš
to pradininkams — anonimi
niams liaudies dainų kūrėjams. 
Pirmame skyrely vyrauja dar 
reminiscencinio pobūdžio eilės
— “Tėviškė”, “Capri”, “Tabu
la rasa”. Bet paskutinis eilė
raštis — “Terra incognita” — 
nedviprasmiškai atskleidžia au
toriaus šiurpą akyvaizdoje at- gaili paniekos eilėrašty 
rofuojančios pagavos tikrovei. ■ go mortis”.

Kodėl sekantys skyriai už
vardinti (kontrasto dėlei?) 
“piešiniais ant sniego” ir “pe- jos šešėlį nuolat jaučia. Tai 
lenų”. Ar nenorėta autoriaus dvasinės mirties baimė, kūrybi- 
prilyginti jų išlikimas trapiems ■ nės negalios perspektyva.

i rašteliams ant neatsparios lai- šis motyvas puikiai perteik- 
kui medžiagos. Esama kažko tas paskut. eilėrašty “Atsisvei-
giliai patetiško poeto dilemoje kinimas”, kuriame meilė savai
su gyvenimo tikrove. žemei, kaipo kategorinis impe-

Norėtųsi klysti, bet atrody- ratyvas įprasminantis egzisten- vinječių pagalba) tų motyvų,
tų, kad vidaus balsas sako H. ciją, randa nuostabiai poetiš- kurie praskambėjo šių dienų

masei jo ką išraišką. Neatsitiktinai šis liet, lyrikų rinkiniuos. Turiu
galvoje “ Epitafiją draugystei”, 
originalią parafrazę eilės jau-'likui lyrikui, randa puikią ji- 
nųjų — Šlaito, Nykos Niliūno, raišką jo kūrybiniam kraini^i 
Aisč:o, paties Nagio. Pagaliau atskleisti: 
net nesvarbu, kas jie. Skaitant 
šį eilėraštį nejučiomis prisime
na ta? pirmasis įspūdis, kurį

Lyriką persekioja kita išgąs
tis. Net ne fizinės mirties,^nors 

pe- jos šešėlį nuolat j —

“Saulės
‘Ūkinin-

arba “Epitafiją ant

mą? Ar įpiršo jam (net neži- reikšti savo dvasinį vidų ir tuo 
nant kodėl) nuolatinė trintis 
su tikrove? Tolydžio vis skaus
mingesnė, atšiauresnė.

Kaip besiskirtų mūsų litera
tūriniai skoniai, H. N. man 
montrealiečiui (ir gal ne man 
vienam?) — palatos draugas. 
Neabejotinai sunkiai pakeliąs 
karštinę, kankinamas gaižesnės 

" nemigos ir košmarų. Bet tie 
slogūs sapnai ir vizijos — “gim- ėmęs populiarėti nekaltas žai-' pramatyti iš kai kurių 
tamiesčio mirtis”, “mažais kas- dimėlis. Tai pasibraukinėti re-. lės laikrodžių” ...........
tuvėliais laidojama didelė va- cenzuojamoj knygoj dažniau 
sara”, “nuo kraujo plakimo už- pasitaikančius vaizdus ar epi- 
kimęs sukilėlis moksleivis” — 
tai mūsų visų vizijos. Ir “epi- 
tafija draugystei” — mūsų vi
sų įbrėžti antkapiniai įrašai. Mėginta (ten pat) išpūsti N.

Ateitis parašys kitą, objek-;Niliūno “Balandžio vigilijoj” 
tyvesnę, atestaciją. Paneigusi pasitaikančias anatomines užuo 
H. Nagio poetinį šauksmą, pa
neigs ir tuos, kurie jo klausėsi. 
Pripažinusi, gal pasmerks tuos, 
kurie jam buvo kurti.

♦ ♦ ♦ |
Dešimt metų prabėgo nuo

♦ ♦ ♦

Yra mūsų literatų

! tctus. Pasišaipyta “Spygliuos 
' ir Dygliuos” iš V. Ramono už 
j būdvardžio “juodas” gausumą.

j minas. Leips iš džiaugsmo šios
' rūšies smaguriautojai, prisiro
vę puokštes vaizdų “M. snie
ge”, kur figūruoja epitetas — laikrodžiai”, 

j "mėlynas”.

pačiu savo naujojo kūrybinio 
periodo savitumą ir skirtingu
mą.

Jaučiama, kad H. N. poezi- 
jon ateina savotiškas rezigna- 

tarpe ' cinis momentas. Jį buvo galima 
“Sau- 

eilėraščių. Ta
čiau naujajam rinkiny jis dar 
aiškiau išjaustas ir užfiksuo
tas. Tiesa, dar kai kur prasi
muša “M. S.” giedresnės, ne
rūpestingesnės nuotaikos pro
peršos. (“Idilė”, “Amž. atmin
čiai”, “Pastoralė”.) Bet vos tik 
tuose trijuose eilėraščiuose ap- 

įtinkam akvnrelinį lengvumą, 
kuriuo pasižymėjo ankstyves
nis poeto kūrinys — “Saulės

N., kad skaitytojų 
kūrybinė išpažintis būsianti eilėraštis užsklendžia rinkinį, 
kažkuo panašaus į brėžinėlį, pradėtą atnaša liet. lit. senie- 
aptiktą ant apšarmojusio auto- siems pranašam, 
buso lango. Nereikšmingą, nors * * *
vietovaizdis anapus dar blau
sesnis ir kelionės kryptis ne
svarbi.

Iš kitos pusės poetą lydi no
ras, pastanga, kad išliktų liu
dijimas kažkokiai “ateities Lie
tuvai”, jog ne visi išeiviai ka
pituliavo be kovos. Liudijimas, 
kad, žinodami savo trumpalai
kiškumą, jie bandė (nors ir iš
nykimui pasmerktoj medžiagoj) 
įbrėžtu savo kartos, savo žmo
giško išdidumo įnašą.

Gal būt, nepilną (kaip kad 
autoriaus pabrėžiama “Pen
kiuos neparašytuos laiškuos”), 
bet ne siaurą, ne verkšlenantį.

Liudijimas taip pat, kad jų 
protarpiais mėginta nesusitai
kyti 
tija 
tuos 
sios

Nebūtinai
veidų” ir “Devynių žemės vei
dų” skyrių pavadinimai inter
pretuotini įtikėjimu magiškąja 
skaitmens “devyni” galia.

Įvytas į kampą tremtininkiš- 
kos dalios, gyvendamas suma
žintų dimensijų egzistenciją, 
H. Nagys tiki, kad žmogaus 
antspaudo žemėj esama devyn- 
spalvio išorinės išraiškos pras
me, bet vienaveidžio, kas 
čia kūrybinės tiesos ilgesį.

Norintieji įžvelgs šioj poeti
nėj deklaracijoj, jei ne retoriš
ką, tai bent patosišką mostą. 
Netektų stebėtis. Vėl reiktų paliko, kadaise, įsirėžę keistai, 
kartoti paradoksalią situaciją, 
jaučiamą išeivio santyky su 
savąja knyga, ypatingai lyrika.

Kada išeivijos masė beveik 
absoliučiai ignoruoja savąją ly
riką. išsisukinėdama jos “ne
suprantamumu”, “hermetišku
mu”, “ekskliuzyvumu”, daliai 
poezijos skaitytojų būdingas 
kitas bruožas — būtent, ieško- j 
jimas kiekv. rinkiny kažkokio 
gamybinio patobulinimo, stak
lių automatizavimo santykių su 
tikrove.

Jei laikyti tėvynės ilgesio, 
su likimo primetama apa- tėviškės, vizijų temas išsaky- 
ir meditaciniuos i 
ieškot suvokti žmogiško- 
buities problematiškumą.

“Devynių brolių

Valia jiem taip elgtis. Ir net 
paskutinio H. N. rinkinio — ačiū (pasakykim su autorium), 
‘Saulės laikrodžių”. Dešimt nes, besižymėdami tuos mėly- 
netų tylos. Prisimenu, kaip. nūs pabraukimus rinkinio dro-

* * ♦

Toji dvasinė autoriaus per
maina atsispindi ir paties rin
kinio paskirstyme skyriais. Jų 
pavadinimuos žymus radikalė-

sakysim, Mačernio ar V. šlai
to posmai. Kas nuostabiausia, 
H. Nagys kažkaip duoda pa
justi, kiek visų tų jaunųjų ban
dymuose esama giminingumo, 
bendros siekiamybės.

Imkim šį ketureilį:
Mes kalbame apie bevardę 

mažą stotį
atsiminimų lygumose tolstan

čią nuo mūsų,
kur paskutinį žodį sukapojo 

ratų ritmas
ir geležiniai dūmai mums iš

degino akis.

Kas neprisimins V. šlaito

Žaidė jauni žirgai jų sapnuo
se, ganykloj bekraštėj, 
šoko taškuotos [orelės vai
kystės kriokly krikštaliniam 
upėm į aukštumas neršti ir 

mirti... rinko šešėlius
lėtų debesų išblyškę berniu

kai nuo šilto smėlio...
bet lygiagrečiai prisimena ir 

bendrą visiems prastiems kū
rėjams tikrovės tiesą:

Mirė poetai smuklėse dar 
prieš Villon ir Poe, 

apsvaigę nuo žalio absinto 
ir prasto vyno,

uostų žibintų žėrėjimo ir 
nuo riksmų laivų,

paliekančių juodą krantinę 
saulėtai kelionei.

Kur dingo, tačiau, “ninijimiš-
momen- tom, nebe madingom — H. Na- Motinai . Kitam at- kas rankos švystelėjimas, kad

sisauks paties H. Nagio eilėraš- poeto pripažinimas ateisiąs vė- 
tis Geležinkelio stotis iš liau ? Kodėl poeto nebetikima, 

j “Saulės Laikr.” Dar trečiam — kad jaunų kartų pripažinimas 
J. Blekaičio (Nukelta ) 4 psl.)

lie-

gio lyrika yra kartojimasis.
Jei išeiviui prisiminti Buda

pešto nevilties kanonadą — pi
gi aktualija, taip, tada poeto 
išgyvenimas — pavėluotas, re
toriškas.

Jei iš viso, temų, vaizdų, ku
rie buvo praskambėję anksty- 
vesniuos rinkimuos pakartoji
mas nepritinka su gyvenimu 
žengiančiam poetui, 
“Mėlynas sniegas” 
naujo”.

Užmirštama tik, 
autentiško kūrėjo
ypatybe yra kaip tik drąsa iš
likti ištikimu sau, savo susi
kurtai sampratai.

Negalima reikalauti iš jo 
ironijos dažo, jei poeto prigim-1 
čiai svetimas polinkis žvelgti į Į 
gyvenimą pro šypsnį ar su pa
niekos grimasa. Nemažiau keis
ta ieškoti gaivališkos, visa nu- 
plieskiančios aistros, jei jos ne
būta tame kūrybiniame etape. I

taip, tada
— “nieko

kad kiekv. 
pagrindine

» ♦ ♦

Todėl “M. S”., nežiūrint 
pūdžio, tarsi rašiusiojo ranka 
būtų tvarkiusi seniai pamirš
tas relikvijas (“Fuga”, “Epita
fija"). “Mėlynas sniegas’’ yra 
esmėje rezistenciniu dokumen
tu.

Esama rinkinio bendroj gai
doj kažkokio vyriško, stoiško

is-

Praėjustą vasarą Cape Code, Mass., iš dešinės į kairę: Henrikas 
Nagys, Ona Girniuvienė ir Juozas Girnius. K. p. nuotr.
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KARTI PRIESAIKA
(Atkelta iš 3 psl.) 

suteiks velioniui “amžinybę” — 
kad atsirisiančios vaiko akys, 
kurios matysiančios, kaip

Pro tirpstančias ledo gėles, 
už stiklų

Tavo uės pabunda, atmer
kia akis ežerai ir į dangų

Kėlias debesys paukščių iš 
klegančių tavo miškų.

(“Epitafija”... “Saulės Laikr.”)
Dar būdingesnis šia prasme 

kitas, mano manymu — pats 
gražiausias, “M. S”, eilėraštis: 
“Mano miesto mirtis”. Ir čia 
autoriaus naudojami kai kurie 
įvaizdži ai,nuskambėję anksčiau. 
Yra giminingumo su “Sūnų pa
laidūnų” (“S. L“.) nuotaika.

Tik šiuokart poeto randama 
dar teisingesnė išraiška sava
jai emocijai. Jo atsisakoma ap
gaulingos daugiskaitos 
Lyrikas kalba 
save vieną.

Pasakyk — 
Pasakyk —
Kartok, kartok be balso, tik 

sau vienam.

vien todėl, kad H. N. naudo
dami įvaizdžiais (lėktuvų nar
dymas erdvėj, gitarų skambe
sys) kažkaip iškrenta iš mora
lizuojančiai užmanytos graviū
ros rėmų.

Gal būt artėjantis dalgio pla
kimas dar pakartoja konven- 
cionalų Mirties 
su dalgiu” simbolį, bet visumoj 
eilėraščio posmai kažkaip kal
ba ne apie žmogaus amžiaus 
tarpsnius. Jie veikiau grąžina 
atmintin tris vasaras, visai 
Konkrečiai vokietmečio vasa
ras. Tą slogią atmosferą, kurią 
kiekvienas išgyvenom ir kuri 
liko savęs dalim. Neišsižadama 
dalim.

“Smerties

♦ ♦ ♦nom”, kaip sapne besivaiden- , 
tų legendinė Capri, nuo vaikys- 1 ieva’ 
tės užsilikę pasakojimai apie i 
Vevey vynuogynus, “akinan
čiam burių plazdėjime”, jo tik
rieji namai — menkų skiaute
lių mirgesys, keistai ir neišrau
namai išsimėtęs “Latema ma- 
gica” vaidentuvėj.

Įvairiai galima būtų interpre
tuoti “Tabula rasa” eilėraštį 
(netgi prieinant prie judeo - 
krikščioniškos kultūros, kaipo 
dvasinio antspaudo paneigimo), 
bet neužginčytinai junti poeto 
norą (nebe deklamavimą) su
vokti savąją padėtį visatos są
rangoj.

* * *
Ne visada, skaitant “M. S”., 

išlieka autoriaus minties siū
las. Kartais imi įtarinėti jį ty- vengti- 
čia mėtant pėdas, neišsiduo- 
dant peraiškiai savo ideologi
nės laikysenos. Ne iš karto pa
sisavini H. N. kietą, “barelje
finį” eilių skambesį.

I Pykina ir pasiklydę sąskam
biai, primeną B. Pūkelevičiū- 
tės “Metūgės;

“Liaunus, kaip moterys (ki
parisai”) Capri.

i
I

* *
Mėlyno sniego žemėje medžių 

nėra:
tik medžių šešėliai ir medžių 

vardai
’ parašyti niūraus atsiskyrė

lio aklųjų raštu,
(“Terra incognita”),

tokiais žodžiais H. N. nusa
ko savo dalią tolimose pagairė
se. Ieškodamas savos identifi
kacijos su buitimi, pasauliu, jis 
verčiamas grįžti mintimis į aną 

^gyvenimą, anas vasaras, pava- 
i _arius, Kūčių naktis.

Kartais pavyksta išsiplėsti 
iš kasdienybės narvo maža ap
gaule. Nuplasnoti į egzotinę 
Aukso kranto, Hong Kongo, 
Adelaidės, Los Angeles priebė- 
gą. Kartais atsigaivinama inte
lektualiu guodimusi, kad ne jo 
vieno esama viduj nesavo. Ar
gi kitaip interpretuotinas “Los 
Angeles”, kaip šiltas žodis jau
niesiems amerikiečiams “beat- 
nikams”

iš dūmų prisikėlusiems žalio 
koralo salą ir albratrosų tė

vynę.

Ironiška tačiau, jog širdies 
gilumoj poeto jaučiama, kad 
pastangos atgyti dvasia tokių 
minties ekskursijų pagalba 
yra veltui.’

Stabtelėjimas žavingiausiuo
se žemės kampeliuose, va- 

, davimasis iš dvasinių atrofijos 
kultūrinių priemonių pagalba, 
tik laikinai pritildo savosios že- 

Šis eilėraštis nepalygina- mės ilgesį tam. kuriam “ange
las nudažė akis permatomu
Augštaičių upės vandeniu”.
“Tabula rasa”, gal būt, tobu
liausiai išreiškia neviltį, kurią 
išgyvena “M. S”, autorius, ieš
kodamas savo egzistencijos 
prasmės.

Juk kaip vaizduotės galia be- 
padėtų intuityviai pagauti ato
grąžų slėpingumą Efujoj, kur 
“palmių plaštakos plaka tingi- 

, nį vėją” ir “kabo keisti beždžio
nių sapnai tankmėje”, kaip 
taikliai poetinis talentas beapi- 

j budintų Azijos upes “mirštan
čiom iš nuovargio”, kaip beat
spėtų Adelaidės uosto atmosfe
rą, “kvepiančią derva ir aguo-

už

tik 
tik

“mes”, 
save ir tik

sau vienam, 
sau vienam.

Šis refrenas, pasikartojąs 
posmelio gale,' suteikia eilėraš
čiui savotišką maldos, ar tei
singiau, paties poeto žodžiais 
(“Budapešto baladė”) “karčios 
laisvės priesaikos” pobūdį. Kar
tojamas sau, sau vienam, kaip 
kiekvienas tikras apžadas.

* * *
Netrukus turės pasirodyti 

pirmoji liet, poezijos antologi
ja anglų kalba “Green Oak”. 
Jos laukiam su savotišku neri
mu. Daugelio įsitikinimu mūsų 
liaudies dainos (ir kai kurių 
lyrikų kūriniai) stačiai neper
teikiami svetimtaučiui. Rūpes
tis nebe pagrindo.

“M. S“ eilės šią problemą 
savotiškai pailiustruoja. Im
kim, sakysim, eilėraštį “Tėviš
kė”. Jo reminiscenciniai vaiz
dai, bendroji nuotaika leisis 
perduodami svetimšaliui. At
seit reprezentuos vieną H. N. 
talento aspektą.

Bet, man atrodo, autoriaus 
laimima daug daugiau poeti
niam fronte kontrapunktiniu 
“Latema obseura” sustygavi
mu.
mai giliau atskleidžia lyriko | 
tamsųjį vidų, iššaukdamas be
veik mistišką virpesį.

Lietuvio skaitytojo “celebra- 
linei sistemai” intuityviai pa
gaunama kontrastiška prieš
prieša tarp ankstyvojo žiemos 
rytmečio ir apokaliptinės kazo
kų joties per Žemaičių kaimą. 
Kam tolima asociacija eilėraš
ty minimo tilto per Bartuvą 
su Kražantės, Kražių skerdy
nių, tiltu? Visa šio eilėraščio 
smogiamoji galia sukaupta pa
sąmonės brūzgynuos, į kuriuos 
vargu, ar įžengs svetimtautis. 
O tačiau visa tai kaip tik liu
dija H. Nagio poetinį brandu
mą ir jėgą.

Piešė jis “Saulės Laikr.' 
kystės vaizdus, giliai 
čiais posmais:

Mane pabudino 
sparnų švilpimas 

ir saulės potvynis, 
tis man į akis.

(“Vasaros diena”.
Bet nė viename eilėrašy ne- 

pagavo taip apibendrinančiu ir 
skausmingu simboliu tautos 
tragikus, kaip “Latema obseu
ra” posmuose.

Šia prasme norėtųsi ginčytis 
su K. Bradūnu dėl “Pastora
lės” interpretacijos. Minėtoj 
anksčiau “M. S”, recenzijoj K. 
Bradūnas įžvelgia “Pastoralėj” 
žmogaus gyvenimo tarpsnių 
(vaikystės, pusiaukelės ir 
natvės) parabolę. Gal būt 
aiškinimas ir įžvalgesnis, 
nesinorėtų su juo sutikti,

” vai- 
įsimenan-

balandžio

tvinstan-

“S. L”.),

VASARIO MĖN. 
IŠPARDAVIMAS

i i f
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“Mano motina liauna, kaip 
•” — (Metūgės, 29 psl.).

“Pavasaris išlenkia medžių 
šakas, kaip lieknas moteris” 
(Metūgės, 50 psl.).

“Bokštą
kaip 
čiai).

“Ir
mas...

baltą ir liekną 
metelį” (Amž. atmin-

kanopų kapojimas toli- 
žirgo regėto sapne

Liepsnojančiais
(“Rudenys”)

4C

karčiais”...
I

Ir tada — tiesiai per lau
kus atlekia ugniniai eržilai . .

Jų karčiai dega”. (Metūgės, 
49 psl.)

I Vis tai, tikriausiai, skubotu
mo reiškiniai. Jų autorius, ne
abejotinai, galėjo lengvai iš-

1 Bet, 
sniegas 
čia 
paskirų akordų giminingumu 
lenkia skaitytoją ieškoti dvasi
nio atsigaivinimo nuo gyveni
mo rutinos savosios literatū
ros lentynėlėj. Ypač savosios 
lyrikos, taip dažnai ignoruoja
mos ir vengiamos. t

Net ir skeptiškai nusiteikęs 
skaitytojas nesutiks su auto
riaus pasirinktais skyrelių pa
vadinimais (Piešiniai ant snie
go, ant pelenų), nes, tvirtai 
įžengusio į “Žemės” kolekty
vą, H. Nagio eilės dar labiau 
patvirtina šio sąjūdžio kovin
gumą ir laimėjimus.

i

nežiūrint to, “Mėlynas 
” — rinkinys, kuris ver- 

susimąstyti, kuris netgi

Alyvc, anglys, kūrenimo uistemų 
pakeitimai ir pataisymai

BLLTEFIRE OIL CO. 
DR 3-3683

t24 VAL. TARNYBA) 
Žemos kainos, greitas ir 
sąžiningas patarnavimas 

Atstovas V. DOBA, HE 4-5880

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago, III-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.

Tel. FRontier 6-1882

iš

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

IR SIENOS 
J. Rudis

Tel. CLiffside 4-1050
4

i 
į 

Remkit dien. “Draugę”1

T ER R A
3237 \V. 63r<l St., Chicago 29. UI. 

TeL 434-4660.
Kristalas, porcelanas (china) si
dabras. gintaras, aukso ir kitokios 
Brangenybės, etc.. etc. Kaincs nu
pigintos. pasirinkimas — didelis.

r

J
Geriausios

Anglys ir Kūrenama Alyva 
Žemiausiomis Kainomis
Geriausias Patarnavimas 1

Telefonuokite MR. PETER P. RINKUS 
GRovehill 6-1000 

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

Kiekviena sąskaita •
ligi $10.000.- •
apdrausta • P®
Federal i nėję •
Valdžios įstaigoje: • ant visą taupymo
Federal Savings • sąskaitą
and Loan Insurance
Corporation

A

3

2

Prie užkandžių gerti:

STUMBRINĘ, ZUBROVKĄ 
ir SKAIDRIĄJĄ

Prie kavos likerius:
LEMON-ICE, MIDUOLĮ

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

duojame vokiškos1 firmos
WALL FLEISCHHAUER likerius

MOCCA ir CHERRY

I

$99.00 
minkš-

NAMŲ RAKANDŲ, 
* TELEVIZIJŲ, PEČIŲ 
REFRIGERATORIŲ IR 

AUKSINIU DAIKTŲ
Budriko kainos žemesnės kaip 
kitur, lengvais išsimokėjimais
dalių Miegamojo kambario 
setai nuo ........................ $89.00

4 dalių Miegamojo kambario
setai nuo ...................  $139.00
dalių Svečių kambario setai 
nuo $89.000 iki ........... $400.00
dalių Dinette setai nuo $37 00 
dalių Dinette setai ....... $69.00

5
7
9x12 viln. karpetai ...........
21 colio kabinetinė

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

tuvai, skalbiamos mašinos, 
televizijos, liet, plokštelės, 

auksiniai daiktai
I

f

&

I

BUDRIK 
FURNITURE 

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.
Budriko radio programos sekmad 
š stoties WHFC, 1450 kil. nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.

KVIFCiAM* ■» \KYTI NAUJAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEWICZ> Pres.

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

Į

ant Bonus 
sqskaitu

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

August Šalčiukas Prezidentas

GAZO APŠILDYMO KROSNIŲ IŠPARDAVIMAS:
SIEGLER, MONOGRAM, MOORE

ir daugelio kitę firmų

nuo S 12.95 ir aukščiau

Naujas ankstas dividendas numatoma
mokėti ant investavimo sąskaitą nuo Vasario mhk 1 (L, 1962 Bk 

| PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D- 
Dividendai mokami sausio lr liepos mėn. 1 d.

H .... auetMA PIRMAD. ir KETV.  .......... 9 v. r. iki 8 p. p.
H VALANDOS: antrad. ir PENKT. ...... .9 v. r. iki 5 p. p.
A ŠEŠTAI).......... 9 v. r. iki 12 v d. Trečiad uždaryta. M

Pasipaudokife plačiai žinomos ir gerai užsirekomendavusios firmos, 
siunčiančios siuntinius į SSSR ir Lietuvą, patarnavimu.

PACK AGE EXPRESS
BROOKLYN, N. Y. — 1530 Bedford Avenne — Tel. IN 7-6465 ir IN 7-7272
NEWARK, N. J. — 812 -814 Market Street. — Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681, BOvvIing Green 9-6992

■%. Per mūsų firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vietų pasiekia trumpiausiu laiku. ="= Visi muitai apmo
kami vietoje, mūsų įstaigoje, gavėjas nieko nemoka. 38 Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite 
gauti įvairiausių prekių. 38 Siuntinių pristatymas garantuojamas 100%. 38 Įstaigos ir skyriai atidaryti
kasdien nuo 9 v. r. iki 6 v. v. Šeštad ir sekm. nuo 9 v. r. iki 4 v.

MŪSŲ SKYRIAI

Specialus išpardatimas išstatytiems pa 
vyzdžiams. 3-Jv dalių Sectioual svečių 
kambario komplektas ir 2-jų dalių sve 
čių kamb. komplektui lr miegamo,' 
kanib. koplektui

Mūsų erdviose patalpose tarime dldžlan- 
sį pasirinkimą visų moderniškų baldų 
elektrinių krosnių, radijo ir telrvizijo 
aparatų, šaldytuvų Ir kitų namams reik- 
menų

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirma*! Ir ketvirt 9 9 vai., antr., treč. ir šeštadieniais nuo

9 iki 6 vai. S-krnaii. atdara nuo 11 tki 4:30 po pietų

CS IZ I D’C S E L F 
O IV I ■ w s E R V I C E

iLiąuor Store
I 5515 $0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

įlj

1

vosniUS*FOOD MART*
2433 W. 69th St. Tel. PR 6-2113

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū 
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

še
šis 
bet 
jau

110%, 20%, 36% pigiau mokėsite 
už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas

FRANK ZAPOLIS 
32OS^ Wcst ».-,ih Street

i Chicago 42, Illinois
i Tel.: GA. 4-S654 ir GR. 6.4X39.

v.

78 Second Avenne, 
NEM YORK 3. N. Y.

ORegon 4-1540

1241 N. Ashland Avenue 
CHICAGO 22 .111. 

HUmboldt 6-2818

46 Whitehead Avenue 
SOUTH RIVER, N. J.

Tel. CLifford 7-6320
631 West Girard Avė., 
PHILADELPHIA, PA.

PO 9-4507

1028 Kenllworth Avė., 
CLEVELAND 18, OHIO, 

Tel. PRospect 1-0696

220 Worthington St., 
SPRINGFIELD, MASS.

REpubiic 2-7163
1409 W. Genesse St., 

SYRACUSE, N. Y.
HArrison 2-5386

11601 Jos. tampau Avė.. 
DETROIT 12. MICH 

TOwn«end 8-0298

558 Hudson Avenue, 
ROCHESTER 5, N. Y.

Tel. BAker 5-4210
101 So. Vermonl Avė 

MIS ANGELES 4. CALIF 
DUnkirk 5-6550

643-47 Albany Avenue 
HARTFORD 6. CONN 

CHapel 7 5164

1900 Fleet St. 
BALTIMORE 31. MD. 

IHckens 2-4240

126 Tilghman Street 803 Grove Street
ALLENTOWN, PENNA. JERSEY CITY. N. J.

Tel. HE 50415 (Arti Hudson Tuhe) HE 5-6368
• Per niūsiĮ firmų siunčiami siuntiniai paskyrimo vi* t) pas ekia trumpiausiu laiku • Visi muitai apmo. 
kami vietoje, mūsų įstaigoje; galėjas nieko nemoka • ITi.- firmos ,staigų via krautuvės, kuriose galite 
gauti įvairiausių prekių • Siuntinių pristatvma-s garantuojamas 106% * jstauros ir skyriai atidaryti 
kasdien nuo 9 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro, šeštad. ir sekmad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vak.

NORĖDAMI DAUGIAU INFORMACIJŲ REIKALAUKITE MCS<j FIRMOS KATALOGU

■
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I
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c

FEBRUARY — VASARIO 22, 23, 24 D. D.

MIDUOLIS LIQUEUR Fifth $4.08
COEUR DE FRANCI-] CHAMPAGNE 

COGNAC Fifth $4.29
EXSHAW 80 PROOF FRENCH

COGNAC Fifth $3-98
GKAIN ALCOHOL 190 PROOF

U. S. P. Fifth $4-89
RICCADONNA Imported VERMOUTH 

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.19
TRYS DEVYNIOS (999) BITTERS Fifth $3-79
BANANA IJQUEUR Fifth $3.89
IMPORTED ITALIAN 

COFTEE LIQUEUR Fifth $3-98
ASSORTED GERMAN MINĖS 

1960 VINTAGE Fifth ,89c

WURZBURGER, or LOWENBRAU 
IMPORTED GERMAN BEER 
Case of 24 — 12 oz. Bottles $7.95

&

<e
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DRAUGAS, šeštadienisš 1962 m. vasario mėn. 24 d. S

Prie a. a. Adalberto Staneikos karsto

BALYS RAUGAS, Cambridge, N. J.

Eyvind Johnson už romaną 
“Hans nades tid” (Jo malonės 
laikas). Laureatas yra žinomas 
Pabaltijo ir kitų pavergtųjų 
Europos tautų bičiulis, šiaurės 
tarybos literatūros premiją ski
ria dešimties komisija, kurią su 
daro Danijos, Islandijos, Nor
vegijos, Suomijos ir Švedijos li
teratūros žinovai.

• Mirusio kompozitoriaus, 
čelisto, dipl. architekto VI. Ado
mavičiaus žmona p. Jadvyga

. perdavė rankraščius ir kitokią 
muzikologinę medžiagą Liet, 
muzikologijos archyvui Chica
goje. Rankraščiuose yra dainų 
solo su fortep. aukštesniam, vi
dur. ir žemesniam balsui, čelo 
solinių dalykų ir kt.

• Jonas Narukynas perduo
da vertingą savo dovaną, gai
dų rašomąją mašinėlę, Lietuvių

muzikologijos archyvui, Chica
goje. Perima J. Žilevičius, ar
chyvo organizatorius, dalyvau
jant J. Bertuliui, archyvo vice- 
kuratoriui.

1

ak-
Pil-

• Jaunimo problemų semina
ras. Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovė kiekvienos ga
vėnios metu ruošia seminarą, 
kuriame daugelio paskaitų 

i forma nagrinėjama kuri nors 
aktuali tema.

Šiandien yra opus jaunosios 
! kartos klausimas. Tadgi, šių 
metų seminaras savo paskaitų 

’ cikle kaip tik ir norės į šį rei
kalą pažvelgti, jį panagrinėti, 
prieiti prie konkrečių jšvadų, 
kurias būtų galima praktiškai 

i įvykdyti.
! Jaunimo klausimą nagrinės . 

Adalbertas Staneika profeso- šiose paskaitose:
riavo ir Kauno Meno mokyklo- “Naujosios filosofijos įtaka 
je, kur nemažos įtakos darė į rytojaus žmogų” — kun. J. 
priaugančiai mūsų dailininkų Kubilius (kovo 10 d.), “Reika- 
kartai.

1918 metais, Lietuvos nepri- 
klausoman gyveniman kėlimosi 
metais; A. Staneika buvo Ro
moje, kur amerikiečių gimnazi
joje dėstė meną. A. Staneika, 
kaip vakarų Europą pažįstan
ti brandi asmenybė, buvo pa

• Literatūros rečitalis, 
centuojant Maironį. Stasys 
ka balandžio 14 d. (šeštadienį) 
turės šį sezoną antrąjį savo re-

| čitalį. Visai naujoje programo
je ypatingas dėmesys bus skir
tas Maironio draminei kūrybai. 
Rečitalis įvyks Jaunimo Cent
re, Chicagoje.

• Chicagos Meno Institute 
■ šiuo metu vyksta nepaprastai
įdomi kinų meno paroda, ap
žvelgianti tūkstantmetę kinų 
meno raidą, turėjusią lemia
mos įtakos visam Azijos že
mynui.

• Dr. Juozo Prunskio knyga 
“Vyrai klystkeliuose” — jau at
spausdinta “Draugo” spaustu
vėje, bus netrukus siunčiama į 
rišyklą ir paleidžiama į rinką. 
Turi 308 puslapius. Joje per
teikiami eilės mokslininkų, ra
šytojų, menininkų, žurnalistų, 
redaktorių, muzikų, medikų, 
karininkų, gamtininkų, teisinin
kų, dvasininkų ir kitų blašky- 
maisi gyvenimo klystkeliuose,

, i ieškant tikrojo atsakymo į gy-— V. Adam- __ , . °.,, , x . vemmo prasmę. Knygą leidžia(balandžio 7 d.) ir T • . ,' Lietuviškos Knygos klubas.

17 damas stengėsi, kaip jis pats je Adalbertas Staneika irgi su
sakydavo, kad valiorų gradaci
ja būtų tiksli ir ekspresyvi, 
kad spalvų darnumas būtų pil
nai atsiektas ir nekasdieniškas, 
kad kompozicija būtų rūpestin
ga ir originali. Jis visa tai pa
siekdavo ir dailininkai, jo dar
bus aptardami, pripažindavo 
paprastuoju dailininkų žargonu 
“tikrai išlaikyta”. A. Staneika 
kurdamas griežtai laikėsi prin
cipo, kad paveikslai kuriami 
ne įsispecializavusiems dailinin
kams ar meno kritikams nagri
nėti, vertinti bei diskutuoti, 
bet visų pirma žmonėms pasi
grožėti, pasidžiaugti, brandi
nant jų estetinį jausmą. Todėl 
A. Staneika iki pat paskutinių- 

sukilimo pasitraukė, bėg-. 3^ metų, labai dažnai kauda
masis su nedatekliais bei skur
du, atmesdavo pasiūlymus už
darbiauti, piešiant pagal rin
kos reikalavimus. Prekybinę 
dailę griežtai atmetęs, jis imda-

Šių metų vasario mėn. 
dieną šalia Philadelphijos, esan
čiame Wyncote, Pa., kraujui 
išsiliejus galvos smegenyse, 
savo netrumpo, įvairaus ir 
prasmingo gyvenimo dieną bai
gė diplomatas ir dailininkas 
Adalbertas Staneika. Į amžiny
bę iškeliavo rami, kultūringa, 
tauri asmenybė, visą gyvenimą 
nuoširdžiai tarnavusi grožiui, 
įprasmindama savo buvimą 
dailės kūryboje, o Lietuvai per 
dvidešimtį metų atidavusį sa
vo sugebėjimus diplomatinėje 
tarnyboje.

Adalbertas Staneika gimė 
1885 m. balandžio mėn. 23 d. 
Leguose, Lenkijoje, į kur jo 
tėvas po 1863 metų nepavyku
sio s 
damas nuo rusų persekiojimų. 
Adalbertas Staneika ankstyvo
je jaunystėje pajuto norą pieš
ti ir be jokio blaškymosi labai 
anksti pradėjo studijuoti meną. 
Baigęs Krokuvos Meno mokyk
lą, išvyko į Muencheną, vėliau 
į Paryžių ir pagaliau į Romą, 
kur ir sustojo ilgesniam laikui. 
Čia jis brandžiai reiškėsi kaip 
gabus portretistas, palikęs gan 
daug vertingų darbų italų na
muose liudyti ilgiems laikams 
apie lietuvio menininko talentą. 
Iš ano meto likę italų kritikos 
vertinimai apie dailininką Adal
bertą Staneiką kalba kaip apie 
vieną * gabesniųjų menininkų.

Studijų laikotarpyje Adalber
tas Staneika ne tiktai gerai pa
žino vakarų Europos kultūrą 
bei meną. Ilgesnis sustojimas 
vakarų Europos kultūros židi
niuose suformavo jo asmenybę 
ir giliai atsispindėjo jo pasau
lėžiūroje, kurioje dievybės sup
ratimas jame įgavo panteistinę 
jėgą, o žmogus tik laipsniškai 
tobulėdamas artėja į Absoliutą. 
Nemari žmogaus siela atgimsta 
nuolatiniam tobulėjimui. Ilges
nį laiką jis gilinosi į indų filo
sofiją ir jogų mokslas jam pa
darė didelės įtakos.

Adalbertas Staneika, kaip 
dailininkas, priklauso pačiai 
seniausiai mūsų dailininkų kar
tai. Su pirmaisiais savo dar
bais jis dalyvavo pirmosiose 
Vilniaus dailės parodose kartu 
su K. M. Čiurlioniu, su kuriuo 
A. Staneika gana artimai bend-4 radarbiavo. Apie M. K. Čiur- i 
lionį jis kalbėdavo su gražiau
siu sentimentu, o jo genialią 
kūrybą vertindavo su ypatin
gu dėmesiu. Dar prieš metus, 
prisimindamas M. K. Čiurlionio 
mirties pusšimčio sukaktį, A. 
Staneika su širdgėla apgailes
taujančiai rūpinosi, kad M. K. 
Čiurlionis iki šiol nesusilaukė 
tinkamo jo genijaus įvertinimo, individualinėse parodose Wyn- 
A. Staneika dar Lietuvos ne- cote, Pa., ir Philadelphijoje A. 
priklausomybės laikais buvo Staneika buvo išstatęs visą ei- 
padaręs projektą, kaip M. K. lę darbų, kurie buvo vietos kri- 
Čiurlionio genijų parodyti pa- tikos gana gražiai įvertinti, 
šauliui. Tam tikslui pagrindinis 
dalykas buvo išleisti M. K.; 
Čiurlionio darbų reprodukcijų 
rinkinį didžiulio albumo — mo
nografijos formoje su svetimų 
kalbų tekstais. Deja, kaip A. 
Staneika skundėsi, patiektas 
projektas vis būdavo 
mas vėliasniam laikui 
ti.

Klasiniam portretui 
gpaj/ų darnoje A. Staneika 
atidavė viso savo gyvenimo kū
rybingiausias valandas, tik at
skirais atvejais į drobę perkel
damas peisažo iškarpą, nature 
morte ar improvizaciją. Beveik 
visus darbus jis atliko alieju
mi, retkarčiais panaudodamas 
pastelę. Jis 
portretistas 
prasme. Jo kūrybos pagrinde 
yra aliejinis klasinio tipo eu
ropinio stiliaus portretas. Pieš-j
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vaidino ryškų vaidmenį. Lietu
vos Dailininkų sąjungos isto
rijoje jis liks minimas kaip pas
kutinysis 
Sąjungos 
ninkas.
metu tos
vo lengvos. Į tuolaikinį Daili- ; 
ninku sąjungos organizacinį 
darbą Adalbertas Staneika įdė
jo daug darbo, rodydamas gra
žios iniciatyvos.

Lietuvos Dailininkų 
laisvai rinktas pirmi- 
Vokiečių okupacijos 
pareigos tikrai nebu-

Jonas Rimša Saulė

tingumas organizuotumo šių 
dienų jaunimui” — dr. V. Vy
gantas (kovo 17 d.), “Roman
tiška ar racionali pažiūrfa į 
tautiškumą” — A. Baronas ir 
R. Rudys (kovo 24 d.), “Lietu
vių literatūra ir jaunimas” — 

■ (kovo 31 d.), “Jaunimas ir lie
tuvių politikos veiksniai (nau- 
da ir galimybės)” 
kavičius 
“Tremtis ši, dienų jaunimuiIvSdjTdTil. ^Spausko.' 
bausme ar palaima” — dr. A. I 
Liulevičius (balandžio 14 d.), j

Paskaitos bus Jaunimo Cent-
re 7:30 vai. vak. Visi kviečia- ir sintaksė išė3° trečia laida, 
mi dalyvauti į Išleido Jonas Karvelis. Kainuo-

ja 2.50 dol. Turi 98 psl. Vado-
• Prof. Raphael Sealy, Kalė- vėlis tinka namams ir mokyk- 

dų metu lankęsis Chicagoje ir; Įgj 
skaitęs paskaitą lietuviškos tau 
tosakos tema,

Į Trr-

• Dr. A. šešplaukio paruoš
ta Lietuvių kalbos gramatika

I

MOVING
F. KASPARAS

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

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

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, III.

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pra-
1 gyvenimo pinigus taupyti kas savaitę.

į Taupyti reikia: senatvei, vaiky, 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!

METINIS 
DIVIDENDAS 

mokamas visoms 
santaupoms

i

• šiaurės tarybos 1962 m. li- 
w profesoriauja teratūros premija 50.000 danų 

i V/ ashingtono universitete, Isto- kronų paskirta švedų rašytojui 
I rijos skyriuje, Seattle, Wash. j 
Jis bendradarbiauja su žurnalo 
“Slavic Review” redaktorium 
prof. Treadgold ir rūpinasi lie
tuvių istorikų atstovavimu šia-,

. me žurnale.

AND LOAN ASSOCIATION
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, Hl.
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. -TeL VI rginic 7-7747 
Savings Insured to $10,000 by F.S.LI.C.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos
i

f

I
I

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to’< Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047.W.67PL,Vyfi.5'80T63

buvo apdovanotas D. L. K. Ge- 1
dimino ordinu. Bolševikams vvstivh nuotraukos if 

, . T . AUKŠTOS KCSIES FOTOGRAFIJOJokupuojant Lietuvą, A. Stanei- m esu speciaia itft.
PRECIN PROTO STUDIO

4068 Archer Avė. Tel. VI 7 24R'
< Incorporat< <i •

F.DVARDAS Į EIS.

s- ‘ • ... ą

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
į kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 

kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių men. 

f garantijų

vosi kiekvieno darbo, kurį jis 
rasdavo vertą laiko, drobės ir 
spalvų. Dirbdavo su užsidegi
mu, užmiršdamas laiką bei nuo
vargį, kūrybai atiduodamas vi
są save.

Su savo darbais jis yra da
lyvavęs daugybėje parodų. Bet 
visose parodose jis rodė tik po 
keletą gerai atrinktų darbų. 
Tik paskutinėse jau čia, JAV,

Lietuvos dailininkų sąjungo-

kviestas diplomatinėn tarnybon. 
Likimo buvo lemta, kad šioje 
tarnyboje Adalbertas Staneika 
'generalinio konsulo range ati
davė savo amžiaus geriausių 
20 metų. Tai sulaikė jį nuo 
dailės kūrybos, kuriai teliko 
laiko nuobiros, dažniausiai iš
tisų naktų ilgos valandos. Per 
tą 20 metų laikotarpį jam te
ko būti Lietuvos atstovu Dar
bo Biure Ženevoje, generaliniu 
sekretoriumi Intelektualinio 
Bendradarbiavimo Komisijoje 
Paryžiuje, Vyr. Įgaliotiniu Lie^ 
Raudonojo Kryžiaus pabėgėlių 
reikalams ir t. t. Už nuopelnus

ka traukėsi į Vakarus, nenore- 1 
damas, kaip jis pats sakė, 
trokšti prievartavimo tvaike. 
Vokietijoje šalia meno kūrybos 
labai nuoširdžiai dirbo organi
zuodamas lietuvius tremtinius 
bei jų reikalus atstovaudamas 
prancūzų okupacinės administ
racijos įstaigose.

Į JAV atvyko 1949 metais. 
Atmetęs pasiūlymus eiti su me
nu į rinką pagal dienos reika
lavimus, ištikimai tarnavo tik
rojo meno kūrybai, piešdamas 
ir kitus mokydamas. Wyncote, 
Pa., įsteigė Meno studiją, ku
rią lankė gražus būrys besi
dominčių menu. Daug laiko pas
kutiniuoju metu skyrė Meno 
istorijos rašymui. Jo pateikto
ji medižaga, reika manyti, sa
vu laiku bus panaudota kaip 
vertingas įnašas atitinkamam 
leidiniui.

Prie jo karsto nulenkiant 
galvą maldai, tenka prašyti Vi
sagalį, kad Jis suteiktų jam 
amžiną ramybę.

G ll.AIIIA SK AS ,
J. G. TELEVISION CO.

2512 W. 47th St, FR 6-1998 
rV RADIJAT HI-FI. VfiSINTT^VAl 1 
Pardavimai-taisymai Sek. uždaryta
•■♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ • ♦ ~

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie- ! 
niais ir sekmadieniais nuo 8 iki I 
9:30 vai ryto. Vakaruškos pirmad. ! 
7 vai vak

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė.,

Chicago 29, IU.

E L E V I Z I ZTlT** 
paprastas ir spalvotas nebrangiai tai . 
sau. Už patarnav. vietoje $8.00, už 
dirbtuves darbą — $10.00 ir dalys

Pigios paveikslinSs lempos.
J. MIGLINAS 

2540 W. flOth St. IT » PR A-10B3

I
I

l±

s

atideda- 
svarsty-

aliejaus

buvo dailininkas 
tikra to žodžio

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 
fieštad. nuo 9 iki 12:30 p. p.

6245 South Westem Avenue

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta ištaiga 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%%

CHICAGO SAVINGS 8c LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575

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

Telef. VVAlbrook 5-5121

join our stainless club
5 VIENETŲ PEILIO - ŠAUKŠTŲ 

SETAS TAUPYTOJAMS DOVANŲ

Mūsų turtas viršija $21,000,000.00
Už santaupas, įneštas mėnesio 

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

f
AND LOAN ASSOCIATION 

1130 South Halsted Street • Chicago 9 • CLiffsi&e

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

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas
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Tuščiu šiaudu kūlimas
"Ieškojimų" psichoze sovietinėje literatūroje

žur-

Pastarųjų laikų erdvių nuo- 
, stabus užkariavimas paskati- 
i no susidomėjimą astronomija, 
“žvaigždžių mokslas” dabar 
nuolat gvildenamas laikraščių 
ir žurnalų puslapiuose, o tokie 
vardai kaip “orbita”, “sateli
tas”, “astronautas” patapo 
mums įprasti.

Moksliniai ir technologiniai 
laimėjimai sudaro mūsų gyve
nimo dalį, o 1957 m., paleidus 
pirmuosius dirbtinius satelitus, 
atsidarė naujos sritys erdvės 
ir žemės atmosferos tyrimams. 
Kartu su tuo mes vis labiau 
ir labiau pradedame domėtis 
erdvės paslaptimis. Tas susido
mėjimas pasireiškia ir knygų

č.o epigonų laikraščiuos ir 
naluos ten mirgėte mirga. Betgi 
VVhitmanas gyveno ir kūrė 
prieš šimtą metų. Laisvosios 
poezijos kelias po jo jau vėl 
yra nubėgęs naujomis ir labai 
va.singomis kryptimis. Tik pa
vergtiesiems visa tai dar ter- 
ra incognita.

Ieškojimų melui apogiejaus 
viršūnėn iškelti vasario 6 d. 
Vilniuje dar buvo sušaukti Ra
šytojų sąjungos valdybos ple- 
numan ne tik lietuviai rašyto- srityje. Pastaruoju metu vien 
jai, bet net ir svečiai iš “ 
liškų respublikų”. Ir kiekvienas 
ten iš jų klaikiai ir pabūgiškai 
turėjo kulti tuščius “ieškoji
mų” šiaudus. O viskas, lyg pa
juokai, ir vėl tiesiog įsakymo

I

-sata-ir apkeliauti dangišką kos- 
mą. paskaitykite J. Inglis’ “Pla- 
nets, Stars and Galaxies”, ku
ris visiems aiškiai ir supranta
mai išdėsto astronomijos 
kius tiems, kurie “jaučia, 
žmogus turi turėti šiokį 

(supratimą apie jo vietą 
itykį su fizine visata”.

Norį giliau leistis į 
pažinimą tepaskaito

ir

sie- 
kad 
toki 
san-

ką mokslas atrado ir spėlioja, 
apie žemę, mėnulį, žvaigždes ir 
kitus erdvių pasaulius, medžia
gos sudėtį, laiko ir reliatyvu
mo hipotezes. Knyga parašyta 
labai lengva kalba ir puikiai 
iliustruota.

Kadangi jau plačiai kalbama 
bei rašoma, kad netrukus žmo
gus galės keliaut: tolimom erd-

vėm, pravartu šį tą žinoti apie rėti teisingą supratimą apie vi- 
tolimųjų erdvių paslaptis ir tu- satos architektūrą. P. G.

t

SIUNTINIAI
I 

LIETUVĄ 
<----- r-------- -------

Jau dabar siųskite 
, VELYKOMS!

bro- tik anglų kalba nuolat pasiro
do vis naujų knygų, populiari- 
zuojančių erdvės ir nuostabią 
astronomijos pažangą.

Norintieji susipažinti su vi-

sąjungos valdybos sekreto
riaus K- Ambraso kalboje su- . k 

? sumuota: j
!

“Literatūrinė tolerancija 
anaiptol nereiškia beprincipin- 
gumo ir chaoso meninėje kūry
boje. Tolerancija turi visada 
remtis principiniais marksisti
nės lenininės estetikos dėsniais, 
literatūros liaudiškumo, komu- 

! nistinio partiškumo kriteri
jais”.

(“Literatūra ir Menas” 
vasario 6 d.)

džiais: “Mūsų tikslai aiškus, 
keliai nubrėžti!”

Tad koks begali būti ieškoji
mas, kada keliai nubrėžti? Ir 
nebandyk iš jų iškrypti I

K. Priešpylis

erdvės 
James 

Stokley “Atoms to Galaxies”, 
i kur parodoma, kaip astrono- 
j mai naudoja naujuosius telesko
pus. spektroskopus ir radijo te
leskopus. Joje taip pat apra- 

, šoma galimos erdvių tyrimo 
priemonės ir aptariamos įvai
rios visatos hipotezės, prade
dant ta, kuri žemę laikė visa- 

: tos centru ir baigiant ta, kuri 
spėja medžiagą tolydžio kuria
mą.

Tačiau visų įdomiausia bus 
Guy Marchie “Music of the 
Spheres”, puiki sintezė viso, ( 

\

•*>-

Pristatome Visokiu Rūsiu
STATYBAI IR NAMŲ

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ
z

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Pasak to paties laikraščio į 
; — K. Ambrasas savo praneši- i 
mą užbaigia N. Chruščevo žo-

I

Savaiminga ir normali meno, 
muzikos ir literatūros raida te
gali vystytis tik laisvojo pa
saulio kraštuos. Naujumai čia 
ateina inspiruoti paties kūrė
jo dvasios, sekant ir išgyve
nant spalvingus moderniojo gy
venimo reiškinius. Kitaip yra 
diktatūrose, ypač “pavyzdin
giausioje” diktatūroje Sovietų 
Sąjungoje. Vienoks ar kitoks 
naujumas ten gali ateiti tik 
partijai nutarus arba tiesiog 
įsakius. O ir ta leistoji kūry
binė pažanga ir tie tariamieji 
kūrybiniai atradimai dažnais 
atvejais būna tai, kas laisvoje 
Vakarų pasaulio kūrybinėje 
raidoje išgyventa jau prieš 

šimtą metų.
Šitokion situacijon yra nu- forma buvo to paties Rašytojų 

trenktas ir pavergtosios Lietu
vos rašytojas, muzikas, meni
ninkas. Tragiškiausia yra tai, 
kad kūrėjui įgimtą ieškojimą 
partija dabar ten stengiasi nu
žudyti, lyg ir pati inspiruoda
ma naujų kelių ieškojimą. Laik
raščiuos ir žurnaluos pasipylė 
straipsniai, keldami tariamų 
ieškojimų psichozę. Betgi nie
kas iš rašančiųjų ir šaukiančių
jų nedrįsta dalykiškai pasakyti, 
kasgi tas naujumų ieškojimas 
yra ir kiek jo yra?

J klausimą, kas tas nauju
mų ieškojimas, galėtume atsa
kyti, kad tai yra tik partijos 
hipnozė kūrėjo sąmonei. Tuš
čio, frazinio ieškojimų triukš
mo ji turi būti įtikinta, jog 
gyvenanti laisvėje ir modernios 
kūrybos sriaute.

Ir kai visa tai skaitai tenykš
tėje spaudoje, pergyveni tie
siog klaikų įspūdį, lyg regėtum ' 
laiškus iš pamišėlių namų, ra
šytus nenormalių nenorma
liems.

Štai tik vienas pavyzdėlis iš 
tų nesibaigiančių “ieškojimo” 
liaupsių, jau kuris laikas tvins
tančių per visą sovietinę spau
dą:

“Labai reikšmingas lietuvių 
tarybinės literatūros brendimo 
požymis yra vis intensyviau 
vykstą rašytojų kūrybiniai ieš
kojimai. Sudaužiusi asmenybės 
kulto laikų nesveikus reiški
nius, partija tuo pačiu pašalino 
iš kūrybinės aplinkos daugelį 
liguistų, literatūrinį ir meninį 
procesą žalojusių dogmų. Rem
damiesi liaudiškumo, komunis
tinio partiškumo baze, rašyto
jai godžiai ir atsidėję ieško 
naujų, įspūdingesnių, įvairesnių 
meninės išraiškos formų, kurios 
geriausiai atitiktų naujojo gy
venimo idėjas, jo turinį ir dva
sią. Ieško naujų formų, drauge 
vis giliau skverbdamiesi į ne
judintus gyvenimo klodus”.

(K. Ambrasas, “Tiesa”, 
vasario 6 d.

Ir ten pat tas pats rašanty
sis visus “ieškojimus” 
muoja:

“Pagrindinė tarybinės 
tūros magistralė, kurią
nurodo partija, yra šiuolaikinės 
tematikos magistralė, šito ne
galima užmiršti. Ir tikrieji kū
rybiniai ieškojimai, vykdami 
liaudiškumo, komunistinio par
tiškumo bazėje, savaime turi 
vykti šia pagrindine, partijos 
nurodytąja kryptimi”.

Klausimą, kiek tų ieškojimų 
yra ir kiek pasistūmėta pir
myn, tegalėtume paaiškinti ši
tokiu priminimu. Imkime, kad 
ir poeziją. Iki paskutiniųjų me
tų viskas ten sukosi maždaug 
Puškino epochoje, retkarčiais 
pasiįvairinant Majakovskiu. Da 
bar gi jau leista atrasti ir 
Whitmaną. Atrodo lyg nauji 
pasauliai būtų atidengti- Ir 
šiandien šio didžiojo amerikie-

I

reziu-

litera- 
mums

AMERAS

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 Wesi 63rd Street
Chicago 29, lllinois

KVALIFIKUOTOS
RANKOS ir AKYS

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes turime išpil
dyti tik iš užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvėrimas ir išmiera- 
vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą. Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy- 
sime, kaip daktaro užrašyta.

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

DARGIS DRUG STORE 
CHARLES P. DARGIS 

Reg. Phartnacistas 
2425 W. Marąuette

Road 
Chicago 29, III.

Tel. HEmlock 4-6050
VALANDOS:

Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. vak. 
šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v.
Treč. tr sekmad. uždaryta.

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 
3339 So. Halsted St 

Tel. Vlėtory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

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

niais iki 3 vai. p. p.

D£L GARANTUOTO PRISTATYMO KREIPKITĖS Į

CENTRAL PARCEL SERVICE
PAGRINDINE ĮSTAIGA:

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

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

Atvykite ir apžiūrėkite mūsų gausų 
pasirinkimą prekių dovanoms.

i

INVENTORINIS

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!
Stein Text:le bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffeta. aksomo ir kitų medžiagų siuntimui 
artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gnome specialiu medžiagų paltam** kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, činčilos ir “neediepoint”, kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon.

rf- %
UNIVERSAL SHOE STORE

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

(Liet, batų krautuvė) YA 7-0525
(Virš 40 metų Bridgeporte) 

Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street 
Chicago, lllinois

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

STABDŽIŲ TAISYMAS] 
BRAKES RELINED

I

Į

i

t

I

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai
2400 S. Oakley Ave., Chicago 

Vlrginia 7-7258-59
616 Wesi Roosevelf Road, Chicsgs 7, Iii.

TELEFONAS — HARRISON 7 3737
Mūsų naujas adresas yra tik blokas j rytus ant Roosevelt Kd. 

nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.
Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo į šiaurę 

ant Jefferson St. — aikštėje
Atidaryta kasdien Įskaitant ir sekmadienius nuo 9 v. 

iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.

KARPENTERIS
, Visokius namų, garažų, vidaus ir 

išorės, didelius ir mažus pertvar
kymus, virtuvės spinteles darau 
labai prieinama kaina.

IGNAS
Tel. HE 4-5570

NAMAMS
ŽEMIAUSIU NUOŠIMČIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ IR C-. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

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

Turtas £82,000,000.00 Atsargos Fondas O £7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

$14.95
$15.95 
$16.95
$18.95 
$19.95

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

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

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

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 VVest 59th Street Chicago 29, lllinois

GRovehiU 6-7777

FREE r R A D

ARBA

GAPS PETROLEUM COMPANY

%

PILNAS AI’šILIlVMO—VĖSINIMO—ĮTAISYMAS 
APTARNAVIMAS

Tel. — PRospect 6-6677 2735 68rd Street
fiiving jįlways perfect $ervice

-------------------------------------—--------- ----------------------
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:
AMKKICAN 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 IN8URANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL ASSURANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

WESTERN CASUALTY & SURETY COMPANY
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters 

O’MALLEY and McKAY, Ine. 
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

TRANZISTORINIS 
I J A Sr

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

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
menesio dienos

KUOMET NUPIRKSITE
800 GALIONŲ 

KŪRENAMOS ALYVOS

JUSTIN MACKIEWICII Sr.
Chairman of the Board

JUSTIN MAUKI EWICIf Jr.,
President

STANDARD 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION f~!
4J92 Archer Avenue / Chicago 32, lllinois

Vlrginia 7-1141

PASTOVUS 
ŽIBINTUVĖLIS 

(Flashlight — nereikia jokių baterijų)

KUOMET NUPIRKSITE
400 GALIONŲ 

KŪRENAMOS ALYVOS
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KAS NAUJO HOLLYVVOODE?
ALĖ KUTĄ, Los Angeles, Calif.

I

MIRĖ BRUNO WALTERIS DRAUGAS, šeštadienisš 1962 m. vasario mėn. 24 d. 7

t

Robert Hnriand - Jurgaitis, Holly- 
wood'o lietuvis aktorius, vaidinąs 
serijinuose TV filmuose “Target”, 
“The Corruptors” ir kitur.

nė ir savo kasdieniniame šeš
tame skyriuje. Gyvena su tė
veliais (Margarita ir Juozas 
Nausėdai) ir broliu studentu.

Robert

ta prasme, kad per pora valan
dų pamatai daugelį vietų ir 
žmonių bei nuostabių pramogi
nių numerių, kuriuos šiaip pa
mato tik prabangūs keliaunin
kai po pasaulį. Yra puikių vai
dybos ir akrobatikos bei ba- yra apie 
lėto gabalėlių. j levizijos

i čiau yra
Įdomus atradimas Hollywoo- Jo tėvas 

de! — Tai du jauni aktoriai 
lietuviai, kurie iki šiol plates
nei publikai nebuvo žinomi.

•Jūratė Nausėdaitė, Ameriko
je gimusi naujųjų ateivių duk
tė. yra pasižymėjusi televizijoj 
ir neseniai
Disney’s filme 
land”. Filme ji atlieka Bo Peep 
vaidmenį, ši dvylikos metų 
blondinė ir mėlynakė yra tikrai 
gabi mergaitė. Filmininkų dė
mesį ji atkreipė pirmiausia sa
vo gražiu balsu. Gerai vaidina, kų - lietuvių kraujas, 
šoka, puikiai skambina pianinu. 
Pasiryžusi tapti gera aktore. 
Ta linkme ir mokosi. Lanko 
daugelį privačių vaidybos ir 
muzikos pamokų. Gera moki-

(Jurgaitis) į
I amžiaus te

nors anks- 
ir filmuose.

4

Nemažai ir nelabai daug. 
Naujienų^ čia nestinga, bet ši 
kartą Obėsime tik apie dalį 
pačių paskutiniųjų ir įdomesnių 
lietuviams. Tada nebus daug 
naujo.

Harland
28 metų 
aktorius, 
vaidinęs

gimęs buvo Amerikoj, 
motina — Lietuvoj. Pats ak
torius gimęs ir užaugęs Pensil- I 
vanijoj, dramos studijas bai
gęs New Yorke. Anksčiau yra 
buvęs radijo pranešėju. Dabar l 
jis turi ilgo termino kontrak-

debiutavusi Walt tą su televizijos kompanija, 
“Babes in Toy- vaidina poroj serijinių filmų. 

Turi airę žmoną ir tris vai
kučius. Jo svajonė — kada 
nors įsigyti ūkį ir jame gyven
ti. Čia, sako juokais jis pats, 
matyt, many atsiliepia ūkinin-

Bruno VValter

i

Visurs Sėtuvių žinoma ir mė
giama filmų bei televizijos ak
torė Rūta Lee - Kilmonytė sėk
mingai. pasirodė naujame fil
me, Krank Sinatros gaminta
me “Txys seržantai”. Ji čia at
liko smarkiausią moterų vaid
menį — * Emiliją. Pats filmas 
nėra labai pavykęs. Jame stin
ga, aplamai, turinio ir tikslo. 
Komedija, tai komedija. Bet 
ir komedijos turi' ką nors pa
sakyti, ką nors parodyti. Čia 
kiekvienas veiksmas, atrodo, 
atliekamas dėl paties veiksmo. 
Atrodo, tik aktoriams leista 
pasigardžiuoti ekstravagantiš
kais nuotykėliais, juose pasiro
dyti. J^mažai muštynių, gir
tuokliavimo, “pavojų” ir beveik 
vaikišku herojiškumu iš tų pa
vojų išsipainiojimo. Yra gra
žių dykumos ir kalnų vaizdų. 
Mat. veiksmas vyksta Ameri
kos Vakaruose. prieš maždaug 
šimtmeti—Tiesa, tuos nuotykė- 
lius, tas muštynes ir kitas gud
rybes ‘Neblogai suvaidino; juk 
ir aktoriai čia neeiliniai: Frank 
Sinatra,- Dean Martin,

A

Ilgesysmingais angažmentais Koelne, 
Hamburge, Breslau, Pressbur- 
ge, Rygoj ir Berlyfle, ^Valteris 
greit kilo į pasaulinio garso 
aukštumas meistrišku dirigavi
mu ir nuostabiu draugiškumu 
su orkestrantais. Nuo 1901—13 

| m. — jis Vienos karališkos ope
ros dirigentas. Nuo 1914—22 m. 

i — Karaliaus rūmų kapelmeis
teris ir Muencheno muzikos ge
neralinis direktorius. Nuo 1929 
—33 Leipzigo orkestro dirigen
tas, o 1935—38 Vienos valsty
binės operos dirigentas. Diri
guodamas žymiausiems Vokie
tijos didmiesčių orkestrams, jis 
nuo 1923 m. būdavo dažnu sve- i 
čiu ir Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse: jo dirigavimai New 
Yorke. Bostone, Minneapolyje, 
Detroite palikdavo neužmiršta
mo įspūdžio. Nuo 1924 m. jis 
reguliariai diriguodavo Londone > 
Coventry Garden Operos vokie
čių operų pastatymams.'

Prasidėjus pasauliniam karui.
’• ;Walteris 1939 m. persikėlė nuo

latiniam apsigyvenimui Ameri
kon. Gi 1945 m., mirus jo žmo
nai, apsigyveno pas dukterį 
Lottą ir žentą vokietį aktorių . 
Carl Ludwig Lindt Beverly

- Į priekį, sparčiau! — rėkia 
bėgdamas gyvenimas.

O tu stovi čionai, pavagėje, toli 
nuo to gyvenimo, išmestas iš švie
siojo srauto, kaip sprakšė iš dir
sės guolio, paliktas vienas savo 
likimui.

Ir taip norėtum kabintis ran-

1

kom už skriejančios laimės veži-
i mo ratų, norėtum čiupti už pava
džių ugninį žirgą, išpešti nors 
vieną plunksną žydriajam paukš
čiui.

— Tū-ū-ū...
Štai kas yra ilgesys, kuris nu- 

semia žmogų birželio naktį pava
gėje, ant dvivėžio kelelio.

P. Andriušis

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 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

Širdies ataka privertė am
žiams nurimti nepailstantį pa
saulinio masto dirigentą Bruno 
Walterį, žengiantį į 86 metus. 
Jis mirė pereitą šeštadienį savo ! 
namuose Beverly Hills, Calif., 
kuriuose dar neplanavo poil
siauti, važinėdamas gastrolėms 
po Ameriką ir Europą.

Bruno ^Valteris gimė Berlyne Hills. Čia buvo jo muzikos pa- J 
1876 m. rugsėjo mėn. Muzikos sau^° centras. Iš čia jis, kaip 
draugai pastebėję jau 4 metų !svečias dirigentas lankė žymiau 8 
berniuko nuostabų muzikalumą, : s^us Amerikos miestus ir Euro- j ■ 
patarė tėvams skirti jo likimą Žymesni jo pasirodymai bu- Į J 
muzikos karjerai. Nors ir kuk- vo ^an Francisco pasaulinės j 

liai gyvendami, tėvai pasiryžo; Parod°s metu ir 1940 dirigavi- j 
savo linksmą, gyvą berniuką imo angažamentas Metropolitan į I 
leisti mokytis muzikos Sterno °Perai New Yorke- Dirigavimo i | 
konservatorijon. Nuostabus vai-.menui Fs paaukojo 68 metus. į 
kas nei tėvų, nei draugų vilčių 
neapvylė: 9 metų amžiaus jis 
debiutavo, kaip pianistas, o 17 
metų buvo angažuotas diriguo
ti Koelne Lortzingo operai. Nuo 
1894 m. ^Valteris pakviestas 
Hamburgo operos dirigentu —

Keiurios Beethoveno Devintos Simfonijos i ± datos jau’
• nojo dirigento gyvenime prasi-

Šį vasario mėnesį kiekvieną būtų gero radio aparato. Ra- ^ec^a naujas posūkis: Hambur- 
šeštadienj duodama per radijo šanti prisimena, kaip Lietuvoj a^eras susitiko kompozito- 

Jiedu, nepaisant 
karčiais savo germanistų bei amz^aus skirtumo, paliko visam 
lituanistų studentų būrelį prie geriausi draugai. Ir 1909
kavos puoduko pasiklausyti me^s> Mahleriui mirus, Walte- 
transliuojamos Beethoveno De- r^s dirigavo Mahlerio nebaigtą 
vintosios, pats pridėdamas mu- devintą simfoniją, gaudamas iš 
zikos komentarus. Tai būdavo v^enalaibiU muzikų vienbalsį ta- 

Amerikoje lenting° simfoninės muzikos di- 
diriguojamas keturios Devintosios simfonijos ^oento pripažinimą, atidariusį

_  džiuginan- Walteriui duris į garsiųjų did- Padėjo didžiajam Walteriui kop-

Esą ir daugiau lietuviškos 
kilmės žmonių filmų pasauly, 
bet jau jie nuskendę svetimo
joj bangoj.

Jūratė Nausėdaitė — Ann Jillian Bo Peep vaidmeny (pirmoji 
dešinėj) Walt Disney’s filme “Babes in Toyland”

stotį WFMT Chicagoje Beetho- prof. J. Eretas pakviesdavo ret- Mahlerį. 
veno Devintoji simfonija, išpil
doma kiekvieną kartą kito są
stato ir kito dirigento. Pirmą

Peter šeštadienį Devintąją atliko Vie-
Lawford‘ '(prezidento Kennedy nos Filharmonijos orkestras, 
švogeris), Sammy Davis, Jr„ diriguojamas Felix Weingarten.------------------------
Joey Bishop. Simpatingiausias AntrJ* šeštadienį - Philhanno- nepaprasta šventė.
— juodukas Sammy Davis, Jo- ^1JOS orkestras,
nah Williams vaidmeny, labiau
siai ir pabrėšiąs filmo tenden
ciją: prisirišimą, draugystę.

švogeris)

Rūta Lee — grakšti ir įtiki
nanti Emilija, kur šoka, vaikš
to, juda. Jaučiasi netikrumo 
jos sėdimose pozose ir dramati
niuose dialoguose, nors žodžius 
ištaria aiškiai ir su vaidybine 
intonacija. Atrodo, ši rolė' ne
buvo jai.‘Rūtai reikia veiksmo, 
judesio; ten jos žavumas. “Ope- 
ration Eichman” filme ji buvo 
geriau įsijautusi. “Trijų seržan
tų” beidėjinė Emilija nepadėjo 
mūsų aktorei augti. Žinoma, 
tai ne jos kaltė.

Iš paskutiniųjų verta pami
nėti filmą-/‘Pa<saulis naktį”: se
rija įdomjausių ir gražiausių 
pasauly pasilinksminimų vietų 
bei vaizjhj, surinktų Wamer 
Brothers 5 studijos. Parodyta 
Amerikos^ Meksikos, Prancūzi
jos, Angfijos, Japonijos ir kitų 
šalių puikiausi restoranai, nak
tiniai klubai ir jų spalvingos, 
dažnai pikantiškos, programos. 
Vietomis vykusiai panaudoti 
kontrastai: pavyzdžiui, Meksi
koj — ekstravagantiška malo
numų 
Dievo 
kurios 
trukus 
kimą nuo uolos; arba — pa
siutęs balius Brazilijoj ir mies
to pakrašty, ant aukščiausios 
uolos, — ittiesusio į miestą ran
kas Kristaus statula. Filmas 
įdomus ir naudingas pamatyti

naktį vieta ir čia pat 
Motinos statula, prie 
meldžiasi berniukas, ne- 
atliksiąs pavojingą šo-

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS0 TRYS “MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

MBt f<ANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

j

i 
Dirigavimo mene Bruno Wal-! 

teris buvo vienas šio laiko ge-' 
nijų. Jis buvo žinomas, kaip; 
kūrinio išpildymo tobulybės en
tuziastas. Daugumos muzikų 
nuomone, jis buvęs geriausias 
pasaulinės muzikos “perfectio- 
nistas”. Bet jis pats nemėgęs 
genijaus vardo. Jo nuomone, 
pats genijaus vardas net pavo
jingas vertiems to vardo. San
tykiuose su kitais žmonėmis 
Walteris būdavo labai papras
tas. Mylėdamas muziką ir jos 
išpildytojus, jis buvo mylimas 
labiau už kitus podiumo geni
jus tų nesuskaitomų orkestran
tų, kurie su visu atsidavimu

Petkus
IEVAS IR SŪNUS

MAROUETTE FUNERAL KOME -11-11
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
<«0 S 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09 

4IKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Ctto Kcmperer. Trečiąjį — per vieną mėnesį -
Bayreuth Festivalio orkestras, tis reiškinys — vertėtų, nors nn^scių podiumus, 
įrašytas plokštelėn rugpiūčio paskutiniąją išklausius, pasiųs- 
mėn. 1951 m., diriguojant Wil- , ti radio stočiai padėkos laiškų 
helm Furtwangler. Ir šį — pas- už sveikintiną drąsą atskleisti 
butinį šio mėn. šeštadienį 4:45 svariausios klasikinės muzikos 
po pietų Beethoveno Devintąją 
išpildys NBC simfoninis orkest-' 
ras, diriguojamas Artūro Tos- 
canini. Vertėtų kiekvienam iš
girsti šią garsiąją pasaulinę 
simfoniją, ypač, kad, tur būt, 
nėra Amerikoje namų, kur ne-

grožį visuomenei. Minėtoji 
WFMT radio stotis išimtinai 
duoda vien gražiausią pasauli
nę muziką, meno ir kultūros 
gyvenimo komentarus bei ži
nias. fa. m.

Pasakiška istorija

Gallimardo knygų leidykla čio, pranašingo vienuolio, moks- 
Paryžiuje pradėjo leisti rinkinį, I,. JL, L.,
kurio tikslas protagonistų pa- ' patavimą, Taikos ir Teisingu- 
galba atgaivinti mitus ir din
gusias civilizacijas. Kas buvo 
Medėja, Fedrą, Ariana ar Tris
tanas? Mes gyvename ant le
gendų nuosėdų, kurių pradžios 
nežinome. Jose glūdi žmonijos 
pasakos. Mes galime jom tikė
ti ar netikėti, bet negalime ne
sižavėti.

lą. Jis skelbė Šv. Dvasios vieš-

iI

ti iki aukščiausios tobulybes.
- - - 1

Pradėjęs trumpais, bet reikš- Izabelė Motekaitienė

---- . • = 
Kas tik turi gėrę skonį,

Viskę perka pas Lieponį

UETUVHJ PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

i EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
• Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms. Parūpina gėlea 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošti 
kapus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St, PR 9-1355 ir 9-1356

Laidotuvių Direktoriai

<845 sa WESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIUOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8801

Prancūzų rašytojas 
Bernard savo knygoje 
lėto viešpatija” mum 
vieną tokių legendų.

1268 m. ruduo. Antiochiją 
užkariavo Islamo kariai. Liba
no širdyje, apgultoje pilyje, 
Paraklcto paslaptingo įkūrėjo 
akyse artimos mirties vaizdai 
pinasi su jo jaunystės svajo
nėmis. Kadaise Sicilijos laimin
gose atšlaitėse jauna mergaitė 
jam perdavė Joachimo Florie-

Michel 
“Parak- 
pateikia

mo žemiškos karalijos įsikūni
jimą, kuris tęsis tūkstantį me
tų. Ariana . mirė. Visa žlugo. 
Kryžiaus karų nesėkmė, krikš
čionių karalių apakimas, neno
ras dėtis su mongolais Šv. Že
mę atidavė arabams. Ar Joa
chimas Florietis suklydo, ar dėl 
to yra kaltas jo mokinių ne
kantrumas? Visoms žmogiš
koms viltims subyrėjus, Parak- 
leto įkūrėjas prašo patį Dievą ■ 
savo gyvenimo ir svajonių ata-j 
skaitos. (M. Bernard: 
maine du Paraclet.)

Į

Le Do- Į 
P. G.

i

• Lengvosios muzikos šokių 
vienuoliktas rinkinys greitai 
pasirodys rinkoje. Leidžia Jo
nas Karvelis. Plokštelėje yra 
dvylika lietuviškų lengvosios 
muzikos dalykų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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 atidarytos nuo 12 iki 5. 
Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 

6211 South Western Avė. krautuvė
PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572

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

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET 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—1138

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

2424 W. 69th STREET
2314 W. 23rd PLACE

STEPONAS C. LACKAWICZ
Tel. REpabBc 7-121S
Tel. VIrgtnia 7-6672
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Spalva, stilius, siluetai

Iš spaudos teko sužinoti, kad 
Korp! Giedra susirūpinusi su
telkti lėšų romano apie skaid
rų lietuvės moters asmenį pre
mijai, todėl kreipiausi į jauną
sias organizatores, 
suruošti tam tikslui 
rodą. '

— Teko girdėti,

norinčias 
madų pa-

kad kovo 
mėnesį rengiate madų parodą; 
įdomu, kokiu tikslu?

— Tiesa, kovo 11 d. rengia
me pavasarinių rūbų madų pa
rodą. Tikimės pelnu papildyti 
iždo kasą, kuris bus skiriamas 
skelbtam romano premijavimui.

— Kodėl pasirinkote madų 
parodą, o ne kokį nors kitą po
būdį ar parengimą?

— Romane norime, kad bū
tų iškelta pavyzdinga, ideali 
dvasine prasme, lietuvė mote
ris; parodoje parodysime išori
niai pasipuošusią moterį.

— Kaip rūbai, ar jie bus pa
čių kurti bei siūti, ar gauti iš 
krautuvių?

— Norėjome pačios juos ga
minti, tačiau pasitaikė puiki 
proga gauti juos tiesiog iš New 
Yorko per vieną krautuvę.

— Ar lengvai juos gaunate?
— Taip ir ne. Pradėjus ke-, 

liauti po didžiąsias didmiesčio 
krautuves, patyrėme, kad dau
gumoje jos pačios ruošia savo 
parodas, kaip pvz.: Bonwitt 
Teller, Carson, Marshall Field, Į 
Stevens ir kitos; be to, jos no
ri didelio skaičiaus žiūrovų. 
Tuo tikslu turėjome rasti anglų I 
kalboje atitinkamą mūsų orga
nizacijai titulą. Kadangi 85% 
narių yra baigusios Amerikoje 
universitetus ir dirba savo sri
tyse, o likęs procentas studi
juoja — tai su ramia sąžine 
pasikrikštijome — “Professio- 
nal Women’s Association”. 
Lengvai gavome.

— Vienas svarbiausių fakto-

— Gal rengiate loteriją ar 
dovanas?

— Ir loteriją ir dovanas. Prie 
įžangos bus gaunami “door pri- 
zes” bilietai, su jais bus gali
mai laimėti penkiolikos arba 
dvidešimt penkių dolerių vertės ■ 
sukneles iš madas skolinusios 
krautuvės. Loterijai paskyrė ri 
dail. J. Pautieniaus 
progai nutapytą paveikslą 
lerių šimtų dolerių vertės.

— Gal turite dar kokių 
men tarų?

— Tur būt, tik tiek, kad
damos geriausios pastangos, 
tikimės suruošti išsamiai pla
ningą parodą, tuo pačiu įamžin- 
damos užsibrėžtą tikslą su at
silankiusiųjų paskatinimu dirb
ti toliau.

Paroda įvyks kovo 11 d., 3 
vai. p. p. Jaunimo Centre. Nuo
širdžiai kviečiame plačiąją vi
suomenę atsilankyti.

Kristina Dauginienė

šiai
ke-

ko-

de-

Uodeguotas išmistas — Pary
žiaus skrybelninkas pavasarinėje 
skrybėlių kolekcijoje pademonstra
vo savo paskutinį išgalvojimą: nuo 

| skrybėlaitės nuleido uodegytę su 
pilnai išpūsta organzos medžiagos 
rože.

Pas močiutę augam Vytauto Maželio nuotrauka

AUKSINIO JUBILIEJAUS SPINDULIUOSE
Nauja ligonine — didysis užsimojimas

Buvęs Chicagos majoras M. ir mažai dar žinoma įstaiga, 
H. Kennely kartą apie lietuvai- prie jos daugiau sustosime.

Ligoninėje bus patys moder- 
niškiausi įrengimai. Specialūs 
vamzdžiai automatiškai išne
šios užsakymus, receptus, pra- 

j nešimus po visus to pastato 
centrus. Ligoninė net turės sa-

tęs Šv. Kazimiero seseris yra; 
pasakęs:

— Mūsų miestas joms daug 
už ką skolingas.

Šv. Kazimiero seserų kul
tūrinis darbas akivaizdus, i 

| ypač prisimintinas dabar, kai. vo spaustuvėlę blankams, laik- 
ryt dieną Chicagoje yra ruo-Į rašteliams leisti. Ligonių lovos 
šiamas auksinio 
nėjimas nuo 

į cagoje.
Per

I Per 50 m.I 
klėjimo darbas Chicagoje 
apylinkėse labai išsiplėtė. Da- ■ 1.500. Naujosios ligoninės la- 
bar jos čia turi Šv. Kazimiero voninė — bus šaldytuvas, ap- 
kolegiją mokytojoms ruošti, tu- saugas kūną nuo gedimo, kol 

! ri didžiulę modernišką Marijos bus susitvarkyta su laidotuvė- 
aukštesniąją mokyklą, Chicago- mis.
je ir artimoje apylinkėje turi; __ 7 .... .....
15 pradžios mokyklų, veda dvi; £
ligoninės, turi geriausią išeivi- Specialūs fizioterapijos įtai- 
joje sutvarkytą lituanistikos symai, kur ligonys bus gydomi 
biblioteką. i vandeniu, gimnastika, mik-

roChicaga yra jų motiniškasai 
namas, iš kurio spinduliuoja jų 
švietimo darbas mokyklose net 
tolimesnių diecezijų, kaip Bal- 
timorė, Los Angeles, Omaha, 
Philadelphia, St. Paul, Santa 
Fe, Grand Rapids, Gary, Har- 
risburg, Providence, Rockford, 
St. Augustine, Scranton, Wor- 
cester. Jos sėkmingai tarp lie
tuvių darbuojasi net tolimoje 
Pietų Amerikos Argentinoje. 
Kad tik būtų daugiau pašauki
mų — dabar esančių arti 500

jubiliejaus mi- bus elektros pakeliamos ir nu- 
įsikūrimo Chi- leidžiamos, kad lengviau būtų 

i gail. seserims ir patiems ligo
ninis. Jau dabar veikia įrengta 
didžioji skalbykla, kur automa- 

jų švietimo ir au- tinėmis mašinomis per dieną 
ir vien paklodžių išskalbiama

jų

50

IŠ MOTERŲ PASAULIO

laikytų gaisro plėtimąsi. Visa 
ligoninė — saugi nuo gaisro.

Virtuvės liekanos bus suma
lamos ir paleidžiamos i kana
lizaciją, kad nereikėtų nešioti. 
Bus specialūs degintuvai su
vartotiems tvarsčiams ir pana
šiai.

Sutraukiama daug specialistų

★ Nora 
rektorė ir 
tore nuo 
nusilaužė ranką ir gydosi na
muose.
★ Genovaitė Mačytė, Alice 

Stephens ansamblio dainininkė, 
visados maloniai sutinkanti 
padainuoti solo įvairiuose pa
rengimuose, vakar atšventė sa
vo gimimo dieną.
★ Genovaitė Karnauskienė 

įteikė Balfo 108 skyriui per jo 
pirm. O. Krikščiūnienę $20. G. 
Karnauskienė prieš keletą metų 
atvykusi iš Kolumbijos ir ten 
turėjusi grožio saloną turtuolių 
klienčių tarpe, ir Chicagoje, 
Marąuette Parke, turi savo 
plaukų sušukavimo saloną “Ge- 
ne’s” vardu. Klientūra jos la
bai plati ir patarnavimas labai 
puikus ir modernus.
★ Juzė Daužvardienė, mūsų 

gen. konsulo Chicagoje žmona,! 
dalyvavo konsulų žmonų pie
tuose pereitą antradienį, vasa
rio 20 d., 12 vai. Kanados gen. 
konsulo žmonos bute. Šeiminin- 
kėmis buvo be jos pačios dar 
Britanijos gen. konsulo žmona. 
Buvo pravesti metiniai praneši
mai ir valdybos rinkimai.
★ Moterų triumfas. Chica

gos visuomenė dar ir dabar su 
pasigėrėjimu šneka apie puikų 
“12 brolių, juodvarniais laks
čiusių” pastatymą. Jojo reži- 
sorė aktorė Zita Kevalaitytė - 
Visockienė, sėkmingai surežisa
vusi daug mažesnių scenos vei
kalų, su šiuo pirmuoju stambiu 
pastatymu užsirekomendavo 
kaipo rimta, gabi, stipriai pro
fesionalė režisorė. Jos pasku
tinysis pasirodymas Draugo

įteikimo koncerte,

Gugienė, Balfo di- 
centro vald.' sekre- 

įsikūrimo, krisdama

★ Seselė Anastazija, buv. Ka- 
zimieriečių Akademijos ir Ma
rijos Aukšt. mokyklos direkto
rė - principalė, dabar užimanti 
svarbų postą Lorettos ligoni
nėje, yra ten esančių ligonių 
paguodos, vilties ir geros nuo
taikos nešėja. Kasdieną aplan
kydama ligonius su skaidria 
šypsena, savo gilaus mąstymo 
mintis išreikšdama natūraliu 
paprastumu, ne vienam ligo
niui padeda moraliai. Tai švie
sus didžios asmenybės pavyzdys 
artimo meilės tarnyboje. Sese
lės Anastazijos tikra sesuo yra 
taipgi Šv. Kazimiero kongrega
cijos narė — seselė Perpetua.
★ Pasisekęs moterų minėji

mas. Kiekvienais metais Vyr. 
Giedrininkės suruošia Vasario 
16-tosios minėjimą moterims, 
be pažiūrų skirtumo. Šiais me-

j tais tas minėjimas itin pasise
kė. Jaunimo Centro Čiurlionio 
galerijos salė buvo pilnutėlė. 
Puikią kalbą pasakė dr. Bal- 
čytė - Gravrokienė. Jau kelin
ti metai 
vadovauja 
jos pirm. 
Apie patį 

: portaže.

Vyr. Giedrininkėms 
nepailstamos energi- 
Elena Juknevičienė, 

minėjimą plačiau re-

Ligoninės medikų štabas su
daromas iš rinktinių specialis
tų. žodžiu, kad tai bus viena 
iš pirmaujančių ligoninių Chi
cagoje. Valstybė šios ligoninės 
statybai duoda tik nedidelę pa
ramą — įruošti senesnių, chro
niškai sergančių gydymo sky
rių. Taigi, lėšų problema yra premijos 
sunki. Net buvo planas sulaiky- deklamuojant “Eglę žalčių ka- 
■H Irai Irnrhi cjiilratn irpncnmfl .. . _ti kai kurių aukštų įrengimą, 
tačiau, pasitikint geraširdžių 
talka, ryžtamasi užbaigti visą 
ligoninę dabar. Senojoje Šv. 
Kryžiaus ligoninėje yra dauge- 

1 lis kambarių,- įrengtų organiza
cijų, pavienių asmenų. Ir dabar 

bangomis. Visoje ligoni- į šeimos bei pavieniai asmenys 
nėję bus įvesti vėsinimai. Tar- savo jr Savo brangiųjų artimų- 

t gali įamžinti, 
, įrengdami kambarius, įtaisyda
mi koplyčiai vitražus ir kitus 
reikmenis. Tai būtų gražus 
įvertinimas darbo seselių šven
čiančių 50 m. sukaktį savo tar 
nybos Chicagos ir apylinkės 
lietuviams.

______________ _ _ _________ _-_ _ —— i

★ Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas suruošė tradicinį Vasa
rio 16-tosios minėjimą pereitą seseiių toli gražu nepakanka 
trečiadienį, vasario 21 d., 12 užimti visiems darbams, kur 

rių parodoje — tai modeliai, i val m*n- P- P- Mc Kown res- jos yra kviečiamos. Jų pastan- 
Kaip juos gaunate, ar tai bus torane savo klubiečių ir vieš- gos 
mėgėjos, ar irgi profesionalės? niu tarpe. Klubui, kurio narių

— Turėsime astuonias. Ke- skaičius nepakeičiamai visad 
lieka 60, sėkmingai vadovauja 
A. Mikšienė. Pagrindinę kalbą 
dienos tema pasakė garbės 
pirm. J. Daužvardienė. Muzi
kinę programos dalį atliko klu
bo narės solistės. Dekoravimas, 
kaip ir kiekvienais metais, bu
vo labai skoningas lietuviškoje kūT lietuvių išeivijoje pra- 
dvasioje. Tos dienos šeiminin- dėtas Ligoninė kainuos apie 8

tūnos korporantės, kurios ša
lia studijų lankė modeliavimo 
mokyklas, dvi profesionalės, ku
rios tuomi verčiasi, ir dvi vy
resnio amžiaus moterys, kurios 
patenkins jau pilnai subrendu
sių moterų skonį!

— Kokie rūbai bus mode
liuojami?

— Pilna apranga,
tai, eilutės (kostiumėliai), spor
tiški drabužiai, dieninės ir va
karinės suknelės.

— Ar tiesa, kad modeliai mo
deliuos ir šukuosenas?

— Oh, taip! Genovaitės Kar- 
nauskienės, neseniai atvykusios 
iš Kolumbijos, šukuosenų sa- 
lionas individualiai modelius 
sušukuos.

— Nepaprastai intriguojan
čiai viskas skamba, tur būt, ti
kitės daug publikos?

— Kiekvienas rengėjas visa 
savo buitim sielojasi, stengda
masis padaryti geriausiai. De
dame ir mes visas savo pastan
gas ir tikimės keleto šimtų j 
žiūrovių bei žiūrovų, turint j 
mintyje šios parodos tikslą. 
Atisilankiusieji galės džiaugtis, 
kad ir jie prisidėjo savo dalimi 
prie tomano premijos, šalia j 
kultūringai praleistos popietės.*

nautojams ir svečiams bus už- jų atminimą 
kandinė su 600 vietų. Naujos 
ligoninės virtuvėje jau susta
tomi visi įtaisai. Yra katilų, 
kuriuose telpa 40 galionų. Pa
siruošta per dieną išduoti 2.200 
pavalgymų. Yra speciali virtu
vė tiems, kurie turės laikytis 
ypatingos dietos. Įtaisomi veži
mėliai, į kuriuos sukrautos ta- 
cos su maistu bus palaikomos 
šiltos, kol jos pasieks ligonius. 
Virtuvėje ne tik automatiškas 
indų plovimas, bet bus net tų 
vežimėlių sterilizavimas.

tai lietuviško ryžto, 
kruopštumo, sistemingo darbo 
pavyzdys.

Didžiausias užsimojimas, iš 
bet kada mūsų išeivių 

vykdytų

Vienas naujausių jų užsimo
jimų — pastatymas naujos li
goninės Chicagoje. Tai didžiau
sias užsimojimas bet kada ir

su

l
spe-

J. Pr.

Asiaus- kės buvo: dr‘ E‘ Satkauskienė> milijonus dolerių. Tai bus lie- 
ĮOna Jonaitienė ir Julija Mau
kus.

tuvaičių sugebėjimų amžinas 
i liudijimas. Kadangi tai nauja

Pamokos prasideda

Laboratorijos, operacinės 
naujausiais įrengimais

Naujoje ligoninėje bus 
cialus. kambarys stenografėms,

(kurios perrašinės gydytojų pa- 
I diktuojamus dalykus. Naujau
siais įtaisais bus aprūpinti la
boratorijų kabinetai, rentgeno 
peršvietimo kabinetai. Bus net 
naujausia izotopų (atominio 
spinduliavimo) laboratorija., 
Bus įtaisai tirti smegenų ban- ■ 
goms. Rentgeno nuotraukų iš
aiškinimas bus automatiškas ir 
greitas. Operacijų kambarių 
koks 10, visi su naujausiais 

I įrengimais. Specialus kamba
rys atsigauti ligoniams po ope
racijų, kur bus jiems ypatinga 
globa ir priežiūra. Naujoje li
goninėj iš viso bus

Ligonių kambariai 
vienam — dviems 
kad būtų geresnė
Kambariuose — specialūs lan- 
tus spindulius ir nepraleis spir
gai, kurie vasarą sulaikys karš 
ginančios šviesos. Langai įtai
syti apsukami, kad nereikėtų 
iš lauko laipioti po kelis aukš
tus juos valant.

Didžiausia apsauga nuo gaisro

Apsaugai nuo nelaimės, prie 
pagrindinių durų bus automa
tiški įtaisai, kurie tuoj už
trenks duris, jei gaisro atveju 

: temperatūra pasiektų 108 laips 
nius. Durys nedegamos ir su- Florida?

339 lovos.
tebus tik 
žmonėms, 
priežiūra.

ralienę”, populiariai išsireiškus, 
tiesiog užbūrė klausytojus. Ir 
puikiai žinančiam tą eiliuotą 
pasaką, jos lūpomis talentin
gai perduota, buvo gaivus at- 
siplėšimas nuo kasdienybės. 
Kiekvienu atveju tektų nepa- 

i miršti ir tos nematomos skruz
dėlės, daug pasidarbavusios 
sol. Sofijos Adomaitienės, jau Marija Graužinienė atšventė gi- 
ketverius metus energingai va- minių, artimųjų ir pažįstamų tarpe 
dovaujančios Scenos Darbuoto- _85-tuosius , metus,
jų dr-jai. Taipgi minėtų veika
lų autorės buvo gabios rašyto
jos moterys: Sofija Čiurlionienė 
ir Salomėja Neris.
★ Moterys garsina Lietuvos

-----> 85-tuosius gimimo
Prieš paskutinįjį karą gyveno Lie
tuvoje prie Ukmergės, Pamušės 
vienkiemyje. Nors sulaukusi gilaus 
amžiaus, jaučiasi neblogai, skaito 
laikraščius ir yra keletos religinių 

: organizacijų narė. Dabar gyvena 
savo dukters, gailest. sesers Mari- 

■ vardą. Neseniai įsisteigusi, bet j°s Graužinytės globojama. Brid- 
gražiai besidarbuojanti Lietu
vos Dukterų dr-ja, Kalėdų me
tu ir jau po švenčių po keletą 
kartų aplankė lietuvius sene
lius ir ligonius, pamirštus ligo
ninėse. Visuose amerikiečių 
dienraščiuose, tarpe amerikie
čių organizacijų, suminėtų, ap
lankiusių ligonines, visur buvo 
įrašytas Daughters of Lithu
ania, Inc. Ne viena amerikietė 
atkreipė į tai dėmesį ir net pa
skambino telefonu, su džiaugs
mu konstatuodama faktą.

Draugijai vadovauja prityru- 
i si visuomenininke Elzė Dimins- i 

į | ikenė.11

geporte. Chicagoje. Chicagoje taip 
i pat gyvena ir jos du sūnūs: Juo
zas ir Vytautas su šeimomis. Visi 
trys jos vaikai yra aktyvūs lietu
viškoje veikloje.

• Mirusios buvusios Lietu
vos operos primadonos Vladis- 
lavos Grigaitienės duktė Vale
rija Grigaitytė - Liverock per
davė daug nuotraukų ir kito
kios vertingos muzikologinės 
medžiagos Liet, muzikologijos 
archyvui.

Sveikatos pradžia yra miegas.
— Airių priežodis

Ona Kaulakienė, ilgametė Mia
mi miesto mokytoja, baigusi Mia
mi universitete pedagoginius moks 
lūs, šiomis dienomis gavo magistro 
laipsnį. Sausio 30 d. įvyko iškil
mingas Miami un-to aktas Dade

I Country auditorijoje, kurio metu 
I mūsų visuomenininke ir gavo mi- 
i netą laipsnį. Miami lietuviai ją į pažįsta, kaip uolią dalyvę visuo
menės darbuose, gerą kalbėtoją 

i įvairiuose parengimuose ir įdomią 
deklamatorę scenoje.

Tasai neeilinis jos gyvenime įvy
kis buvo atšvęstas vaišėmis jos 
draugų ir pažįstamų būrelyje, su
sirinkusiame jaukiame kurorto 

1 restorane. Solenizantė buvo sveiki- 
| narna, kaip darbšti lietuvė, taip 
i daug pasiekusi ir tuo pačiu papil- 
i džiusi lietuvių akademikų eiles. Di- 
, ploman*ė dėkojo visiems ir taip 
pat savo mielajam vyrui. Alfonsui 
Kaulakiui, daug prisidėjusiam ir 
palengvinusiam jos naštas moky
mosi metu. O. ir A. Kaulakių adre
sas: 4763 S.W. 82nd Street, Miami,

D. K. Birutės dr-jos Chicagos skyr. narės pas birutininkę S. Ože- 
lienę dr-jos metraščio užbaigimo proga. Iš kairės j dešinę: U. Lip. 
čienė, K. Kanauskienė, O. Andriušaitienė, A. V. Sąjungos Ramovė 
metraščio redaktorius pulk. A. Rėklaitis, Š. Oželienė, M. Tumienė, 
M. Babickienė ir dr-jos pirm. G. Musteikienė. Il-je eilėje: E. Juk
nevičienė, B. Gustaitienė, J. Žitkuvienė, V. Kulikauskienė, M. Ži
lienė, V. Genienė, S. Narbutienė, M. Jautakienė ir L. Stasiūnienė.
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