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APIE LIETUVIŲ SIMFONINE MUZIKA
JUOZAS KREIVĖNAS, Cicero, HL

Simfoninė muzika yra Vaka
rų Europos tautų porenesan- 
sinis reiškinys. Į simfoninį or
kestrą telpa ar bent prie jo pri 
tinka visi muzikos instrumen
tai — ištobulinti liaudies ir 
naujai sukurtieji. Tokiu būdu 
simfoninis orkestras turi di
džiausią muzikinių garsų ir 
spalvų galimybę. Daugelis kom 
pozitorių kūrė ir tobulino sim
fonines muzikos formas, šian
dien taip jau yra, kad simfoni
niam orkestrui muziką rašyti 
gali tik atitinkamus mokslus 
išėję muzikai. Simtfoniniam or
kestre gali groti tik muzikos 
mokyklose paruošti muzikan- 
tai. Ir dar — simfoninės muzi
kos klausytojus sudaro visuo
menė, kurioj muzikiniu auklė
jimas pasiekęs tam tikro ly
gio. Kitaip tariant, simfoninė 
muzika ya tam tikrą kultūros 
laipsnį pasiekusios visuomenės 
muzika.

va Kaune užaugino du gan ge- čiaus simfoninių kūrinių, atsi
ras simfoninius orkestrus. Su- rado pirmoji lietuviška simfoni- 
brendo ir publika. Lietuva su ja — Juozo Žilevičiaus kūrinys. 
Kaunu jau atsistojo greta kitų Atsirado Stasio Šimkaus simf. 
tautų, turinčių senesnes muzi- ____ _____
kines tradicijas. 1939 m. atgau poema “Ruduo” ir kit. Koncer
tas Vilnius labai praturtino 
Lietuvą ir muzikiniu atžvilgiu.

Deja, buvo Lietuvoje ir to
kių apskričių miestų, kuriuose 
per visą nepriklausomybės lai
kotarpį gyventojams simfoni
nį orkestrą teko girdėti vieną 
kartą arba dar mažiau. Visą 
dėmesį sukaupus ties Kaunu, 
provincija buvo užmiršta. O

poema “Nemunas”, J. Naujalio

n
Kai daugelis Europos tautų 

turėjo amžiais kurtų tradicijų, 
tai lietuvių tauta, beveik pa
čiam Europos vidury, nuo to 
kultūrinio gyvenimo buvo liku 
si nuošaly: lietuvių tauta buvo 
svetimųjų įsprausta į tokias 
sąlygas, kad apie kultūrinį pa 
kilimą niekas negalėjo ir gal
voti. Lenkai, rusai, žydai, vo
kiečiai 
dvaruose, treti miestuose — vi 
si sudarė sąlygas, kad Lietu
voje lietuvis tegalėjo sunkiai 
žemę dirbti, o iš jo darbo vai
sių laikėsi kitataučiai. Tragiš
ka buvo, kad ir lietuvių išnau
dotojai buvo tokio kultūrinio 
lygio, jog Lietuvos krašte ma
ža kuo vertingu pasireiškė.

Už tai nėra nuostabu, kad 
M. Karlovičius, parašęs kūrinį 
lietuvių liaudies motyvais, po 
ilgesnio svarstymo jį nutaręs 
pavadinti “Lietuviška rapsodi
ja”, draugams pasisakė, kad tai 
padarė, užjausdamas nelaimin
gą lietuvių tautą.

Maždaug tuo pat laiku M. 
K. Čiurlionis tarp kita ko da
vė dvi simfonines poemas — 
“Mišką” ir “Jūrą”. M. K. Čiur 
lionis — lietuvio tėvo ir vokie
tės motinos sūnus — į Lietu
vą grįžo mokslus išėjęs, jaus
damasis lietuviu ir nusistatęs 
dirbti Lietuvai. Grįžus pirmiau
sia prireikė mokytis lietuviš
kai kalbėti. Bet kalbos nemokė 
jimas nebuvo didžiausia bėda. 
Bėda buvo, kad nebuvo kam 
suprasti jo paveikslų, o jo mu
zikos nebuvo nei kam pildyti, 
nei kam klausyti. Vis dėlto 
prieš pirmą Pasaulinį karą Vii 
niuje lietuvių pastangomis bu
vo išpildyta ir M. Karlovičiaus 
“Lietuviškoji rapsodija” (ją 
pildė ir Vilniaus lenkai) ir M. 
K. Čiurlionio "Miškas”. Tai 
štai — Vilnius yra atgimusios 
lietuvių tautos kultūros lopšys.
m
Nepriklausoma Lietuva Vil

niaus neteko. Kauną 
per dideli uždaviniai, 
kūrėsi opera. Reikėjo simfoni
nio orkestro. Rankiota muzi
kantus iš kavinių, orkestras 
sudaryta. Kai grojo operas, 
dar šiaip taip, bet kai paban
dė simfonijas — Kaunas netu
rėjo klausytojų. Galima čia 
dar priminti Klaipėdos konser 
vatorijos nuopelnus — paruošė 
gerų muzikantų. Kaip ten be
buvo, bet nepriklausoma Lietu

M. K. Čiurlionis, lietuvių sim
foninės muzikos pradininkas.

(N. Dmitrijevskio medžio 
raižinys)

daug
— vieni valdžioje, kiti ainis

kur ir atvažiavęs simfo- 
orkestraž nebūtų galėjęs 

pasirodyti, nes nebuvo salių. 
Žinoma, Lietuvos kaimo gyven 
tojams simfoninė muzika taip 
ir liko svetima. Būklė kiek ge
rėjo, atsiradus radijo progra
moms.

Amerikoje 1956 ir 1961 me
tų dainų švenčių praktika pa
rodė, kad, palyginus su nepri
klausomybės laikais, turime 
dainininkus ir visuomenę mu
zikinėje srityje pasiekusius gan 
aukšto lygio. Vadinas, emigra
cijoje lietuviškos simfoninės 
muzikos klausytojų turėtų at
sirasti.

tuose, žinoma, lėmė kitų tautų 
muzika. Nepriklausomybės lai
kais, metai po metų, lietuviš
kos simfoninės muzikos kūrė
jų eilėse pasirodė Juozas Gruo
dis, Vladas Jakubėnas, Antanas 
Račiūnas ir kiti. Iš Lenkijos 
atvažiavo modernistas Vytautas 
Bacevičius. Ir jau buvo galima 
sudaryti neblogą lietuviškos 
simfoninės muzikos kūrinių są
rašėlį (pvz. VI. Jabubėnas čia 
žinomas su keturiomis simfoni
jomis) .

Pažymėtina, kad tai buvo ne 
tik lietuvių, bet ir lietuviška 
muzika. Lietuviai kompozito
riai ne tiek naudojosi lietuvių 
liaudies motyvais, kiek ieškojo 
tam tikros išraiškos, lietuviš
kumo. Reikia pripažinti, kad 
susidarė lietuvių tautinės muzi
kos pagrindai, kūryba, parem
ta kompozitoriaus išsimokslini
mu ir sąmoningais tautinės 
dvasios ieškojimais liaudies 
turtuose.

V
Antrašus Pasaulinis karas Ir 

okupacijos užtiko jau lietuviš- 
(Nukelta į 2 psl.)
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DIENOSE

Jonas Aistis

VIENAS IŠ NESPAUSDINTŲ

Ruduo! Matau, kaip gėlės vysta 
Ir kaip pageltę lapai krinta... 
Sugrįžk, skurdi ir nuostabi jaunyste, 
Sugrįžk šlaite žibutės nusiskinti...

Sugrįžk, viltie! Tikėjime anasis 
Į nuostabų pasaulį man sugrįžki, 
Kaip grįžta gėlės, gervės, žąsys 
Ir kaip žalumas grįžta miškui...

Sugrįžk ir tu, o Lietuva tėvyne, — 
Mane tu netikėjime palieki.. ♦
Be tavo gintaro plaukų, akių mėlynės, 
Nebeturiu daugiau čia nieko...

Tu man viena tikėjimą grąžintum, 
Aną, kaip skambanti mano vaikystė! 
Žiūrėk, žiūrėk, kaip laikas kinta: 
Čia sprogsta pumpuras, čia lapas vysta

Kaunas, 1932^11.25

JERONIMAS KAČINSKAS
Simfoninės muzikos kėlėjas ir simfoninių orkestrų auklėtojas

Jeronimas Kačinskas, kaip 
gilios minties naujoviškas kom
pozitorius buvo mažiau žinomas 
mūsų platesnei visuomenei dėl 
savo kūrybos ekskliuzyvumo, 
nors jis susilaukė dar prieš ka
rą pripažinimo tarptautinėje 
arenoje. Jo “Nonetas” devy
niems instrumentams buvo at-

IV
Antkstyvaisiais nepriklauso

mybės metais, be jau minėtų liktas daugelyje Europos mies- 
M. K. Čiurlionio ir M. Karlovi- tų ir 1939 m. buvo pakliuvęs

VLADAS JAKUBENAS

Tarptautinės draugijos šių 
dienų muzikai remti Londono 
festivalio programą. J. Kačins
ko veikla, kaip simfoninio di
rigento ir mūsų orkestrų me
niško lygio kėlėjo, paliko labai 
gilią vagą nepriklausomoje Lie-

i

užgulė 
Kaune

A. KuraunloM Mergaitė su amfora (lino raižinys) 
Iš Kultūros kongreso dailės parodos

tuvoje. Tos veiklos vaisiai ten 
jaučiami ir dabar.

Klaipėdoje ir Kaune

Grįžęs iš studijų Prahoje, Če
koslovakijoje, trumpai pabuvęs 
Kauno Valstybės teatro akom
paniatorium, J. Kačinskas įsi
kuria kukliomis sąlygomis Klai
pėdos muz. mokykloje. Klaipė
diškių lietuvių veikėjui J. Stik- 
lioriui bei kitiems remiant, jis 
pradeda plačią muzikinę veik
lų, įgydamas prestižo lietuvių 
ir vokiečių visuomenėje. Suor
ganizuojami pastovūs mišraus 
lietuvių - vokiečių orkestro kon
certai, J. Kačinsko vadovybėje 
ištobulėja lietuvių choras, ga
lop jam pavyksta pastatyti dvi 
operas. Pastovaus operos teat
ro dėl lėšų stokos tada nepavy
ko Klaipėdoje įkurti 1938 m. 
J. Kačinskas skiriamas vyriau
siu Valstybės radiofono dirigen
tu. Jis paveldi iš B. Dvariono 
neseniai sukomplektuotą pilno 
simfoninio sąstato orkestrą, ku
rio žymią dalį sudarė konserva
torijos mokiniai, neturį nei pa
kankamos technikos, nei or
kestrinio patyrimo. J. Kačins
kas pradžioje visiškai sumažino 
orkestro dalyvavimą viešose 
transliacijose, visą energiją pa- 
švęsdamas kruopščioms repeti
cijoms, patikslinant atskirų 
instrumentų grojimą ir ypač 
derinant intonaciją, šis vals
tybės apmokamo orkestro “su
spendavimas” susilaukė nema
žai priekaištų, tačiau po nepil
nų metų, Radiofono orkestrui 
pasirodžius viešame koncerte, 
klausytojai buvo nustebinti ge

Lietuvių Kultūros kongreso 
dienos — be galo reikšmingas 
ir prasmingas maironinių me
tų finalas. Džiugu, kad šieme
tinį Kultūros kongresą žymi
me jau antruoju eilės nume
riu. Reiškia, Kultūros kongre
so idėja įgauna tęstinumo tra
diciją ir kelia vilčių, jog ir 
ateityje mūsų visuomeniniame 
ir kultūriniame gyvenime ši
tai taps neišbraukiama būti
nybe.

Kultūros kongresai reikš
mingi dar ir ta prasme, kad 
jie yra grynai išeivijos kultū
rinių pastangų vaisius. Tiesa, 
kadaise nepriklausomoje Lie
tuvoje būdavo organizuojami 
įvairūs ir gausūs žmonių su- 
lėkimai, besišaukią įvairiais 
kongresų vardais, deja, tau
tinės apimties Kultūros kon
greso nebuvo nė vieno. O jų 
mūsų tautai ir anose sąlygo
se ir dabartinėse, gal būt, la
biausiai reikėjo ir reikia. Bet 
tik išeivijoje buvo suorgani
zuota tai, ko nepajėgėme ar 
nesupratome savo žemėje nei 
visuomeniniu mąstymu, nei 
valstybinėmis pastangomis. 
Dėl šito štai ir kyla klausimas, 
ar kartais mes savo išeiviš- 
kas pastangas perdaug nenu
vertiname ? Kultūros kongre
sas jau yra (o tikimės atei
tyje dar labiau bus) akivaiz
dus įrodymas, kad vis dėlto 
padaroma ir tai, ko nebuvo 
padaryta savoje valstybėje.

¥
Šiemetinis, antrasis Kultū

ros kongresas išsiskiria ne tik 
aštrokais nuomonių pasikeiti
mais jo paruošoje, bet ir mū
sų kultūrinės veiklos ateitį la
biau užtikrinančiais ir labiau 
konsoliduojančiais nuospren
džiais, padarytais tegu ir ne 
pačiame kongrese ir ne jo ini
ciatyva, bet reikia tikėtis tu
rėsiančiais lemiamos reikšmės 
kongresų paruošimui ateityje. 
Bendruomeniniu sutarimu nuo 
šiol Kultūros kongresus pla
nuojant, akys bus kreipiamos 
į Kultūros Tarybą. O Kultūros 
Taryba, kaip nuolatinė insti
tucija, galės jau metų metais 
rengtis būsimiems Kultūros 
kongresams. Reikia tikėtis, 
kad bus tuo būdu išvengta 
improvizacinio skubotumo ir 
bereikalingo jėgų ir nervų di- 
dilinimo kongreso paruošos 
kovose.

¥
Kultūros Tarybai planuo

jant ateities kultūros kongre
sus, manytume, reikia būti
nai pasvarstyti jų padažnini- 
mo klausimą. Šaukti kultūros 
kongresus, kaip ligi šiol, tik 
kas penkti metai, kada visas 
gyvenimas ir kultūros raida 
sukasi žaibišku tempu, būtų 
tik mūsų nerangumo akivaiz
dus pavyzdys. Jeigu jau įvai
rios mūsų akademinio jauni
mo organizacijos įstengia ir 
sugeba kasmet surengti savo 
studijų dienas, kodėl jų pa
vyzdžiu negalėtų ateityje pa
sekti ir Kultūros Taryba? 
Kasmetinės Lietuvių kultūros 
dienos būtų tikrai mūsų viso 
kultūrinio gyvenimo judinto
jos, visuomenės susidomėjimo, 
mūsų kūrėjų bei mokslinin
kų viešo reiškimosi ir jų dar
bo rezultatų parodymo pras
me. Kaip tas kasmetines mū
sų kultūros šventes pavadin
ti? Gal tiesiog — Lietuvių kul
tūros dienomis ? O Kultūros 
kongreso vardas galėtų karto
tis kas antri ar treti metai, 
kasmetinių kultūros dienų 
programą tada dar labiau iš
plečiant, priduodant jai dau
giau manifestacinio pobūdžio, 
išeinant iš savo uždarumos ir 
į amerikietiškąją visuomenę. 
Jeigu šitokie užmojai Kultūros 
Tarybos būtų paversti būtina 
tradicija ir jeigu jau net šia
me Kongrese būtų pažvelgta 
šia kryptimi, tikime, kad tai 
reikštų didelį laimėjimą vis 
kažkaip lig šiol labai pabiruos 
mūsų kultūros reikaluos.

¥
Sveikinant šiomis dienomis 

tebevykstantį antrąjį Lietuvių 
kultūros kongresą, dar tenka 
pabrėžtinai džiaugtis pačia di
džiausia Kongresui dovana — 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės tik ką įsteigta kasmetine 
2,000 dolerių Kultūrine pre
mija lituanistiniam mokslui, 
literatūrai, menui ir muzikai 
atžymėti. Taigi pagaliau tu
rėsime premiją, pačią didžiau
sią ir moraline ir pinigine 
prasme. Ir svarbiausia, kad ji 
bus ne vienkartinė, ne parti
zaniška, bet nuolatinė visos 
gyvosios laisvojo pasaulio lie
tuvių visuomenės premija sa
vos kultūros puoselėtojams. 
Tebūna ji vertai įteikiama 
kiekvienais metais mūsų kultū
rinėse dienose. k. b.

rokai pakilusiu grojimo tikslu
mu ir intonacija.

“Ach, ja, Kačinskas”
1939 metų pabaigoje, Radio

fono orkestrą iškėlus į Vilnių

Jeronimas Kačinskas, Kultūros 
kongreso simfoninio koncerto diri
gentas. Jo naujo veikalo “Vilniaus 
suitos" dvi dalys taipgi bus girdi
mos koncerte.

ir jam ten pasirodžius viešuose 
koncertuose, lenkų muzikai 
reiškė nusistebėjimo dėl šio 
jauno sambūrio darnaus ir me
niško skambesio. Prasidėjus ka
rui ir įvairių okupacijų perio
dui, šio orkestro sąstatas su
darė Vilniaus filarmonijos or
kestro branduolį, vokiečių oku

pacijos laikais aptarnavusį ir 
Vilniaus operą, ir radiofoną. 
Jeronimas Kačinskas tuo laiku 
buvo vyriausias Vilniaus filar
monijos ir operos dirigentas. 
Vilniaus valstybinėje muz. mo
kykloje jis vedė dirigavimo kla
sę. Keletas dabar Lietuvoje dir
bančių dirigentų yra jo moki
niai. Vilniaus filharmonijos sim- 
fon. koncertai buvo aukštai iš
kilę. Salė būdavo nuolat perpildy 
ta tiek lietuvių, tiek lenkų, tiek 
ir vokiečių karių bei civilinės 
valdžios tarnautojų. Karui pa
sibaigus, keliaujant su koncer
tais tarp lietuvių stovyklų Va
karų Vokietijoje, šio straipsnio 
autoriui teko pakartotinai su
tikti vokiečių, kurie, užsiminus 
Lietuvą, tuojau prisimindavo 
Vilnių, kaip gražų miestą su 
puikiais simfonijos koncertais, 
kuriuos dirigavo “Herr Kač.. 
Kač.., ach ja, Kačinskas”.

Operos sritis nebuvo J. Ka
činsko dėmesio centre, tačiau 
Vilniaus operos solistai ir klau
sytojai turi kuo geriausių pri
siminimų iš jo ten statytų ir 
diriguotų operos spektaklių.

(Nukelta į 2 psl.)
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Telesforas Valius Pajūryje (tipografija)

Dailininkai T. Valius (kairėje) ir V. K. Jonynas (dešinėje) taria
si Kultūros Kongreso meno parodos reikalais

Nuotrauka Vytauto Maželio

(Cleveland), Darius Lapinskas 
(dabar Vokietijoj), Adomas L. 
G. Grigaliūnas - Glovackis (Ko
lumbijoj).

Kad kompozitorius rašytų, 
visų pirmiausia turi būti jis 
grojamas. Kad darytų pažangą, 
turi girdėti savo kūrinius. Ligi 
šiol iš lietuviškų simf. koncertų 
rengėjų minėtina V. Tysliavie- 
nė ir “Margutis”. Pačių lietu
vių pastangomis šis tas išpildy
ta kitataučių koncertuose (Bos
tone J. Kačinsko ir J Gaidelio, 
Chicagoje Vlado Jakubėno kū
riniai). Bet užvis svarbiausia 
— reikia bent kartą išsiaiškinti, 
kad simfoninės lietuvių muzikos 
koncertai mums nėra pramo
gos, bet tautinės ambicijos ir 
pareigos reikalas.

Hamilton, Ont. Canada

DR. IRENA ZELTINš 
(Latvė dantų gydytoja) 

praneša savo naują adresą
752 Main St., E. Hamilton, Ont

Tel. LI 7-3122
Ofiso- vai: 9—12: 2—6 — išskyrus 

pirm. 9—12: 2—8
ketv. tik 2—S

Juozas Kreivėnas Kultūros kon
greso muzikos sekcijoj šj vakarą, 
7:30 vai. kalbės tema “Lietuvių 
muzikos dešimtmetis ir kas to
liau“.

P. ŠILEIKIS. 0 P.
OrtbopedSK Proteztetaa 

a pa ratai-Protezai Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch 8upporta) ir t-t
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1. 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St.. Chicago 29, IR

Tel. PRospect 6-5084

Tel. ofiso PO 7-8000, res. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
kasdien nuo 1—4 p. p. ir G

DR. J. .t K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI

5480 South Kedzie Avenne
Priima ligonius pagal susitarimų.

Dėl valandos skambinti telefonu Vai.:
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 vjp. p. ,w g Trečiad. ir ieJrt. uždaryta 
kasdien. Išskyrus trečiad tr šeštad. I

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINftB LIGOS 

2745 We«t 69tb Street
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine.

VAL.: Pirmad., antr.. ketv.. penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo S-S reL v. 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais tr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubUc

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ. AUSŲ. NOSTES TR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir T—S v.

B

i1

I

EHI
Natiurmortas (akvarelė) 

Iš Kultūros kongreso meno psrodos

JERONIMAS KAČINSKAS
t

Apie lietuvių simfoninę muzikų

Va!.;
izk šeštadieniais 10—4 vai. Trečia- 
llenj uždaryta. Kitu laiku susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-823*. 
Rez. telef. WAlbrook 5-5078

(Atkelta iš 1 psl.)
Objektyvumas kiekvienam 

laikotarpiui .
Žymiausias J. Kačinsko, kaip 

•dirigento, bruožas, yra sugebė
jimas pasiekti akademiškai 
aukšto lygio savo pastatymuo
se, jungiant tikslumą smulkme
nose su bendra muzikine min
timi kūrinio visumoje. Taip pat 
svarbus yra jo mokėjimas 
išpildymą nemažiau rimtumo, 
kruopščiu ir kantriu darbu pa
kelti savo vadovaujamų simfo
ninių orkestrų ir chorų lygį. 
Būdamas naujosios muzikos ša
lininku, J. Kačinskas tačiau pa
sižymėdavo objektyvumu, kiek
vieno laikotarpio ar stiliaus kū
riniui taikydamas skirtingą ir 
jam atatinkamą kriterijų. Kau
no radiofone ir Vilniaus filar- 
monijoje J. Kačinskas noriai 
atlikdavo kiekvieną vertingesnį 
lietuvių kompozitorių kūrinių, 
įdėdamas į jų studijavimą ir 
kaip į didžiųjų klasikų veikalus.

Įdomu, kad St Šimkaus cho
ras iš operos “Pagirėnai”, ku
rį išgirsime per lietuvių muzi
kos simf. koncertą šį sekmadie
nį buvo J. Kačinsko dideliu pa
sisekimu atliktas Augsburge, 
Vokietijoje, kur šis muzikas gy
veno lietuvių stovykloje. Nesant 
šioje geležinės uždangos pusė
je šios operos partitūros, šis 
fragmentas buvo K. Kačinsko 
orkestruotas. jo vadovaujamo 
lietuvių choro išmoktas ir pui
kiai atliktas su vietiniu vokie- nesį išeisiančioje antologijoje 
čių simfoniniu orkestru kaipo The European Mind. Antologi- 
lietuvių suruošto simf. koncer
to dalis.

e'-linio simfoninio repertuaro, 
pastato didelius ir sunkius vei
kalus, kaip oratorijas, ar kon
certine forma naująsias operas. 
Per pora J. Kačinsko vadovavi
mo metų šio orkestro reikšmė 
Bostono muzikiniame gyveni
me padidėjo, jo koncertai su
silaukė puikių atsiliepimų spau
doje.

Chicagoje J. Kačinskas pasi
rodo kaip dirigentas pirmą kar
tą ši sekmadienį lietuviškame 
simfonijos koncerte. Tikimės, 
kad mūsų visuomenė gausiu at
silankymu parems šį didelį ir 
'':kšm:npą žygį — lietuvių mu- 
•’-nc <prncon;nį koncertą, o taip 

pat pagerbs šį pirmą pasirody- 
šio mūsų žymaus ir nusipeL 

muziko didžiausiam lie- 
4-v-:u išeivijos centre — Chi
cagoje.

kos 
tebemokomų muzikų. 
xv44—5 metų, kai kraštas il- 
g*ems metams pasiliko bolševi
kų valdžioje, o dalis tautos pa
sitraukė į Vakarus, turime at
skirai kalbėti apie lietuvių tau
tinę ir apie tarybinę muziką. 
Į Vakarus pasitraukė tokios 
Lietuvių muzikinės jėgos, kad 
yra pagrindo kalbėti apie tam 
tikrą tautos dalį, o ne apie at
plaišas.

Lietuvoje paliko J. Gruodis, 
J. Tallat - Kelpša, Pakalnis — 
visi trys jau mirę,
bolševikams nelabai patogios:1 
Gruodis raštu apgailestavo kū
rybinius nukrypimus nuo tary
binės linijos ir pasižadėjo tai
sytis (deja, mirė tą pat dieną, 
kai “Tiesa” tuos jo pažadus at
spausdino), J. Tallat - Kelp
ša visa širdimi pamilo Staliną 
(bet mirė radiofone, sukritęs 
diriguodamas kantatą apie Sta
liną), Pakalnis grįždamas iš 
kompozitorių suvažiavimo va
gone nusižudė. Iš senųjų dar

i

Jų mirtys

• Maironio raštų rinktinė 
Lietuvoje. Maironio 100-čio gi
mimo metinių proga Lietuvoje 
išleista Maironio kūrybos rink
tinė — ją redagavo (žinoma, 
kruopščiai išsijoję, atrinkę pas
kirus eilėraščius — E.) K. Kor
sakas, E. Mieželaitis ir A. Venc
lova. Maironio raštų rinkinys 
išleidžiamas ir rusų kalba 
Maskvoje.

• Lietuvių poezija europiečių 
antologijoj. Lietuvių poezija 
bus atstovaujama gruodžio mė-

Kompozitorius Stasys Šimkus. 
Jo kantata “Saulė motina pakilo”, 
iš Pagirėnų operos, bus girdima 
simfoniniame koncerte. Išpildys 
Lietuvių operos choras, palydimas 
simfoninio orkestro.

B. 
J.

vardo nekelia, 
pasaulyje jau 

kuriai yra pri- 
taryciniai lietu-

radzieski

Dirigentas ir kompozitorius 
šiose dienose

Šiuo metu J. Kačinskas yra 
Bostono priemiesčio simfoninio 
orkestro Melrose Symphony di
rigentas. Šis pusiau profesinis 
orkestras, jam vadovaujant, be

I 
ją leidžia žinomoji Grosset & 
Dunlap leidykla ir redaguoja 
R’chard McLoughlin. Redakto
rius iš lietuvių poezijos rinkti
nės angliškai “The Green Oak” 
"avo antologijai išrinko Jono 
Aisčio “Apie rudenį ir šunį”, i 
verstą Clark Mills, ir Liudo 
Giros “Astrus”, verstus William 
K. Matthews.

Vladas Jakubėnaa, kurio naujas 
kūrinys “Intermezzo rustico" bus 
išpildomas Kultūros kongreso sim
foniniame koncerte.

Re^. HE 8-1870.
Dll K. G, BI’.UKAS

AKUŠERIJA m MOTERŲ IJGOR 
64*9 So. Pnlaski Rd (Cravrfnrd 
Medical RaU4inc> tel I.U 5-6446 
Valandos pagal susiturimų. Jei ne 
.tsiiiepia skambin*-* MT 3-0001.

Ofl«Ag- 3148 V -st SSrd Sfrret 
Tr| • PRosprct R-1717 

R«vM.: 3241 We«t ««th Place 
T<J- RFnnNlr 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

treč.

I

I1

DR. VL BLAŽYS
HLAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VV. 83rd Street 
Kampas 63-čios tr California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vaL vak. 
šešt. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal su tart).
Ofiso telef. 478-4042 

Rez. VVAIbrook 5-3048

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

Tek 695-0533 Elgin 
425 No. IJberty Street, 

Rcute 25, Elgin. Dtinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-584*. rez. HE 4-3324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvirt. penkt 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.. šešt pagal sutarti 
sekm. uždaryta.

TeL ofiso HE 4-5758; Ros. HT 5-3235

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos, pirm., antr.. ketvirt 3-9 
vai., penkt IG v. r. iki 9 v v.: 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimų.

Tei. ofiso 247-1002, Namų PR 8-8*60
DR. E. DECKYS

GYYDYTOJA TR CHIRURGE 
8PECIALTB0 — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal multarlm*

(Atkelta iš 1 psl.) tebegyvų stipriai pasireiškė
mokyklos išleistų ir dar Dvarionas, St. Vainiūnas,

Bet po tvaiosas. Daug priauginta nau- 
l jų, pajėgių ir produktyvių sim
foninės muzikos kūrėjų, iš ku
rių ypač minėtini ir nepamiršti
ni r. J vardas Balsys, Julius Ju
zeliūnas (jo antroji simfonija 
parašyta ištisai liaudies an- 
samouniais motyvais). Kasmet 
..įaskvos leidykla išleidžia ir po 
vieną kitą lietuvišką simfoninę 
partitūrą (paprastai 200—400 
egz. tiražu). Reikia pripažinti, 
kad tai lig šiol vienintelės 
spausdintos lietuviškos partitū
ros.

Pripažįstant tarybinės lietu
vių muzikos didelį gajumą ir 
kai kurių kūrinių didelę meni
nę vertę, visgi reikia apgailes- 
-uti, kad pasaulyje tie kūri- 

.i.ai Lietuvos 
-Lat, atsirado 
aauja. tautybė, 
skirti ir mūsų
viai. Štai pvz. 1957 m. Maskvo
je išleistas 696 psl. rusiškas to
mas “Sovietskije kompozitori”. 
Jame randame ir 27 lietuvių 
biografijas, bet niekur nepasa
kyta, kad jie lietuviai. Čia visi 
tarybiniai ir tiek. Dar kitas pa
vyzdys — 1960 m. Lenkijoj iš
leistas “1,000 kompozytorow” 
mini tris lietuviškas pavardes, 
iš jų tik J. Naujalis yra litews- 
ki kompozitor, o B. Dvarionas 
ir St. Vainiūnas
(tarybiniai) kompozitori.

VI
Tarybinių laimėjimų ir tau

tinės politikos akivaizdoje aiš
kėja Vakaruose gyvenančių mu- 
zikos kūrtj, uždaviniai. Būtent 
Vakaruose turi būti kalbama 
už visą lietuvių tautą ir už vi
sus lietuvių tautos laimėjimus. 
Vakaruose turi būti daroma 
viskas, kad lietuvis kūrėjas ne
nuskęstų kasdieninių reikmenų 
rūpesčiuose, kad turėtų impul- (n-o« te cun*b*n Are 
so kurti. VaLs

Išeivijoje dideliais darbais Tre«5dteėtato »Mai 

pasireiškė du bostonišldai — DR. A. GARUI 
Julius Gaidelis (penkios simfo- GYDYTOJAS IR CHIF
nijos, koncertai, simf. poemos TTj*?. I1
ir t. t.) ir Jeronimas Kašins- 
kas (Velykų misterija, Vilniaus 
siuita, Atspindžiai fortepijonui 
ir t. t.). Muzikinę literatūrą vi
sa eile kūrinių praturtino Vla
das Jakubėnas. Produktingas 
fortepijoninės ir simfoninės mu
zikos kūrėjas yra Vytautas Ba- Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 9 

. v. p. p. IB A 5-3388.cevičius. i------------------------------------------
Tv • .... OBre taL HE 4-7**3.Iš jaunesniųjų minėtinas Vy- ivam* - rre. pRoapect 8-*o*i 

■tautas Jančys. paraSęs gimto- DR. JANINA JAKŽEVItlUS 
nija. daug dainy ir kit. kūriniy. GTYUTT0 
Daugiau ar mažiau pasireišku- vaikų ligos
šių, bet galinčių gerai paaireikš- Vai.; “.^T?uo s iki
ti tarpe minėtini Jonas Švedas “*• *r no® 4 “

* JT

DU S. GEŽTAUTAS
7059 S. TaJman Ave.

Vėžio tr leukemijos cheminė 
pija. Priėmimas tik susitarus.

P. P-

tera-

Telefonas: GRovebiU

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marąuette Road 

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimų, išskyrus trečiadienius, už
darytų.

DR. VL. KAURAS
VIDAUS LIGOS 

756 35th Street
(Kamp. 35-ta ir Halsted) 

Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. p.
Treč. susitarus.

Ofiso sei. BI 7-040* 
Dienos metu tel. CA &-S010

Ofiso ir buto tel. Ol.ympic 2-1881

DR. F. V. KAUKIS
CYnvrnTA? TR CHTRTniGA® 

M(C So 49th Conrt. Cicero 
Kasdien 10-12 tr 4-7 
tad tik 10-12.

•r <
Treč fr šeS

Tel. REliance 5-ŪMI ,
DR. W1LTER I. KIRSTU* 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

3925 59tb Street
nlrm»d nntra.. ketvirtad ir 

penktad. nuo 1—4 p. p., 6:30-8:3*’ 
vai. vak. šeštad. 1—4 vai., trečiad 
uždaryta

p.

Tel. ofiso tr bato OTymplc 2-418*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTO TAS TR CHIRURGAIS 

w isth street, Cicero 
Kasdien 1—s vai ir 6—s v»’ vak

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais j? iki 4 popiet

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina fa pritaiko akintu, 

kežėta stiklus ir ~—
*455 S. California Ave, YA 7-7981 
VČU: *Tto ““ 8 TBk - t"***.
uždaryta, Sežtad, 16 y. r. lkl t

Dr. W. Ross flį*. L. Sėftutiš

BL. tel. EDisou 3-4383; 3p
chigan Av SOS.teLCEBlTTGL

Valandos pagal rinitai teu

•R. ALDONA ŠIMKUS 
■AKTŲ LIGOS TR CHIRURGIJA 

į • • - PRITAIKO AKINTOS

ams 15542 S. Cicero. Oak Foreat DL 
Telef. FT 5-2020.

y?1*1“1?8 susitarimų. Jem
neatsiliepia skambinti TE *-lO7L*"

DR. J. J? SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
AHrren. 4255 W 63rd Strret 

°«*» RFMaace 5-44«*
Rcg. teL G Re vefriu 8-4ri)]7

Valandos: 1-3 p. m. ir 6-8 n. m.
Peakt. tik 1—8 p n.Trečiad. Ir šeštad. pagal’autartt

DR. SELMA L SODEIKA 
OPTOMETRISTE 

584B S. Kedzie Ave. PR 6-2835 
__Tfkrtną ąkls ir prittako akiidiM

— ContactLoS,
Htoniad.. ketv. 16:30 v. r> _ 7 - . 
antrad.. penkt 10:30 v. r __  G n

žešt. l«n* v. r. — s p. ’
 Tr^č. uždaryta.

Oftao telef. T.Afayette 3-3210 <ef 
neatoiUenia. šaukti K Ėdale T JBOfi 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA tr chirurge 

4146 So. Archer A vena* 
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
Y*k„ pirm., antr. ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susi tarus.

DR. IRENA KURIS
OTĮ>YTOJA ir CHIRURGS 

kcdiktu tr taikų

SPECTAI.TSTt
-. -Y E„nTC.A L_ BUILDING

____ _ „_ »
antrad.. ketv ir penktad 

/* 3 P. Ir nuo
— s vai. vakare. Trečiad. nuo 

vai. ryto — 1 vai. p. šeštad 11 
vai. ryto tkl S vai. p p.

Ofiso tel. RE 7-1188
Rez. tel. 23*-2*1*

7158 Sonth Western Avenue 
Pirmad. r * ‘ * -
nuo 11 vai. iki i vai. p 
6 v - - ------- - -
11

DR. MARIJA LINAS
> K’'ŠERI J A TR MOTERŲ LTGOS 

2817 West 71srt Street 
r*lefona<» HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.)
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
! V<1. pirmad Ir ketvirtad 1-4 p 

• ntrad Ir oenktad 5-8 v v. P

Oftoo HE 4-1818. Rea. PR g-*M1

DU J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8454 Wret 71*t StiJeT 
(Yl-o* ir Campbell Ava. kampas) 
Z^\k>*1‘en Ttn Ir 4-8 v. v.šeštad 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAYIAIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 8. Michigan, Chicago 28, IR. 

Telef. ofiso: PUlIman G-87M 
Namų: BEveety 8-8*48 

PriSm. vaL: kasdien 6-9 y. v. Wt 
1-4 v p. p,, trečiadieni — uždaryta

f

M. oftaų RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofluaa 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p. p r -6-8 p. p 
šeštadieniai. 10 12 velandoe

'ifafarvt*
Ofiso telefonas — CL 4-M11

DR. AL RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4807 Sa Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie tr Archer) 

VAL. kasdien nuo S iki t vai. rek 
Treč. ir sekmad. tik susitarua

Ofiso telef. CLtffside 4-38M 
Rezid. telef. WAlbrook 6 30** 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

^®^4^So. Ashland Avenue
, chirurgija

Valando. kiekvienų dienų 2 — 4 tr 
6 J. Trečiadienio fr.
madiniais uždaryta, priimama pa
sai susitarimą šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. y.

DR. YYY. TAURAS
m CHIRURGAS 

BENDRA PRAK7VKA IR MOTERĄ 
I>¥GOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St 
iPH. PRospect 8-1223 ar PR B IH71 
Ofiso vai.: Pirm.. antr„ trsč. tr

sis % 4 **• «**> •««
, ,.T- Sešt. 2—4 y. popiet ir kitu 
laiku - pagal suettarfmų.

Tel. ofiso HE 4-2123. re*. GI 8-81M

DR. Y. P. TUMASONIS
CHIRŲRGA8

2454 West 71st Street
_ Priima ligonis pagal suaitartma. 
Dėl valandos skambinti tel.- Hfe 
4-2128 nuo 1 iki 8 vai. popot, kaa- 
dien. Išskyrus trečiad. ir Mtad.

Telefonas — GRovehm

DR, A. VAUS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
BpecialyM: AKUŠERIJA MOTERŲ 

LIGOS -v
VALANDOS: 1 Iki 4 tr 8 tk« < 

Aetaadienlais 1 Iki 4 vaL 
______ Trečiadieniais uždaryk

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VASKEVIAIUS

(VA8KA8)
GYYDYTOJA TR CHIRURGE 

3246 Sonth Kedzie Avenve 
Ofiso vai. kasdien: 3-4: 8-8. 

šeštad. Dun 2 tki 4. Treč Ir sekm. 
tik ekubtais atvejais ir susttariM.

Tel. ofiso PR *-*448. res. HE 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2420 West Marąnette Road
Vai. nuo 3 tkl 4 v. v. tr T Iki * v. V. 

Treč Ir taktad, pagal sutarti.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1«1 South Halsted Street
YX ofiso CA G *387 res.

Kez UM Ro. Artesiaa Areno* 
Vai 11 v ryto iki S v. p.p_ G-T y.v.

OR. STASYS ŽMUIDZINAS
gydytojas m chirurgas 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency). Saukite telefonu — 
484-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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Spektakliai pilyse ir po atviru dangum, fcuksu blizgąs rokoko teatras Muenchene. 
Sukaktuvinės šventes ir Stuttgarto opera

Klystų, jei kas manytų, kad 
vasaros laikotarpis iš Vokieti
jos teatrinio gyvenimo visai iš
braukiamas. Priešingai, krašte 
yra apie 40 vietovių, kur kaip 
tik rengiami ir akcentuojami 
vasariniai spektakliai, dažnai 
visai po atviru dangumi. Kai 
kurie tų vaidinimų yra pasau
linio garso. Jie vadinami — 
Festspiele. Tokios šventės su
traukia iš kitų kraštų atvyku
sius turistus, ir teatrinių pa
statymų lygis yra labai aukš
tas. Publikai pasirinkimo ska
lė labai plati: operos, klasinės 
ir moderniosios dramos bei gar
siųjų dirigentų vadovaujami 
koncertai.

Nuo Wagnerio operų ligi 
Kari May

Visų tų praėjusios vasaros te
atrinių spektaklių - festivalių 
priešaky tektų paminėti Bavar-i 
jos Bayreuth mieste rengtą R. 
Wagnerio operų festivalį. Jis bu
vo pradėtas liepos 24 su “Tris
tanu ir Izolda”. Užtruko iki rug
piūčio 27 d. Ausburge buvo su
rengta, taip vadinama, “Mozar- 
to vasara”. Liepos - rugpiūčio 
mėnesiais čia buvo išpildomos 
Mozfcrto serenados, jo kameri
niai koncertai. Mannheime va
saros metu kiekvieną šeštadienį 
statyta “Die Nibelungen”. Įvai
rių Vokietijos vietovių pilyse, jų 
liekanose, pilių parkuose galima 
buvo žiūrėti visą eilę klasiki
nių veikalų. Jagsthauseno pilies 
kieme — Goethės “Goetz von 
Berlichingen”, Koblenze — 
“Don Pasąuale” ar Nuember- 
ge Hans Sachso festivalį. Bad 
Segebergo gamtos teatre išti
są vasarą savaitgaliais publi
ką traukė žinomojo jaunimo 
autoriaus — Kari May “Lokių 
medžiotojo sūnus”. Lndwigs- 
burgo (Wuerttemberge) pilyje 
ligi liepos vidurio vyko festiva
lis. dalyvauajnt ir britų, pran
cūzų svečiams — de la Mand
ragora teatrui. Iš Londono at
vykusiam Amadeus kvartetui 
surengtos tikros rokoko iškil
mės. kur publika grožėjosi pa
sakiškais fontanų žaidimais.

V. ALSEIKA, Vokietija

Ir operetės .lepamirštamos
Kai pažvelgi į tuos vasarinius 

teatrų, operų spektaklius, kren- 
ta į axis vienas būdingas bruo
žas — visur vyravo klasika: 
VVagnerio operos, dar Šekspy
ras, dar Wallensteino trilogija 
(Andernacho pilies kieme). Ta
čiau atstovauta ir lengvesnė 
mūza. Koblenzo operetė statė 
“Havajų gėlę”, Augsburgo te
atras gamtoje — kitą operetę 
“Sezonas Salzburge”. Kai kur, 
ypatingai pilyse, parodytos 
Moliero komedijos, o taipgi vis 
dar vokiečiuose populiarus Nes- 
troy veikalas “Lumpazivaga- 
bundus” (Eppsteino vietovėje). 
Tačiau, kai didesnioji tų vasa
rinių pastatymų dalis rengta 
pilių aplinkoje ar pačiose pily
se, tad ir repertuaras buvo su
derintas su jų nuotaika, istori
ja, pilių stiliumi ir pan. Pvz. 
Muenchene, Nymphenburgo pi
lyje liepos mėn. ■ vyko spektak
liai pačioje pilyje. Publika ga
lėjo gėrėtis čia ir užsieniečių 
pasirodymais Buvo išpildoma 

j 18 amž. muzika, koncertavo La 
?alle stvJ’inis kvartetas iš JAV 
ir Muencheno kamerinis orkest
ras.

z
Nauji pastatymai Stuttgarto 

operoje. Rengiamasi Verdi 
sukakčiai

Viena pačių stipriausių Fed. 
Vokietijoje, turinti gerą var
dą ir užsieny, Stuttgarto opera 
pastatė tris operas “Puccini”, 
“Gianni Schcicci”, “Apsiaustą” 
(čia talkininkavo, dainininkus 
muzikiniai parengdamas, ir lie
tuvis kompozitorius Darius La
pinskas) ir Auber “Fra Diavo- 
lo”. Rudenio sezone Stuttgar- 
tas naujai stato net septynias 
operas. Jų tarpe Wagnerio 
“Tannhauserį”, Massenet “Ma- 
non”. Verdi “Nabucco” (šia 
opera pradedamas operų cik

las, minint Verdi 150 m. gim. 
Scikažtį 19S3 m.), Donizetti 
’L-a.ia Stuart”, retai testato- 
mą C. VV. Glucko “Alkestis” ir 
dar vieną moderniąją operą? 
Stuttgartas kitą sezoną dar at
naujins anksčiau statytas Carl 
Crff operas “Mėnulis” ir “Ti
ronas Cedipas”, Beethoveno 
“Fidelio”, Haendelio “Jephta” 
ir kit.

Operos ir VVagnerio sukaktis

Stuttgarto operai (Staatsthe- 
ater) šiais metais minint savo 
5C~ties metų sukaktį, spalio 
mėn. antroje pusėje pastatyta 
keletas išimtinai vokiečių kom
pozitorių operų. Dar pridurti- 
na. kad šį rudenį Stuttgartas 
susilaukė ir kito operos teatro 
— Mažųjų rūmų. 0 kadangi ki
tais metais pasaulis minės R. 
VVagnerio 150 m. gimimo su
kaktį, tai gegužės mėnuo bus 
tada ištisai paskirtas Wagne- 
rio operoms.

Stuttgarto opera gali didžiuo
tis ne tik savo lygiu (nuolat jo
je svečių teisėmis pasirodo ir 
JAV solistai, negrų neišski
riant), bet ir puikia rūmų ap
linka: parke, ties tvenkiniais, 
su plaukiojančiomis gulbėmis 
ir sutemoje apšviestais fonta
nais. Į Stuttgarto operą pakliū
ti nėra lengva. Bilietas tenka 
užsakyti kartais ir savaitėmis 
iš anksto. Šiuose rūmuose nuo
lat gastroliuoja ir kitų kraštų 
įžymieji ansambliai, pvz. pra
ėjusį pavasarį “Old Vic” teat
ras iš Londono, Paryžiaus ba
getas.

Aplamai, gyvas teatrinis ir 
muzikinis pulsas Vokietijoje 
plaka visus apskritus metus. Jį 
palaiko ir vis gausesnis turistų 
plūdimas į atsistačiusią, bliz
gančią. visa kuo pertekusią Vo
kietiją — kraštą su 20 operų 
teatrų, su teatrais net mažiau
siuose miesteliuose.

Stuttgarto Pilies aikšte miesto centre

Žiobriams ir "žiobriukams"
plaukiant

Naujas J. Švaisto romanas

D. BINDOKIENft, Chicago, III.

LIETUVOJE MINĖJO 
V. KRĖVĖS KORYBį

Sukakus V. Krėvės - Micke
vičiaus 8C-ioms gimimo mėti
nėms, rašytojo kūrybą vertino 
i-xecuvos spauaa. J. Lankutis 
“Tiesoje” 1241 nr.) pas Krėvę 
rado visą eilę prieštaravimų. 
Girdi, lasytojo kelyje buvo 
peisipynę kiaštutinumai — jis 
cuvęs pasidavęs hitlerininkų ir 
buržuazinių nacionalistų spau
dimui, buvo padaręs “antitary
binį pareiškimą”, emigrantų tar
pt iige^ęs^s Laetuvos, pagaliau 
1954 m. miręs. J. Lankutis kal
ba apie prieštaravimus ir Krė
vės kūryboje, gailisi, kad rašy
tojas talentą aukojęs kūriniui 
jiliijiniais motyvais. Tačiau, 
pasak komunistinio kritiko, V. 
Krėvė esąs vis dėlto “mums ar
timas” ir visų pirma savo liau
dišku humanizmu, jis įdomiai 
parodęs liaudies žmogaus pri
gimties susidūrimą su bažnyčia, 
jos daromu poveikiu. Esą, ten
ka vertinti ir Krėvės “Dainavos
šalies senų žmonių padavimus” 
dėl jų didelio bendražmogiško 
turinio, meilės gimtajam kraš
tui, poetinio skambėjimo. La
biausiai reikšmingi, iš drama
tinių kūrinių, tai, pasak Lan
kučio,-“Skirgaila” ir “Šarūnas”

Muenchenas vasarą akcentavo 
Rich. Straussą

Savo operos lygiu Muenche- 
nas šiuo metu Fed. Vokietijo
je užima vieną pirmaujančių 
vietų. Nuo 1901 m. šioji opera 
kiekvieną vasarą rengia savo 
festivalius. Ir šiais metais rug
piūčio - rugsėjo mėn. operos 
mylėtojų dėmesys buvo nu
kreiptas į šį miestą. Šiemet šį 
festivalį dominavo Richard 
Strauss. Net septynios šio kom
pozitoriaus operos praskambė
jo su dideliu pasisekimu: “Ara- 
bella”, “Ariadne iš Naxos”, 
“Capriccio”, “Intermezzo”, “Der 
Rosenkavalier”, “Salome” ir 
“Die schweigsame Frau”. Šio
se operose dainavo pasaulinio 
garso solistai: Lisa della Ca- 
sa, Dietrich Fischer Dieskau, 
Brigitte Fassbaender ir kit. 
Šalia R. Strauss pastatyta ir 
dvi Wagnerio (Lohengrin ir 
Parsifal) ir šešios Mozarto 
operos.

Kai kurios šių operų buvo 
išpildomos prieš keletą metų 
pagrindinai atstatytame Cuvil- 
lies operiniame teatre, sakoma, 
puošniausiame pasauly rokoko 
teatre. Šitas teatras yra tikra 
Muencheno puošmena. Kiekvie
nas galite pavydėti tiems ope
rų festivalio lankytojams, ku
rie Mozartą girdėjo šiame auk
su blizgančiame teatre. A Mon<ys šventė

Turime išeivijoje gerą glėbį 
romanų, vaizduojančių nepri
klausomos Lietuvos gyvenimą. 
Ne viena šimtinė puslapių pri
rašyta apie visus jos gyvento
jų luomus bei sluoksnius. Oku
pacijos, bėgimai, stovyklų var
gai — tai mūsų rašytojų mė
giamiausios temos.. Dėl to Juo
zas švaistas savo romanu 
“Žiobriai plaukia”, suteikia 
skaitytojui malonią staigmeną. 
Knygos siužetas sukasi apie 
knygnešių epochą mūsų tau
tos istorijoje. Ši garbinga Lie
tuvos istorijos dalis mūsų au
torių yra dar labai mažai lies
ta. Tikrumoje “Žiobriai plau
kia” yra didžiojo Lietuvos 
knygnešio ir švietėjo kun. Mar
tyno Sidaravičiaus biografija.

Biografinio romano keliu

Jau anksčiau Švaistas yra už
sirekomendavęs kaip gabus bio
grafinio romano kūrėjas. 1959- 
jų metų “Draugo” romano kon
kurso premija buvo paskirta 
Švaistui už dr. Vinco Kudirkos 
gyvenimo knygą “Jo Sužadė
tinė”.

Šis naujasis romanas, kai ku
riais atvejais yra net geriau 
pavykęs už premijuotąjį. Auto
rius gana gyvai atkūrė kun. 
M. Sidaravičiaus asmenybę — 
jo nenugalimą ryžtą, tikrai 
apaštališką paprastumą ir iš
tvermingą kovą prieš savo tau
tos rusinimą. Į tą kovą kun. 
Martynas sugebėjo įtraukti pu
sę Lietuvos. Pradedant papras
tomis kaimo moterėlėmis, Ne
muno žvejais ir ūkininkais, bai
giant moksleivija, dvasiškiais 
ir ano meto bajorais. Sau tal
kininkų ieškojo visur, net ir la
biausiai neįtikėtinose vietose. 
Įsigijęs rusų valdininkų ir pa
sienio sargybinių pagarbą bei 
pasitikėjimą, net pačių jų pa- 
gelba gabendavo lietuvišką spau 
dą.

Kun. Sidaravičius kovojo ta
da. kai naktis Lietuvoje buvo 
tamsiausia, ir vėliau pasirodžiu
si “Aušra” rado parengtą tin
kamą dirvą lietuvių širdyse.

Tikri ir spalvingi žmonės

Net nuostabu, iš kur autorius 
surinko tiek autentiškos me
džiagos apie knygnešių veiklą 
ir tenykštį Sūduvos krašto gy
venimo būdą. Švaisto romano 
veikėjai nėra vien vaizduotėje 
gimę. Kiekvienas jų turi tikrą 
veidą, pavardę ir tinkamą vie
tą knygnešių istorijoje. Kai ku
rie, kaip bajoras Serafimas 
Laurynas Kušeliauskas, vertęs 
iš lenkų kalbos pirmąsias kny

geles ir tapęs artimiausiu kun. 
Martyno talkininku; apsukru
sis žvejys Norba Zuikelis, su
pažindinęs Sidaravičių su žiob
riais, kurie tiek daug prisidėjo 
prie knygų platinimo sėkmės 
Arba smulkesnieji veikėjai, kaip 
elgeta Drebutis, degutininkas 
Būdininkas ir daugelis kitų yra 
taip spalvingai atvaizduoti, jog 
beveik sunku patikėti jų tikru
mu.

Milžinas nuo arklo

Pats kun. Martynas, papras
to, nors laisvo, ūkininko sūnus, 
jau suaugęs paliko jaučius dir-

jų gabenimą iš Prūsų. Tos kny
gelės, dažniausiai religinio tu
rinio ir ne visuomet tobula lie
tuviška kalba parašytos, pasi
šventėlio kunigo pastangomis 
paplito Suvalkijoje ir visoje 
Lietuvoje.

Nuotykiai ir taktikos gudrybės

Įdomiai aprašomas knygų 
kontrabandos būdas, nuotykiai 
ir pavojai. Ką kiti, norėdami 
užmigdyti rusų valdininkų bud

riai — šekspyriško užmojo as
menybės). Dramaturgai, esą, 
galėtų iš Krėvės pasimokyti ir 
čia pavyzdžiu nurodytas J. Gru
šas su jo “Herkus Mantas”. J. 
Lankutis mini, kad surasta ant
roji apysakos “Miglose” dalis 
ir pluoštas Krėvės apsakymų 
apie “buržuazine valdininkiją”. 
Ragr^ama šį rankraštinį paliki
mą išleisti Pagaliau, pripažin
ta. kad Krėvė — didei:o talen
to ir plačiu užmoių rašvtojas.

Juozas Švaistas

ŽIOBRIAI
PLAUKIA

Knygos viršelis, pieštas P. Jurkaus 

vonuos ir išėjo mokslo siekti. 
Įkvėptas savo ankstyviausiojo 
mokytojo Lukšių kunigo Tata
rės. sutvirtintas savo įsitikini
muose vysk. Motiejaus Valan
čiaus, iš kurio rankų priėmė 
kunigystės šventimus, kun. M. 
Sidaravičius išaugo tikru dva
sios galiūnu. Jis pirmasis drįso 
tvirtai įsiremti kojomis į gim
tąją žemę ir pūsti prieš rusiš
kąjį vėją. Kuklus savo pavir
šine išvaizda, asketiškas asme
niniuose reikalavimuose, bet 
nepalaužiamas ryžte, organiza
vo jis pirmųjų lietuviškų kny
gelių rašymą, spausdinimą ir

rūmą, laimėdavo pinigais ar 
degtine, tą kun. Martynas pa
siekdavo paprasta Nemuno žu
vimi — žiobriais. Šis skanėsis 
ne vieną kartą padėjo jam ir 
kitiems bendradarbiams išlįsti 
pro labai siaurą plyšį. Net kny
gos buvo gavę “žiobriukų” var
dą, nes jas veždavo vežimo dug- ’ 
ne po lentomis, o viršuj pri
kraudavo žuvų rusų uoslėm su
klaidinti.

Parapijiečiai ir visi, su ku
riais tik kun. M. Sidaravičiui 
teko bendradarbiauti, jį be ga
lo gerbė ir mylėjo. Nors kai ku
rie kunigai atsiliepdavo apie jį 
m pašaipa ar pasipiktinimu, 
daugumas tačiau suprato, jog 
Sida’-avič’aus dirbamas darbas 
rus įrašytas Lietuvos istorijon, 
todėl ir stengėsi jam padėti. 
Rusų valdininkai, pavaišinti 
žiobriais, taip pat reiškė jam 
pagarbą, dažnai persergėdami, 
pavojui gresiant, ar net patys 
draudžiamąsias knygas padė
dami gabenti.

Stilius ir kalba

Švaistas kalba trumpais, 
taikliais sakiniais. Niekur roma
ne nestabdo veiksmo ilgais pa
sakojimais ar aprašymais. Ta
rytum autorius turi tiek daug 
apie dėstomus įvykius ar žmo
nes pasakyti, kad jokių šalu
tinių priemonių knygos pusla
piams užpildyti nereikia. Gra
žiosios Suvalkijos apylinkės, 
Nemuno pakrančių romantika 
nelieka visiškai užmiršta. Ta
čiau šie vaizdai tampa lyg de
koracijos scenoje, kad suteik
tų veikėjams rėmus ir veiksmui 
tinkamą nuotaiką.

Romano kalba, sumaniai iš
vengdama barbarizmų, seka 
tuometinių lietuvių — suvalkie
čių kalbėjimo būdą. Autorius 
tai dar labiau išryškina atskirų 
daiktų pavadinimais, būdingais 
tik tam Lietuvos kampui, ir 
savo veikėjų dialogais. Knygai 
autentiškumo teikia keletas pa
cituotų kun. Sidaravičiaus laiš
kų, pamokslų, dainelių . žodžiai

knygos veikėju lūpose skamba 
gyvai, įtikinančiai ir sklandžiai

K• lyga jaunimui ir senimui
Š.ą knygą turėtų perskaityti 

visas be išimties lietuviškas 
jaunimas. Amerikietiškos mo
kyklos suole mūsų jaunimas 
mokomas žavėtis ir idealizuoti 
šios tautos didvyrius, iš mažų 
pirkelių pasiekusius pirmųjų 
valstyoės vyrų vietas, turėtų 
sužinoti, jog ir Lietuva turėjo 
tokių pat didelių šviesos apaš
talų, savo dvasios didybe ne 
kartą net pralenkiančių čio
nykščius.

Žiobriai atplaukti turėtų ir 
pas kiekvieną suaugusį išeivijos 
lietuvį, kad, knygą perskaitęs, 
vėl prisimintų, kiek reikėjo au
kų bei pasišventimo lietuviškos 
spaudos laisvei atgauti. Gal ki
tą kartą, praeidamas pro nau
jausių leidinių stalą, toks lietu
vis ne tik sustos valandėlei kny
gų pavadinimų perskaityti, bet 
ir ranką prie piniginės spar
čiau pakels.

“Žiobriai plaukia” yra gra
žus indėlis lietuviškų knygų 
lentynon. Rašytojui J. Švais
tui ir toliau linkėtina turtinti 
išeivijos lietuvių literatūrą pa
našiais. daugiariopu atžvilgiu 
naudingais romanais.

Knygą išleido Liet. Knygos 
Klubas Chicagoje. Viršelį pie-

parodos
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BOSTONISKIAI KOMPOZITORIAI
I ;

ir jų įnašas koncerto programon
Juliaus Gaidelio ir Jeronimo Kačinsko kūryba

IZ. VASYLICNAS, SomerviUe, Mass.

Lietuviškoji visuomenė ruo- simfonijom. Dabar jų turi 
šiama simfoniniam koncertui, 

kuris įvyks Chicagoje, Kultū
ros Kongreso metu, lapkričio 
mėn. 25 dieną. Šia proga — ke
letą žodžių apie bostoniškių 
kompozitorių išpildomus kūri
nius. Kaip žinia, koncerte pirmą 
kartą bus išpildyti Juliaus Gai
delio “Du lietuviški šokiai” ir 
Jeronimo Kačinsko dvi ištrau
kos iš “Vilniaus suitos”. Ma
nau nebus pro šalį painformuo
ti ir apie pačius kompozitorius 
bei jų kūrybą, kad Kultūros 
Kongresu besidominčioji visuo
menė galėtų susidaryti pilnesnį 
vaizdą. -

“Dešinysis” ir “kairysis”
Bostone gyveną kompozito

riai — Julius Gaidelis ir Jero
nimas Kačinskas — savo kū
ryboje reprezentuoja pačias 
naujausias šių dienų muzikos 
meno sroves. Julius Gaidelis lai
kytinas labiau “dešiniuoju”, su 
ryškia, moderniai romantine te
matika, persunkta folkloriniu 
koloritu, gyvos ritmikos, su 
stipriu palinkimu į klasinę for
mą. Jeronimas Kačinskas kraš
tutiniai- “kairysis” (muzikine 
prasme), laikosi visiško formi
nio laišyjumo, be mažiausio si
metrinio schematiškumo; savo 
melodiką jis grindžia atemati- 
ne sistema, kurioje melodijos 
plaukia improvizaciniu būdu, 
nesikartodamos, vis naujos, su 
laisva improvizacine ritmika, iš
ieškotu, su tradicijomis neriša
mu spalvingumu.
Du talentingieji ir darbštieji
Abu jie parodė pasigėrėtino 

darbštumo kompozicijos srityje. 
Sakyčiau, daugiau negu darbš
tumo. Jie parodė nepaprastą ti
kėjimą kūrybine galia!!! Su ne- 
palaužiamu ištvermingumu jie 
krovė vieną kūrinį po kito, ne- 
išsigąsdami pilkos emigracinės 
aplinkos, dažnai neturėdami vil
ties savo kūrybos išgirsti. Tik 
pažiūrėkime į jų kūrybinį išei
vijos balansą. Julius Gaidelis ... . ...

._ _ . , , . viskieji šokiai
išvažiavo iš Lietuvos su dviem madienio simfoniniame koncerte.

šias, iš kurių tik vieną galėjo 
išgirsti meistriškame Vytauto 
Marijošiaus pastatyme su Hart
fordo orkestru. Styginių kvar
tetų jau turi keturis, įvairių 
kamerinių ansamblių, būtent, 
medinių pučiamųjų kvintetą, 
trio smuikui, klarnetui ir val
tornei, trio smuikui, klarnetui 
ir fagotui, kapitalinę smuiko 
sonatą, toliau “Giesmė apie Ge
diminą” — didžiulę oratoriją 
vyrų chorui ir solo baritonui 
su simfoniniu orkestru, “Kan- 

' tatą apie Lietuvą”, mišriam 
chorui, solo sopranui ir barito
nui ir fortepijonui (žodžiai Sta
sio Santvaroj, dainų chorams 
ir solistams, daugelį miniatū- 
rų smuikui bei fortepijonui. Pa
galiau sukūrė eilę lietuviškų šo
kių simfoniniam orkestrui.

Jeronimas Kačinskas emigra
cijos laikotarpyje praturtino 
savo kūrybinį lobyną visa eile 
kapitalinių veikalų, įvairaus tu
rinio ir paskirties. Atbaigė Vo
kietijoje pradėtą didžiulę “At
pirkimo misteriją” simfoniniam 
orkestrui, parašė nedidelį nuo
taikingą orkestrui veikalėlį, pa
vadintą “Lenta”, simfoninę fan
taziją Nr. 2, dabar dirba prie 
užbaigimo didelės “Vilniaus sui
tos”. Čia jo parašytos ir mišios 
Mindaugo 700 metų krikšto su
kakčiai atžymėti. Pasigėrėtini

Iš Kultūros kongreso meno parodos
A. Elskus Maine

jo kameriniai veikalai: keturios sų kompozitorių davė šios rū- 
miniatūros fleitai, klarnetui ir 
violončelei, pučiamųjų kvinte
tas, septetas klarnetui, fagotui, 
valtornei, smuikui, altui, violon
čelei ir fortepijonui; “Improvi
zacija” vargonams, “Atspin
džiai” fortepijonui, eilė dainų 
ir giesmių solo ir chorams.

Šokis koncertinėje muzikoje

sies kurinių.
Juliaus Gaidelio lietuviškieji 

šokiai
Tų kūrinių apstu ir Juliaus 

Gaidelio kūryboje. Parašęs du 
lietuvišku šokiu smuikui su for
tepijonu ir vieną fortepijonui, 
jis ėmėsi štai jų parašyti ir 
simfoniniam orkestrui. Ligi

šiol jų parašęs jau šešis. Savo 
šokiuose jis stengiasi būti kiek 
galima lietuviškesnis. Vienuose 
jis iškelia labiau melodinius 
liaudies elementus, kituose pa
brėžia daugiau liaudinį ritmą, j 
kurį jaučia ypatingai sutartinė
se. Suprantama, jis panaudoja 
savitą harmoniją, būdingą jojo 
stiliui, kad ir nuosaikesniu mas
tu, kuri labiausiai nusveria tų 
kūrinių modernųjį pobūdį. Už
tat forminiu atžvilgiu jo šo
kiuose jaučiamas ryškios kla
sinės normos. Jo šeši simfoni
niai lietuviški šokiai, kad ir nė
ra vienu laiku rašyti, bet yra 
apjungti į suitos formos rėmus. 
Gaila, Kultūros Kongreso kon
certe dėl repeticijų stokos ne
bus galima išpildyti visos Lie
tuviškų šokių suitos, o tik du 
trumpučiukus šokius, būtent, 
trečiąjį ir antrąjį. Trečiasis 
simfoninis lietuviškas šokis pa
imtas iš fortepijono suitos. Jis 
parašytas šešių aštuntųjų tak-, 
te, su tempu Andante mistico. 
Tai gamtiškas vaizdelis, perdėm 
pastoralinės nuotaikos, supo
nuojąs pasakišką undinių pa
saulį, kur. jos šoka ežero ban
gomis barkarolės ritmais. Ant
rasis šokis paimtas iš oratori
jos “Giesmė apie Gediminą”. 
Tenai jis vaizduoja karių šokį. 
Po medžioklės 
savo kariais stovykloje kažkur 
apie Panerius. Kariai statosi 
palapines, vakarieniauja, girkš- 
noja ir, įsišildę nuo gardaus 
midučio. linksminasi, dainuoja 1 
ir pradeda šokti. Jų šokis Alleg-1 

I ro energico tempe, dviejų ket-

virtainių ritme, su aiškia a b a - 
c - b a schema, būdingas pašė
lusiu ritmu bei disonansine har
monija.

Vilnius Jeronimo Kačinsko 
kūryboje

Jeronimo Kačinsko pateiktas 
šiame koncerte veikalas yra iš
trauka iš jo naujausio simfo
ninio veikalo “Vilniaus suita”. 
Visas veikalas susideda iš pen
kių dalių, dalinai programinis, 
su iliustruojančiais pavadini- 

f Nukelta j 5 psl.)

STIRBIS FUEL OILS

I

— - •

Gediminas su

Aliejus virtuvei ir krosnim.'- 
‘Geresne ir pigesnė alyva’

Tel. HEmlock 4-6264

PETRAS STIRBIS 
6741 So. M&plewood Avė. 

Chicago 29, UI.

PERKU IR PARDUODU
PAŠTO ŽENKLUS IR 

SENUS PINIGUS 
P A T B I A

6312 S. Western GR 6-6592
Atdara 11-4 ir 6-8

PI4CASK OPĖS YOl K HIART. 
HKia* NEEDEJ) AT ONUE!

“llollurs for Bricks-’, to build St. 
Patrick’s School in Phenix City. Ala- 
bania. Send no inatter how little.

c/o SISTKR MARY JAM ES
Bok 168 — iK-pt. c. p. 

"Won’t you pliuse Hclp us!“

TELEV1S1ON CO.
2512 W. 47th SL, FR 6-1996

TV. RADIJAI, Hl-FL VĖSINTUVAI 
Panlavimui—taikymai Sekm. uždaryta•♦♦♦♦♦♦♦••*.«

GERA PROGA!
Geroje apylinkėje parduodama 

Marųuette Batų Taisymo dirbtu
vė. Skambinti —

HDltop 5-6914

30% pigiau mokėsite

I
1

10%, 20%, 
uz updraudų nuo 
mobiiio pas

FRANK Z 
3208 K West

Chicago 42. Illinois
Tel. G A 1-8654 ir GR 6-4330

A P O L I S
95111 Street

SIUNTINIAI 1 LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 1065 Archer, 
Chicago 32, I1L Tel. YA 7-5980

PIRKITE APSAUGOS BONUS

KAZĮ K FURNITURE CO.
5905 So, Kedzie Avė., PR 8-1331, Chicago 29, III.

Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
DDCIE (Slumber on) RESTONIC Dr. Fuller, 
HOLLYWOOD lovos ir kiti moderniški baldai. 
Prieš pirkdami baldus patikrinkite kainas pir
miau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau negu 
kitur.
GAMINAME BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS

Pasirinkite stilių ir medžiagą, kuri jums patinka. Taip pat 
atnaujiname senus baldus.

JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAICIAI

Julius Gaidelis, kurio du “Lietu- 
i” skambės šio sek-

COSMOS PARCELS EXPRE$S
CORPORATION

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

į bet kurią SSSR dalį.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS - 

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

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

Einant prie programoje išpil
domų dalykų, savitai įdomūs 
bei dėmesį patraukią yra pava
dinimai “Lietuviški šokiai”. Ne 
vienas panorės čia išgirsti kaž
ką panašaus į jaunystėje šok
tą polkutę ar pasiutpolkę. Kaip 
ryškesnė muzikinė forma, tau
tiniai šokiai atsirado muzikoje 
tautinio romantizmo laikotar
pyje. Čia ryškius pavyzdžius 
davė Dvoržakas su savo slavų 
šokiais, Griegas — norvegų, 
Granados — ispanų, ir kiti. Ši
tie šokiai nebuvo tikri, šokami 
tautiniai • šokiai. Čia muzikos 
priemonėmis siekta išreikšti 

l tautinio šokio idėją, jo ritmiką, 
koloritą, charakterį, pačią šo
kio dvasią, kiek ji reiškiasi tau
toje. Tai saviti idealizuoti mu
zikos paveikslai, išreiškiantieji 
meninėje plotmėje visa tai, kas 

, su tautiniu šokiu rišasi — 
burtis, aplinka, gamtavaizdis. 
Neišskirtina čia nei kūrėjo in
dividualybė. Todėl visuose tuo
se tautiniuose šokiuose visų 
pirma matome kūrėją su visu 
jo stiliumi bei priemonėmis. 
Sunku būtų pavyzdžiui sumai
šyti Granados ispanišką šokį 
su Ravelio bolero, irgi ispaniš
ku šokiu. Juose abiejuose ryš
ki šokio dvasia. Bet jų skirtin
gi muzikiniai stiliai aiškiai nu
sako
veidą ir neleidžia neatskirti 
tinio romantizmo stiliaus 
ryškaus impresionizmo.

I

i

SIUNTINIAI 
I 

LIETUVA

-

f

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

NEW YORK 3. N Y 39 Second Avenue Tel. CH 3-2583
NEW YORK 11, N. Y. 135 W. 14th St. Tel. AL 4-3400
BROOKLYN 11, N. Y. 370 Union Avenue Tel. EV 4-4952
BUFFALO S, N. Y. 332 Fillmore Avė. Tel. TL 6-2674
BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avė. Tel. DI 5-8808
YONKERS. N. Y. 235 Neppeshan Avė. Tel. GR 6-2681

kompozitoriaus istorinį 
tau- 
nuo

O kain mūsuose?

DOVANAS KALĖDOMS 
savo artimiesiems

SIŲSKITE JAU DABAR 
ir tik per

CENTRE' PARCEL 
SERVICE

kurio pagrindinė įstaiga yra

220 South Statė Street
Telefchas WA 2-9S54, 

gi B. Vitkaus vedamą skyrių rasite 
2618 West 63rd Street

Telefonas WA 5-2466

GARANTUOTĄ SIUN
TINIŲ PRISTATYMĄ 
TRUMPIAUSIU LAIKU 
ATLIEKAME JAU 
NET 18 METŲ.

i

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

Atdara: treč., ketv. ir penkt. 5—9 v.; šešt. 10—9 v., sekm. 1—6 p. p.
Woodhaven 21, N. Y. 84—17 Jamaica Avė. Tel. VI 3-1477
PASSAIC, New Jersey 176 Market St. Tel. GR 2 6387
PATERSON 1. N J. 99 Main Street Tel MU 4-4619
♦VINELAND, N. J W. Landis Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.)
LAKEWOOD. N J. 126 4th Street Tel FO 3-8569
NEWARK 3. N. J. 128 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
RVINGTON 11. N. J. 762 Springfield Avė. Tel. ES 2-4685
HARTFORD, Conn. 132 Franklin Avė. Tel. CH 6 4724

NEW HAVEN. Conn 509 Congress Aev. Tel LG 2-1446
PHTLADELPHIA 23 Pa 525 W. Girard Avė. Tel. PO 5-5892
PTTTSBURGH 3 Pa 1015 Ras’ Carson St Tel H1J 1 -275<
CLEVELAND 13. Ohio 904 Literary Road Tel TO 1-1068

Youngstovvn, Ohio 21 Fifth Avė. Tel. RI 3-0440
WORCESTEK. Masu 174 Millbury St. Tel SW 8 2868
GRANO RAPTDS, Mich. 606 Bridge St N.W. Tel GL 8-2256
DETROTT Michigan 7300 Michigan Avė Tel. VT 1 5355
HAMTRAMCK Mich 11333 Jos. Campau Te) TO 7-1575
CHICAGO 22 1LI. 2222 W Chicago Avė Tel BR 8-«9«6
CHICAGO 8. ILL. 3212 S. Halsted St. Tel. WA 5-2737
Los Angeles 22. Cal. 960 S. Atlantic Blvd Tel. AN 1 2994
SAN FRANCISCO. Cal 2076 Sutter Stree Tel FT 6 1571
WATERBURY, Conn. 6 John Street Tel PL 6-6766
ATHOL, Mass 61 Mt. Pleasant St.. Tel. CH 9-6245

BOSTON 18. Masa. 271 Shawmut Avė. Tel. LI 2-1767
* Vineland skyrius atidarytas penktad.. šeštad. ir sekmadieniais

Mūsų tautoje šokis neturi 
ryškesnio kūrybinio vaidmens. 
Kur-ne-kur jis aptinkamas, nu
slopintas turtingos ir ryškiai 
savitos dainos, nedrąsus, nebū
dingas, pamėgdžiojantis sveti
mybes, daugiau prisikiriamas 
prie vaikų žaidimų, negu prie 
tikrųjų suaugusio jaunimo šo
kių, kur reiškiasi jaunystės 
energija, visa susikaupusi jau
nystės aistra.

Mūsų kompozitoriai ne kartą 
ėmėsi plunksnos tautiniams šo
kiams kurti. Iš dalies paveikti 
istorinių pavyzdžių, o tikriau
siai leisdami savo kūrybiniam 
polėkiui pasireikšti jų vaizduo
jamame bei jaučiamame lietu
viškame šokyje, ne vienas mū-(

Dedame keletą pavyzdžių:
1961 OLOS. 98, Full Power & Air cond. $2,758.00

KAIP NAUJAS

1960 PONT., 2 dr., H. T. Full price ..... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Traks. $1,550.00
1961 FORD Galax„ 4 dr. Power ..... $1,550.00
1959 CAD. Fleetwood, 4 dr. Full Power .... S ???

AIR COND.

1960 FALCON, geram stovy, tik.............$50 įmokėti
1962 PONT. Bonn. Conv., tik .................. $2,800.00
1959 PONT. Bonn., 4 dr., H. T. Power .. $1,195.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00
1960 RAMBLER Ambas. 4 dr. Power .... $1,025.00
1958 CHEV. Conv. Stand. trans.........................$995.00
1957 OLDS. 4 Dr. “98" .....................................$600.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

I Chicago 36, III. Tel. WA 5-5121

“Order now for the Holidays our Tndividual Molds” 
Visit our lovely old fashioned 

FOUNTAIN ROOM and Bulk Store at 
1100 Chicago Avė., in Oak Park 

Bulk Store 42 I.ake St., Oak Park, TU.

PETERSEN ICE CREAM CO.
Fruit Punch Frappe 

For Graduations and Wedding Receptions 
Individual Ice Cream Molds - Ice Cream Cakes

For Suburban Deliveries
Special consideration for your church, club or ąchool 

5835 W. Lake St. EUclid 6-6130, EStebrook 8-1760

Maisto produktų siuntiniai, akordeonai ir 
siuvamosios mašinos dabar pristatomi 4-5 
savaičių laikotarpyje.
Turime ypatingai gausų pasirinkimą pre
kių siuntiniams sudaryti. Apsilankykite 
pas mus ir vietoje įsitikinkite.

4*

Viskę perka pas L i epo n į!

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo

- 2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Westem Avė. krautuvė.

KVIEČIAME APLANKYTI MOŠŲ NAUJAS PATAUAS Vacys Motor Sales
6516 SO. WESTERN AVĖ.

AND LOAN ISSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, Prei.

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

4'/t%
Nauju aukštu dividendu aumatomu 

mokėti ant investavimo sąskaitų nuo vasario mta. 1 lt, IMS 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.

Dividendai mokami aauaio lr liepos mta. 1 r.
VAI Ali n ne. pirm, ir ketv.............................. 9 ▼. r. iki i *. n.
VMLARUUo: antrad. Ir PENKT..................... 9 v. r. Ud I B. >.

ŠEŠTAD.......... I ». r, tkl II r. 4. TrsšBd. atdaryta.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

Split by PDF Splitter
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BOSTONIŠKIAI 
KOMPOZITORIAI

MODERNIOJI TIKĖJIMO

ANTOLOGIJA
DR. JUOZAS DAUGAILIS

Katalikų ir protestantų minty to jų žodis

Ch. Da- 
santykį 
(“moks-

evangelijomis; Europos teolo
gijos garsenybė Kari Adam 
dėsto apie protingumą tikėjimo 
į Kristaus prisikėlimą; britas 
R. W. Catterall parodo, kaip 
modernusis protas gali derin
tis su evangelijų dvasia; Io- 
wos univ. prof. D. Stanley, S. 
J.f svarsto, kaip neturi pagrin
do tariamas evangelijų “apvaly
mas nuo mitų”; Manchester 
univ. prof. H. H. Rowley (pro- 

nagrinėja, kokios

i

(Anglijoje) profesorius 
vis rašo apie tikėjimo 
su protiniu žinojimu 
las neturi pagrindo bijotis ti- testuotas) 
kėjimo kaip kliūties”); didy- šviesos įneša atradimai senųjų

I

sis vokiečių rašytojas R. Guar- 
dini svarsto tikėjimo ir abejo-

Louvaino univ.
S. J., svarsto

Naujų kelių ieškotojas popie
žius Jonas XXIII laiku metė 
krikščionių suartėjimo mintį, 
kuri rado greitesnio atgarsio, 
negu daugelis galėjo tikėtis. 
Vienu iš to pavyzdžių yra šie
met pasirodęs kolektyvinis vei
kalas “Faith, Reason and Gos- nių problemą (“tikėjimas yra 
pels”, suredaguotas Fordhamo gyvenimas aukščiausia prasme 
universiteto profesoriaus J. J. i ir jis turi susilaukti pakartoti- 
Heaney, S. J. (išleido The New- nių krizių”); 
man Press, 1962 m., 327 psl., prof. J. Levie,
kaina $1.95). Tai moderniosios santykį tarp tikėjimo ir inte- 
minties antologija tikėjimo ir lektualinio 
evangelijų klausimais. Kas įdo
miausia. kad šio veikalo sukū
rime dalvvavo jungtinės moks
lininku jėgos: 11 straipsnių pa
rašyta katalikų ir 4 — protes
tantų. Visi savo šakų specia
listai. ir veikalo skaitvmas rei-

— MU,

ka’auia filosofinio ir teologinio 
pasiruošimo. Eiliniam skaityto
jui jis bus persunkus ir per- 
abstraktus.

nuoširdumo; Not
tinghamo univ. prof. A. Ri

i raštų ties Mirties jūra (vad. 
“Dead Sea Scrolls” neįrodo, 
kad krikščionybė tebuvusi esenų 
sektos mokslo išsivystymas); 
Briuselio teol. kolegijos prof. 
B. Rigau, O. F. M., derina kri
tiškos istorijos atradimus 
tykyje su evangelijomis.

Tikėjimo prigimtis ir pagrindai

Pirmoji dalis skirta tikėjimo 
prigimties ir pagrindų nagrinė
jimui, gal kiek nutolstant nuo 
iki šiol daugiau pamėgtų pro
tinių pagrindų, daugiau išryš
kinant sielos intuityvinį kelią 
ir infuzinį (Dievo malonės) vei
kimą. Čia Edmondo kolegijos

I

P. Brazauskas Kristaus galva 
(aliejus)

Iš Kultūros kongreso meno 
parodos

i

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — $10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos.

J. MIGLINAS 
2549 W. 69tb St II a., PR 6-1063

chardson (protestantas) rašo 
apie tikėjimą ir iš anksto susi
darytas “prietaringas” pažiū
ras.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė.
Tel. FRontier 6-1882

iš

E vangeli jos ir istorinė tiesa
Jei pirmoji dalis daugiau re

ligijos filosofija, tai antroji — 
istorinė. Čia dr. F. Filson (pro
testantas) įrodinėja', kad evan
gelijos neišplaukė iš graikų fi
losofijos; Innsbrucko univ. prof. 
H. Rahner, S. J., įrodinėja, kad 
evangelijos nesusidarė graikų 
mitologijos poveikyje; Aber- 
deen univ. prof. A. M. Hunter 
(protestantas) išryškina, kaip 
apaštalų mokslas sutampa su

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu
Jei norite užsitikrinti noo ugnies namus, baidus, 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 &IŲ kompanijų: 
AMKKICAN AUTOMOBII.E INSIRANCE COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICAN INDKMNITY COMPANY
DUBUQT'E KIRE * MARINE INSI KANCE COMPANT 
FIREMAN’S FI NU INSI RANCE COMPANY 
FIREMAN'S INOEMNITY COMPANT 
INDUSTRIAL.-INSURANf E COMPANT 

MASSACHISETTN FIRE A MARINE INSURANCE CO 
PACIF1C NATIONAL FIRE' INSI’RANCF, COMPANY 
PFARI ASRCRANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANY 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
VVKSTEHS FIRE INSURANCE COMPANY 
WESTF.RN CASUALTY A SI RETY COMPANY

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of IJndersmten

0MAI1EY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEotral 8-5206

t

I

5DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 24IDEAL F U N D RA1SER 
Instructioiial-I ntercstiiig-MotivMtinK 
Entertalning-Clutlleiu;ing-FL>ciiiatinK...

“BIBLE QUEST
UNIQUE G1FT!

in time for Christmas!
Here is the game you vvill vvant 
get for the family. for 
Also ideal as gifts and

I avvarda. BIBLE ųl.’EST is a fasci- 
nating game, available in tvvo sizes: 
Family size for up to 12 players, 
$1.9S postpaid. Scivool size fo 
players, $3.95 postpaid.

Sisters of Saint Dominic 
RAGINE DOMINICANS 

Fowler, Michigan

i S
S K YLA R K MOTORS, INC

I
to

Chi istmas. 
incentive 2615 So. Kedzie Avė., Chicago 23, UI,

Geros kokybės vartoti automobiliai 
pigiam susisiekimui - transportacijai

istorinė 
iš kiek- 
prisimi- 
jo nuo-

(Atkelta iš 4 pusi.)
mais kiekvienai daliai. Auto
riui texo gyventi ir dirbti Vil
niuje pusketvirtų metų. Nepa
prasto grožio Vilniaus gamto
vaizdis pagauna kiekvieną lan
kytoją bei nuolatinį jo gyven
toją. Dar daugiau masina kiek
vieną lietuvį Vilniaus 
piaeitis, bylojanti čia 
vieno kampelio. Savo 
nimus apie Vilnių bei
stabias apylinkes, supindamas 
juos su Vilniaus istorine tikro
ve, Jeronimas Kačinskas patei- 

I kia savo naujausiame simfoni
niame veikale. Štai vaizdūs Vil
niaus suitos dalių pavadinimai: 
1. Senoji Vilniaus pilis, 2. Ne
ris ir Vilnelė, 3. Vilniaus bokš
tai, 4. Karoliniškės, 5. Aušros 
Vartai. Šiame koncerte bus iš
pildomos dvi pirmosios dalys. 
Vilniaus 
girdisi 
balsis, 
sunkios 
ries 
eina 
vais 
mis.
kos muzikos elementų. Vilniaus 
suitoje Jeronimas 
laikosi nuosaikaus 
mo. Vilniaus suita 
syti 1961 metais, 
kompozitorius išbaigia ketvirtą 
ir penktąją dalį.
1962 m. lapkričio mėn. 14 d. 
Somerville, Massachusetts

pilyje per visą veikalą 
dramatinės gaidos at- 
primenąs kovingos ir 
praeities vaizdus. Ne-

Vilnelės garsų slinktys 
lengvai tekančiais moty- 

bei šviesesnėmis impresijo- 
Protarpiais įpinta lietuviš-

I

san-

I 
I
I

Trečioje dalyje pravedama 
tikėjimo sintezė. Čia Woodsto- 
cko koleg. prof. V. O’Keefe gi
linasi į evangelijų esmę; jėzui
tas D Stanley svarsto evange
liją išganymo istorijos prasme; 
Dijono semin. rektorius K. 
Mouroux rašo apie tikėjimo 
pradinius ir galutinius elemen
tus. Pabaigoje — Louvaino Šv. 
Alberto kolegijos prof. Fr. Tay- 
mans, S. J., duoda studiją apie 
stebuklų santykį su tikėjimu ir 
protu.

Taigi — temos aktualios. 
Dauguma jų pirma yra pasiro
džiusios kaip atskiros studijos 
teologiniuose ir pan. žurnaluo
se, todėl veikale gal nėra nori
mo vientisumo ir kai kurie 
straipsniai atrodo daugiau ar 
mažiau atsieti nuo dabartinio 
uždavinio. Vis dėlto — temos 
paruoštos su specialistų preci
zija, su mokslininkų gilumu, 
visų pagrindinė mintis būtų ga
lima suvesti į vieno iš šios kny
gos autorių — Nottinghamo 
universiteto profesoriaus dr. 
Alan Richardsono (protestan- 
to) pareiškimą:

— Tapti krikščioniu tai nė-| 
ra atsižadėti proto; priešingai, 
tai padeda žmogui pasidaryti 
daugiau racionaliu; tapdamas 
krikščioniu žmogus tikra to žo
džio prasme tampa filosofu... 
Taigi, tikėjimas yra būtinai su
rištas su protavimu, ir nei pro
tas, nei tikėjimas negali pilnai 
be kits kito būti suprastas.

Tikėiimo sintezė

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niai* ir aekmadleniaie nuo 

, 9:10 vai. ryto. Vakar uškoe 
i? vai. vak.

VISOS PROGRAMOS Ift
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413
71M So. Maplewood Ava.. 

Chicago M. DL

«:10 iki 
pirmad.

WOPA

ir

Kačinskas 
naujovišku- 
pradėta ra- 
Šiuo metu

bei 
tei- 
pri-

GAISRO — AUTOMOBILIŲ 
GYVYBES, LIGOS 

ir visų kitų Įvairių rūšių 
“home ovvners’’ apdraudomis 
raukitės mūsų agentūroje dėl 
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.

BACEVIČIUS
APDRAUDŲ AGENTŪRA 

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

I

I

Tel. - BIshop 7-2236
KLAUSKITE ED ARBA TONY

ANT BONUS 
SĄSKAITŲ

INSURED

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND 
SAVINGS 

4840 Archer Avė. • Chicago 32

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $4.29

DA SILVATo YrT oLD PORTUGAL
BRANDY Fifth $3.49

^Dflino^™?
TV-RAtMUAI -3UOST. REKORD 

STEREO FONOGRAFAI - 
ANTENOS - BATERIJOS - L 
CL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKR 

fc«/noj <r ;garantija

3321 S. Halsted St.- CLiFFSce 4-5665

SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMAS
Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną. Dabar yra 

rudens ir žiemos sezonui Jūsųlaikas prisiminti pageidavimus 
artimųjų anapus vandenyno:
VILNOS

VIETINES ir ANGLIŠKOS
PALTAMS MEDŽIAGOS
KOSTIUMAMS
BOUCLE
CHINCHILLA
VĖLO URS
KREPAS

Mes taip pat turim užuolaidctns, uždangalams ir baldų 
apmušimams medžiagas

KARTONAI
ŠILKAI
STANGRUS IR IŠSIUVI
NĖTAS. NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODĖMS

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

TELEFONAS — HARRISON 7 3737

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiaurę 
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

’55
’58
’60
’58
’57 
*57
’56

BUICK — geras transportacijai, tik .. $165.00
FORD WAG0M ................................. $395.00
CHEV. Beladr, 2 DrM geram stovyje $1,295.00
------ 1 $945.00 

$695.00 
$295.00 
$695.00

IR DAUGELI1S KITŲ GEROS KOKYBES VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ

BUICK ... 
CHRYSLER 
PLYMOUTH 
CADILLAC

I

/■

ClZ I D’C S E L F OlVli MSERVIGE 

Liquor Store
5515 SO. DAMEH AVL ALL PHOMES WA 5-8202

NOVEMBER — LAPKRIČIO 21, 23, 24 D. D.

IMPERIAL NAPOLEON FRENCH 
BRANDY Fifth $2.98

)

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

SKAIDRIOJI VODKA 80 PROOF Fifth $£.98 

IMPORTED BLACKBERRyTaFRICOT, CHERRY 

GREEN or WHITE MENTHE, DARK or 
LITE CACAO Fifth $2-59

GERMAN WINE 1960 WINTAGE
NIER STEINER, MAY, RUEDESHEIMER, 
LIEBFRAUMILCH Fifth ,89c

ARMAND ROUX 1959 VINTAGE
IMPORTED FRENCH BEAUJOLAIS Fifth $-| .98

Fifth~$5;39CHERRY HEERING LIQUEUR

MOET & CHANDON IMPORTED 
EXTRA DRY FRENCH CHAMPAGNE
30 oz. Bottle *. Fifth $3-93

DIVIDENDU MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
Ui 4 metu investznento bonus mokame dividendu kaapusmeti ir

dar išmokėsime po V4% ui kiekvienos metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 33, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. * ▼. r. — 4:10 p. p.

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — S p. p.

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų, kreipkitės j

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas 

2202 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

Split by PDF Splitter



DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 24

AUTOMATAI
DR. ČESLOVAI MACAITIS, De Grace, Md.

Kai primityvios gamtos platy
bėje pasiklydęs žmogus paspen
dė pirmuosius slastus ir kai pa
vasariais ištvinusiam upelyje 
jis užtvenkė pirmąsias varžas, 
automatų idėja jau buvo gimu
si. Per daugelį tūkstančių me
tų ji augo ir brendo ratelio 
dūzgime, ant malūno švilpiančio 
sparno ir šimtuose kitų žmo
gaus veržlios minties sugalvotų 
pabūklų; ši idėja buvo gyva 
vis tuo pačiu siekimu ir paspęs
toje kilpoje ir tik svajonėse 
egzistuojančiam technologijos 
stebukle — vis tuo pačiu ieško
jimu, kaip pavaduoti žmogaus 
jėgą ir jo sugebėjimus, kasdie
ninių tikslų besiekiant.

kančiais krupliaračiais skaičiuo
dami dviejų skaičių sumas. Su
jungdami didesnius ir didesnius 
ratų, dalbų ir stūmoklių skai
čius, žmonės privertė automa
tus kartoti kaskart sudėtinges
nį judesį, atlikti kaskart pai
nesnį darbą. Tačiau esmė liko 
ta pati — vieno veiksmo nesi
baigiantis kartojimas, neatsi
žvelgiant į sąlygas ir aplinky
bes, kol žmogaus valia tokį au
tomatą sustabdo arba, kol jis 
sulūžta, aklai sekdamas nusta
tytą judesį prieš nenugalimas 
kliūtis.

Dabarties automatai

Antrasis automatų laipsnis

Pirmame tarpsnyje automa
tai buvo labai paprasti — jų 
paskirtis tebuvo atlikti tik vie
ną veiksmą ir tik vieną kartą, 
mas. Vėliau, kai buvo išrastas 
kaip, sakysim, slastų užsidary- 
ratas ir su juo periodiškas to 
paties judesio kartojimas, pra
sidėjo nauja automatizacijos 
epocha, kurioje pirštais vejamą 
giją pakeitė verpimo ratelio su
kimasis ir žmogaus rankos nuo
lat vartomą smėlio laikrodį pa
vadavo ratukų sistemos varo
mos valandų rodyklės.

Šiame tarpsnyje atsiradę au
tomatai gamyboje, susisiekime 
ir laboratorijose dideliu tikslu
mu vėl ir vėl kartojo tą patį
veiksmą, išspausdami molyje 
tūkstančius visiškai vienodų 
lėkščių, vienodai bėgiais risda- 
mi plieninius ratus arba besisu-

Po to atėjo trečias automatų 
laipsnis. Šio laipsnio automatai 
ėmė sekti aplinką bei savo vei
kimo rezultatus ir reaguoti į 
tos aplinkos ir savo veikimo 
pasikeitimus. Užuot senųjų au
tomatų, kurie tuo pačiu smūgio 
stiprumu prakala skyles vieną 
po kitos metaliniuose lakštuo
se, naujieji automatai pritaiko 
savo smaigalių smūgius prie 
slenkančių lakštų storumo ir, 
betikrindami išmuštų skylių dy
dį, sustiprina savo smūgius, jei 
tos skylės permažos, ir sušvel
nina juos, jei skylės platesnės, 
negu reikia. Čia labai paprastas 
tokio automato pavyzdys, tyčia 
taip sugalvotas, kad jo papras
tume būtų ryškesnis grįžtamo- 

I sios kontrolės principas.

A Mončys Skaitytoja

Į

Stasys Barzdukas Kultūros kon
grese, Lituanistinių mokslų sekci
joj skaitys paskaitą “Mūsų kas- 
iienlnės kalbos aktualijos”. Pa
skaita šiandien, 2 vai.. Jaunimo 
Centre.

ra-
au-
jos

Tokie grįžtamosios kontrolės 
automatai fabrikuose formuoja 
metalo dalis, jas tekina ir zuli
na, vienu ar kitu būdu lygina, 
kiek apdirbamas metalo gabalas 
skiriasi nuo pageidaujamos 
formos, ir atitinkamai jį kei
čia. Panašiai ir vairuojamų 
ketų skridimas jose esamų 
tomatų ir pataisomas, kad
lėktų nustatytu taku. Grįžtamo
sios kontrolės aparatai moksli
nių skaičiavimų laboratorijose, 
kuriose nepaprasto greičio skai
čiavimo mašinos veikia pagal 
nustatytą programą ir pagal iš 
anksto surašytas taisykles, pa
sirenka vieną ar kitą skaičiavi
mo kelią, atsižvelgdamos į pa
siektus rezultatus, kuriuos be
lygindamas automatas renka 
savo kontrolei reikalingą infor
maciją.

GROUP RETREATS
SPEND WF.EK-END WITH GOD 

up to 40 people
only $15 per perso n for week-end. 
Individual Retreatant also welcome. 
All private Rooms with bath. ' 
venient location. VVrite today 

information:
BI.ESSED 8ACKAMEST 

RETREAT HOESE
* Dept. »CP. »V.S.,31 Conway. Mich.

Con 
for

BEAUTIFLL HANDMADE

NUN DOLLS
Make Lovely

CHRISTMAS GIFTS, 
BIRTHDAYS, Too.

Made with lovfng care vith partl- 
cular attention to detali.

Fine imported materials used to 
produce a real work of art. The fin- 
ished produet wlll become a Collec- 
tor’s item and one your little giri 
will enjoy and love now.

A full 5 decadf rosary hangs from 
the waist and a beautiful cruciflx 
from the nork.

Habit is hand pleated. Doll has 
beautiful face and is unbreakable. 
Amu, head and eyes movė.

Order carly for Chrištmas alloving 
two to three. wecks 
much hand wonk is 
dueing the most 
DOLL available.

Never sold at this 
not sol d in stora*.

OMĄ 88.95 for
OM.Y 813.95 for

Three habit colors to choose from: 
Black. Whlte, or Brown.

Send check or money ord'-r to:

EDWARD REDMOND &
ASSOOATES

10 E, 2nd Street. 
Scotlsdale. Arizona

for delivery— 
^ntailcd in pro- 
beautiful Nl’N

prie-, before and

8-inch doll. 
13-ineh doll.

!čiau paminėtas dviejų dydžių 
sulyginimo atvejąs.

Ateities automatai, kurių te
orija jau dabar studijuojama, 
mokysis iš savo klaidų bei sa
vo patyrimo ir sieks iš anksto 
nustatyto tikslo.

Šitie ateities automatai gali 
išmokti to, ko net jų statyto
jas nežino, gali pagal nustaty
tus bendruosius principus net 
pakeisti siekiamą tikslą kitu 
tikslu, kuris pagal tuos princi
pus, bekintančius su įsigyjamu 
patyrimu, atrodys vertingesnis 
už pirmąjį. Tokie automatai 
gali iš tikro pavergti žmogų ir 
net jį sunaikinti, nors tai, ži- 

' noma, niekados neįvyks pagal 
juokingą fantastinių romanų ar 
filmų vaizduotę, pagal kurią 
ištobulinti automatai 
žmogiškų emocijų —
troškimą, pavydą, neapykantą 
— ir išeina kovoti su savo kū
rėju - žmogumi.

igyja 
valdžios

ant- 
pir- 
ant- 
pro-

būtų galimas atlikti be auto
matų. Tokiu būdu žmogus bū
tų priverstas priimti automato 
prieitą išvadą ir taip jam pa
klusti. Jei toks ateities automa
tas būtų pastatytas kaupti vi
sas žinias apie krašto priešą, 
jas vertinti pagal nustatytus 
principus, lyginti padarytas iš
vadas su naujai gaunama in
formacija ir atitinkamai keisti 
savo principus, jis galėtų net 
prieš žmogaus norą ir ketinimą 
padaryti sprendimą, kad tam 
tikru momentu pats geriausias 
kelias yra paspausti mygtuką 
ir išlaisvinti naikinamas jėgas,
kurios nušluotų nuo žemės pa
viršiaus ne tik priešą, bet ir au
tomato ginamąjį savininką.

I

"S

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

I II II
Laipsniškas žmogaus paver

gimas automatams gali ateiti 
dėl jų sugebėjimo aprėpti labai 
didelį informacijos kiekį, dėl 
jų galios padaryti iš tos infor
macijos pagal žmogaus nusta
tytus bendruosius principus iš
vadas, kurių žmogus visai ne-1 
sitikėjo ir kurių teisingumo pa
tikrinimas yra per painus, kad

to dydis mažesnis už antrą, tai 
mašina turi pridėti prie jo dar 
vieną ir vėl palyginti su 
ruoju ir taip tęsti tą, kol 
masis dydis susilygins su 
ruoju. Sakykime, kad šios
gramos ruošėjas padarė klaidą 
ir vietoj instrukcijos “pridėti 
vienetą” įrašė instrukciją “atim 
ti vienetą”. Tada mašina kar
tos šitą atėmimą iki paskutinio' 
teismo dienos, arba iki kol ji 
visai susidėvės ir sugrius, vis 
kvailai laukdama, kada šis ma
žinamas dydis pasidarys lygus 
didesniąjam I

Besimoką ateities automatai

Tokia yra elektroninių “sme
genų” išmintis! Tiek tėra iš
minties ir visų kitų, dabar nau
dojamų automatų. Tačiau ma
tematinės automatų teorijos
siekia toliau. Jau dabar tyrinę- j 
jama matematinė automatų' 
struktūra, kuri įgalintų juos 
pasimokyti iš savo klaidų, įsi-1 
gyt ir panaudot patyrimą. Tai 
yra besimokančių mašinų ma
tematinės teorijos. Šios teorijos 
yra dar tik užuomazgoje. Mes 
nenuvokiame, kas iš tikrųjų 
yra žmogaus mokymosi proce
są c, todėl nelengva ieškoti mo
kymosi principų ir juos pamėg
džioti mašinomis. Tačiau pa
stangos kreipiamos į būdus'pra- 
turtinti automatų turimą infor- . 
maciją, į tos ineormacijos kla- ' 
sifikavimą, į bendrųjų principų Į 
formulavimą, kurie nusakytų 
veikimo tikslą, palikdami pa
čiam automatui savo patyrimu 
surasti bū^ą šiam tikslui pa
siekti. vietoie dabartinių auto
matų struktūros, kurioje smul
kiai nurodomas veikimo būdas, 
vedąs į automato visai nesuvo
kiamą tikslą, kaip kad aukš-

I
Esminė visų grįžtamosios 

kontrolės automatų savybė yra 
informacijos rinkimas apie jų 
pačių veikimą ir tos informaci
jos panaudojimas savo veiki
mui reguliuoti pagal iš anksto 
nustatytą siaurą programą, ku
ri verčia automatą tos pačios 
informacijos akivaizdoje visa
da reaguoti tuo pačiu būdu. 
Taigi, šitie automatai, ar tai 
būtų automatiniai metalo pre
sai, ar lėktuvų vairavimo auto
matai, ar elektroninės skaičia
vimo mašinos yra be galo pa
klusnūs — visada tiksliai el
giasi pagal iš anksto duotus 
nurodymus. Šiuose nurodymuo
se turi būti numatyti visi ga- I 
limi atvejai ir kiekvienam at- ! pectosan — kosuliui nuo peršalimų, 
vėjui nustatytas automatui vei- į 
kimo būdas. Tačiau šie auto
matai yra ir be galo kvaili. Jei 
jų elgesio programoj yra pati 
kvailiausia klaida — jie kar
tos ją, kad ir milijoną kartų. 
Šiam teigimui paaiškinti, žvilg
telėkime į elektronines skaičia- Cholagoga—naudojamas daugelio tu- 

vimo mašinas, kurios neišma
nančių vadinamos elektroninė- __ _____  __ _____ _____ _

___ i---> dūktų. Virš 1.000 žolių lr prieskoniu mis smegenimis. K akykime, kad nandsiyje. PraAykit nemokamo kata- 
tokiai mašinai pavestas sekan
tis paprastas uždavinys: duoti J Herb PrOdllCtS CompMy 
du sveikieji skaičiai. Jei pirma- j Dept. "D"
sis jų mažesnis, mašina turi 11012 Magnolia Blvd. 
pridėti prie jo vieną ir palygin- įNorth HollyWOOd, California 
ti su antruoju. Jei dar ir po

Europietiškos Mediciniškų 
žolių Arbatos Formulės

Populiari gydom. žolių arbata var
tojama Europoje ir suformuluota 
dvylikos pirmaujančių herbalistų.
Digestosan — padeda virškinimui. 
Nervosan — lengva vaistas nervams. 
Normosan — padeda sukletčj. vidu

riams.

K ARPE NTERIS 
Visoki namų pataisymai 

• Prieinama kaina
IGNAS

TeL HE 4-5570

PINIGAI Į USSR
Pilnai garantuota. Prašyk 

platesnių informacijų

GRAMERCY SHTPPING CO. 
Ine.

744 Broad Street,
NEĮTARK, NF.W JERSEY

( RemjO«an — populiari arbata naudo
jama daugumos turinčių reumatiz
mą, artritą ir kt.

Sklerosan — naudojama daugelio vy
resnių žmonių pagerinti kraujo 
cirkuliaciją.

Urosan — Švelnus stimuliantas inks
tam a

Ttcgrosan — populiarus tarpe tų. ku
rie nori numesti svorį.

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

TH. Victory 2-1272
Apkalnavimą ir prekių pristaty- 

mą t Hnm*. nemokamai 
Raštinė atdara kasdien nno 8 vai. 
ryto iki 6 vaL vakaro ir šeštadie

niai. iki S vaL p. p.

MERAS

• Lituanistika disertacijose, viečių periodizavimas ir topo- 
Lietuvoje paskelbta, kad Vii- grafija Lietuvos teritorijoje”, 
niaus universitete lapkričio 
mėn. numatytos ginti disertaci
jos; filologijos mokslų kandida
to laipsniui įgyti — J. Žukaus
kaitės (“Prijungiamųjų jungtu
kų vartojimas literatūrinėje lie
tuvių kalboje”) ir A. Jonaity
tės (“Šakynos tarmė”). Istori
jos mokslų kand. laipsniui įgy
ti spalio mėn. apgynė disertaci
ją Rimutė Rimantienė. Tema: i 
“Akmens ir žalvario amž. gyven

I

Attention, Property Ovners
SPECIAL

For the First time we 
our Expert aervice in 
Ėxterior Painting and 
at a Savings Never before possible. 
If you are in need of Any type of 
Dec. then Now is the time to Have 
it done. This is a Liniited offer. 
CALL NOW FOR YOVR FREE 
ESTIMATE. City or suburbs.

J. V. PETRELI 
Painting & Decorating

BRunsvvick 8-5137

are offerlng 
Interior and 
Dec. vo you

PERSPĖJIMAS ŽIEMAI!
Mes turim produktų. Pasiruoškit žiemai su garantuota protekcija var
todami LIQŪID G LA SS prieš gatvių druskų, smėlj. saulę ar orą Pa
siuskit šiandien $2.50 už vienų skardinę (1 pint) LIQUID GLASS (pa
kanka - mašinoms ar dviem padengimams). Lengva vartoti, tik už
tepti, nušluostyti, ir gaukit informacijas, kaip galima uždirbti daugiau 
pimgrų. nei kad jūs galvojot, jog yra įmanoma bet kada jūsų gyveni
me. Jei jus nebūsit nustebintas ir pilnai patenkintas grąžinkit tuščia 
™.e- neVūsit nustebintas ir pilnai patenkintas’ grąžinkit tuščių
jei nežinočiau, kad UQl'ID GLASS yra geriausias nuolatinis vaškas ir 
valytojas, kur; galima pirkti bet kokia kaina. Niekad nenusidėvi. ga
lima nuimti tik su stikliniu popierium. DORNER’S laboratorijos greit 
demonstruos GOLD PLATED LA ROCKET auto, kuris bus naudoja
mas reklaminei agitacijai.

Didesnio kiekio kaina: 2 skardinės $3.90 — 6 skardinės $10.85, 
1- skardinių dėžė $19.85 — vieno galiono skardinė $12.85.

IEŠKOMI AGENTAI: Pardavėjai ir pardavėjos, kurie dabar pardavi
nėja is namų f namus Metropolitan erijoj, ar bet kur J. A. V. Dėl 
smulkesnių informacijų rašykit Dept. L.

FISHER SALES COMPANY
IJQCTD GLASS W H OI. ESĄ I. F JOBBER

3042 S. Gilpin St., Denver 10, Colorado Telef. SK 7-0798

J -----------------------------------------LIETUVIŠKO STILIAUS MĖSINĖ IR DEŠRŲ GAMYKLA! 
VOSYLIUS FOOD MART 

2433 West 69111 St. Telef; PRospect 6-2113

♦

Gamina ir parduoda lietuviškas rūkytas dešras, skilandžius, 
įvairią rūkytą ir šviežią, mėsą. Liet, sūriai, saldainiai, medus, 
delikat., grocery prekės.

MARŲUETTE 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.

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

SS

' __ . I ■■ I ■ ' I

Musų erdviose patalpose turime di
džiausi pasirinkimą visų moderniškų 

| baldų, elektrinių krosnių, radijo ir 
J televizijos aparatų, šaldytuvų ir kitų 

namams reikmenų.

ROOSEVELT FURNITURE CO
L I F. T F V I V IŠTAIGA 

f. 4. RAUDONIS ir N BERTULIS. Sav.
2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč., ir šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad, atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų

i

TeL PR 6-8998

Rankomis išpiaustyti pavoksiu 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai-
2400 S. Oakley Avė, CMeaga 

Virginia 7-7258-50

NAMAMS
I

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

I

ketvirtad. nuo 9 vai.

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

Ne visi vaistai yra papam fc»<mi 
vaistų gaminimo laboratorijose. 
Daugelį receptų mes tarime išpil
dyti tik ii užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvirimas ir Hurien- 
vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad j| tiksliai ttpfldy- 
tane, kaip daktare užrašyta.

Kasdien išpfldydand dideli kieki 
receptų, vartojame šviežius vais
tas, kurie velkis pasekmiagaL Tu
rime vaistų dideli paatrfaiklmų ir 
pačių naujausių ir vėliausių išras
ta-

DARGIS DRUG STORE
CHARLES P. DARGIS

Reg. Pharmacistas
2425 W. Marųuette

Road
CHcago 29, m.

Tel. HEmloek 4-6050

VALANDOS:
Kasdien 9:30 v. r. Iki 9 vai. vak. 
OeAtad. 9:30 v. r. Iki 6 v. v.

; Trvč. tr sekmad. uždaryta

rinčių tulžies pūslės negalavlmua

Kaina $2.50 už dėže. Pilnas sąra- 
| žas gydom, žolių bei gyd. žolių pro-

toro.

du sveikieji skaičiai. Jei pirma- (

ROOSEVELT MUTURE 
FRAME COMPANY

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS

ŽEMIAUSIU
NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

PASKOLOS 
NUOŠIMČIU

IR G. 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

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto ild
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai- ryto iki 12 vai. d. 

Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr, 
Preaident

s'r.\xi).\Ri)
rici )i<:u.\u savi N( ;s

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32. lllinois

Vlrciinia 7-1 141
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FILMŲ ĮVAIRUMAI
AL® RŪTA

“What evei hanpened to Ka
by Jane*” šiame filme vaidina 
dvi geros artistės: Bette Da- 
vis ir Joan Craw~ord. Jų vai
dyba yra vienas didžiausių fil
mo pliusų. Jos vaidina dvi se
seris, buvusias garsias Holly- 
woodo aktores, viena kitai pa- 
vydėjusias, viena antros neken- 
tusias Senatvėje viena tų se
serų (Joan Crawford) invalidė, ir 
antra (Eette Davis) — pama
žu išprotėjanti, savo bejėgią 
seserį kankinanti, iki lėto jos 
numarinimo. Kiekvienas jų vai
dybinis momentas išieškotas, iš
studijuotas. Bette Davis figū
ra, eisena, veido išraiška, ju
desiai, vaizduojant nusenusią, 
apsileidusią, nesveiką Jane, ku
ri kitados buvo išlepinta, kuri 
vaikystėje buvo talentingiausią 
mergaitė, yra taip natūraliai 
parodyta, kad ir nereikšmingos 
scenos žiūrima su didžiausiu su
sidomėjimu. Beprotės Jane ap
valus veidas tarpais sušvyti są
mone ir buvusiu žavumu, — 
tais momentais vėl Bette Da
vis pasirodo įgudusia aktore; 
čia ji moka paskandinti savo 
veidą klaikiose nuotaikose, tai 
vėl jį uždegti žavumo ir buvu
sios jaunystės liepsnele. Joan 
Cravvford rolė — metų metus 
kenčiančios moters veidas: ken
čiančios sąžinėj ir beviltiškoj 
izoliacijoj su beprote seseria. 
Jos veide kančia, tarytum, 
marmure iškalta, vis gilėjanti 
ir gilėjanti, — iki kankinės mir
ties.

duoti, kad net kraują 
žiūrint. Truputis humoro 
pajėgia filmo sunkumo nuskaid
rinti.

' Kanai”. Tai lenkų filmas, 
suktas 1S52 m., dabar rodomas 
Amerikoj. Pagamintas direkto
riaus Andreij Wajda, vaidina 
lenkų artistai; Teresa Izewsk, 
Tadeusz Janczar, Emil Dark-

šaldo 
nebe-

Vaizduojama beviltiškos len
kų kovos Varšuvoj 1944 me- 

I tais, nacių' apsupime. Parodoma 
grupelė didvyrių, kurie iki pas
kutiniųjų kovėsi su vokiečiais, 
buvo priversti sulįsti į rūsį, pas
kui vandentekio kanalais mė
ginti prasiveržt į kitą miesto 
dalį, kur atrastų pagalbos iš 
savųjų. Parodyta baisios jų 
kančios, vieniems išprotėjant, 
kitiems mirštant. Tokiais kraš
tutiniais gyvybės - mirties mo
mentais žmonės vis dėlto dar 
sugeba vienas antram parodyti 
žmoniškumo ir meilės. Ryškūs 
charakteriai ir labai ryškūs, 
gerai pavaizduoti anų baisiųjų 
istorinių' įvykių momentai. Fil- 

! mas sunkus, prislegiantis, jau- 
nesmems žiūrovams per sun-

I

z

KULTŪRINĖ KRONIKA

Chicagoje. Lap- 
d. Standard Fe- 
banko patalpose 
Avė.) atidaryta

mėn. 23
Savings
Archer 

įdomi šio ryškaus mūsų

lapkričio 8 d. plačiau palietė 
Maskvos “Iskustvo” leidyklos 
paskelbtą leidinį apie rusų kny
gų spausdinimą Vilniuje, rusų 
kultūros tariamą įtaką Lietu
voje 13—16 amž. Knyga, ruso 
Anuškino parašyta, pasižymi 
visa eile klaidingų teiginių ir

• Alfonso Dargio tapybos 
darbų paroda 
kričio 
deral

|(41S2 
i la cai
tapytojo meno paroda. Išstaty
ta dvylika rinktinių Alfonso 
Dargio darbų. Paroda Chicagoj tikrovės klastojimų. Dabar per 
tęsis pora mėnesių. Kultūrc* Vilniaus radiją kartotas klai- 
kongreso svečiams yra puiki dingas teiginys, kad, girdi,
proga aplankyti ir šią parodą, sų kalba buvusi valstybine kal

ba didžiojoje Lietuvos kuni-
• Rusų kalba Lietuvoje ir

rusų įtaka... Vilniaus radijas

ru-

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 24 7

Solistas Jonas Vaznelis simfo
niniame koncerte išpildys dvi nau
jas kompozitoriaus Vlado Jakubė
no dainas.

gaikštystėje, rusų kalba buvę 
leidžiami įstatymai, mokymo 
priemonės ir kt. Tikrovėje Lie
tuvos didž. kunigaikštystės lai
kais buvo vartojama gudų, vad. 
kanceliarinė kalba. Knygoje 
dar paliečiama Vilniaus spana- 
tuvininkų veikla, pasigiriama, 
kad Vilniuje 16 ir 17 amž. bu
vo pasirodžiusios gramatikos 
rusų kalba.

— Kai kurie žmonės taip 
mus veikia, kad prie jų jaučia
mės blogi ir menki. Jie iššau
kia mumyse tai, kas yra žema, 
apie ką niekuomet žinoti nebū
tume žinoję, kad tai yra mumy
se, ir beveik priverčia mus nie
kinti save pačius. Moterystėj 
dažnai pasirodo nesimpatiškos 
ypatybės, kurių pirmiau nebū
davo pastebima nei vyre, nei 
moteryje. —O. Swett Marden

VALYMAS
KILIMAI. APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis

Filmo mintis įdomi, vaidyba 
ir pastatymas labai geri, ta
čiau vaikams ir labai jauniems 
jokiu būdu filmas netinkamas. 
Per daug įtampos, kai kurios 
scenos per žiaurios. Beviltišku
mas ir kančia taip gerai atvaiz-

TDEAL FTXD RAISKR 
nes nt tfu! “Prajrer Before

Kapkins
Wnite Paper 

Dama.sk-Pray- 
er in gray & 
crioison: for 

the corning 
holidays, love

ly as glfts, 
entertaining,

etc. Consideration for fund Kaising 
jro«ps. Mailed immed.
(iUFT BOS of 3« — Sl.OO postpuKt 

3 BOXES for $2.30.
M'HIMSIES GIRT MAKT 
Dept. CP 111 So. 8th St.

BURIJNGTON. IOWA

Kadangi senua rūbus ir kai- 
knrhios maisto produktus nega
lima siųsti į Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus—per

Amalgamated

.1. K EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
z Tel. Yfi 7 1741-2 

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

I,
Tel. CLiffside 4-1050kus, bet pagamintas meniškai, 

įtikinantis ir nepamirštamas.
“We’ll būry you”. Tai Chruš

čiovo žodžiai, nukreipti į Ame
riką, ir tai naujo politinio — 

' dokumentinio filmo antraštė.
Čia vaizdžiai, nors labai sutrauk 
tai, parodoma komunizmo isto
rija, pradedant Marksu ir bai
giant pasauliui grasinančiu 
(Chruščiovu, kuris tikisi “palai
doti Ameriką ir visą dar laisvą 
pasaulį”. Sąryšy su komunizmo 
išsivystymu bei augimu parodo
mi ir Hitleris, Tito, Castro, Ro- 
osvelt ir Churchillis. Filmas ne
blogai sumontuotas, bet pabai
goje per mažai pabrėžta komu
nizmo išpūstas melagingumas, 
jo vidinis netvirtumas ir jo 
gudrus veržimasis į laisvąjį pa
saulį “Trojos arkliais”, kurių, 
ypač amerikiečiai, dar dažnai 
neatpažįsta laiku. Filmo pabai
goje beveik išgiriamai skamba 
komunizmo militarinė jėga, jų 
erdvės užvaldymas, jų grėsmė. 
Šis filmas amerikiečiams, atro
do, dar daugiau įpūs komuniz
mo baimės, o ne noro su juo 
atvirai

___ truputį 
žiūrėti.

Rūta
na naujuose televizijos tęsiniuo
se: “77 Sunset Strip” ir “The 
Cheyenne Show” (pirmajame 
— žmonos rolę “The Snow Job 
Caper” ir antrajame — ūkinin
kę moterį “Wanted for the 
murder of Cheynne Bodie”).

j I
galima pradėti mokyti 
jau 4 metų, kai tik 
skaitymu.

M O V I N G
R ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2147 W. 67 Pi. WA 5-6063

VESTUVTT NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS FOTOGRAFIJOS
M r SU SPECIALYBS.

RRECIH PHOTO STUDIO 
tO68 Archer Avė. TeL VI 7-2481 

(Incarporated)
V ARDAS CLIS, totov. 

<wwT>a ■» -

Geriausia kalėdinė dovana 
vai krūmu

ELEMENTORIUS E
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Paruošė žinomas pedagogas 

Ignas Malėnas pačiu naujausiu 
metodu.

Vaikus 
skaityti 
susidomi

Elementorius yra gausiai 
iliustruotas dail. V. Simankevi- 
čiaus spalvotais piešiniais. Iš
leido Ateitis Brooklyne, N. Y. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Italijoj. Kaina $2.50. Gaunama 
adr.: ATEITIS, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn 21, N. Y. ir pas 
platintojus.

f
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A. Mončys

]

kovoti. Filmas tęsiasi 
virš valandos, įdomus.

Lee - Kihnonytė vaidi-

— Akys ir ausys yra blogi 
liudytojai tiems žmonėms, ku
rių siela yra barbariška.

—Talleyrand

I

Atsisveikinimas '

i

SMARTTVBUY!

The WAYLAND
Series 233-C-84-M 

33* tube (overall diaų.)
282 sq. in. pieture

RCA Y1CT0R
TfairTfiąįg. TV

• Eeoaomy-priced Lowboy
Console

• S«per-powerfiš-»tow Vieta" 
Tuner

• 22,560 Voltą ef ftetare Puwer 
(des«navera» $2 18.88

pačių garsiau- 
TV ir radijo 
gauti

Tokius ir kitus 
šių išdirbysčių 
aparatus galite

Frank’s TV & Radio, Ihc.
3240 So. Halsted Street
Telef. CAlumet 5-7252

(O. S. F.)
Sisters of the Thlrd Order 
off St. Francis of Mary viNe 

HISTORY: The Sisters of the Third 
Onder of St. Francis of Ma.rj'ville, 
Missouri. were founded in 1894. and 
were organized as a religious body 
on July 13,. 1894. The Community 
was affiliated with the Franciscan 
Order. in 1904. In 1931. the Consti- 
tutions were approved by the Sacred 

i Congregation of Religious and, on
July 4, 1939, the Decree was ap- ' 

; proved and confirmed by Pope Pius 
Į XII. The first hospitaJ opened by 
the Community was St. Francis Hos- 
pital in Maryville. on September 8. 

11894. The other hospitals ouned and 
operated by this Community are: St.

I Anthony Hospital. Oklahoma City, 
opened in 1898: St. Elizabeth’s Hos- i 
pital, Hannibal. Missouri. opened in į 
1915, and St. Mary’s Hospital, Ne- j 
braška City. opened in 1927.
PURPOSE: The geenral aim of the į 
Congregation is the sanctification of j 
the Sisters through the tiiree-fold i 
vows according to the Ruie of the Į 
Third Order of St. Francis. The ; 
special aim is the practice of charity j 
toward one's neighbor by the care ; 
of the siek in hospitals: by the ėdu- I 
cation of boys and garis, especially 
orphans, and by the education of 

i girls in college. if nccessary.
I QUAJvIFICATIONS: Ali candidates 
i mušt posseas the foUowing ąualifica- 
tions; legitimate birth. good repute, 
sound and tractable minei, and. above 
all. a vocation to the religious life. 
Those with an internal disease or an 
esternal 
mitted.
HABIT: ___
cape of the šame material. The coif 

! and collar are ""
. wear a ------ — -----------
' wear a black veil and a small blacx.
crucifix.

FOR FIUTHF.R INFORMATION 
I’I>KASF. AVR1TK TO:

MOTHER M. VTNCENTIA
O. S F., DEPT. 

MT. ALVĖRNO CONVENT 
MARYVILLE, MISSOURI

deformity sha.ll not be ad- 

The habit is black. with a• —’ - - • *

white. The novices 
white veil, and the Sisters

!

I

Gardaus maisto siuntiniai į vi' 
sus kraštus. Pilnai 
Prašykite sąrašų ir

G R

garantuota 
kainoraščių

R C Y
C0.

118 E. 28th Street 
New York 16, N. Y.

Tel. MU 9-0598

•l

......... ..................

STABDŽIŲ TAISYMAS 
IR NAUJŲ ĮDĖJIMAS

(COMPLETE BRASE SERVICE)

KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS
(RODY & FENDER WORK)

Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 
mechaniški pataisymai.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis 

ningu darbu.
kateomis, garantuotu ir sąžl-

I 
i 
i

Į

: Petkus
! TĖVAS IR SŪNUS
į MARQUETTE FUMEBAL HOME
t TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

| 2533 West 71 sf St. Telef. GRovehill 6-2345-6
į 1410 S. 50fh Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-01
| AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

J

s

7

Ū* !•
- *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijoe Nartai

2424
2314

348

<30,

<354

W 
W

S

STEPONAS C. LACKAWICZ
69th STREET FeL REpublic
23 ni PLACE Tei. Vlrginia

PETRAS BIELIŪNAS
CAIJFORNIA AVĖ «.4fayette

7-1213
7-6672

JLS57'

ANTANAS M. PHILLIPS
LITUANICA AVĖ. Tel f Arda 7-340)

POVILAS L RIDIKAS f
S HALSTED STREET Tel fArd$ 7-1911 >

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

Attention, Property Ownen!
WE STOP ICE

from DAMAGING
GUTTERS and DOWNSPOUTS 
ELECTRIC HEATING CABLES 
...installed in gutters and down 
spouts. Eliminates costly repairs 
and icing of porches and stairs. 
Low installation cost. Only pen- 
nies a day for operetinę costs.

Install Now — Before Cold 
Weather Starta!

SHAMROCK
ELECTRIC CO. 

1702 West Foster Avė.
Free Estimates — LO. 1-8888 

Licensed and Bonded

Reaūy Handy 
For The Handyman!

ČESAS AUTO
2423 We*t 591h Street

* UN1VERSAL SHOE STORE

REBUILDERS
Chicago 29, Illinois

GRovehill 6-7777

•v

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

KALĖDINIAI SIUNTINIAI!

(Liet batų krautuvė) YArds 7-0525 
(Virš 40 metų Bridgenorta)

Naujausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 Soutti Halsted Street 
Chicago, Illinois

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

* ------f

AU-Pwrpose 
Adjuttable Work Horte 
Srt W aaf tek. a*«n 
te ateatea Imt te 
■M . . A cteek te 
•ten. Safaty irt rtate- 
My aatetateaf ihr 
•S vadk ra ati—« 
Sara to ttoa parf aet all- 
aro.ad haadyman't 
vark haraa Na ooaaph- 
eated .aa.tra.tiaa 
Star. nnrdy and (teady 
for all yoar ehom. Uae 
tt a thmaand dtffamf 
way» arotmd tha booaa 
aad tha vorkabop. lt 
wfll narar ootlfra tte 
reali navar knear kow 
yoa dtd vttboat tol 
Complate. taUow-ta-a- 
miaote taatroetiona 
Sat rt 1 vortt barate MSS daĮtrarad.

C. L Lutsche, ®ePL L.N. 
1174 W. From 8L, Mearoe, Mich. Į

I

Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius savo gimi
nėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

Tuo tikslu, dėl smulkių informacijų ir naujų kainoraščių, 
prašome kreiptis į:

BALTIC STORES LT D.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2, England. Tel. SHO 8734

Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti tautiečiams jau 
virš 20 metų.

Pasiunčiame: Medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas mašinas, 
maistą, avalynę ir visa kita, kas yra leidžiama.

Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą laike 
4 savaičių.

Mūsų padarytos 
teisę gauti mokesčio 
Tax).

Pakvitavimą su 
vienam siuntėjui.

Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku patarnavimu.

sąskaitos, siunčiant per mus, suteiks Jums 
nuo Jūsų uždarbio sumažinimą (Income

siuntinio gavėjo parašu pristatome kiek-

f
I

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GEUHY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WE8T Crd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3914 West llltn Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdereresf 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

f
t
(
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8 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. lapkričio mėn. 24
*

pterų

Redaguoja St Semėnienė, 3321 S. Halsted St, Chicago 8, III., Tel. CL 4-5665

Piliakalnių dvasia joms kraitį krovė
Savoje aplinkoje dažnai ma- siektais 

tome gyvenimo keliu žygiuo- mais.) 
jančią ankstybąją - žaliąją jau
nystę, bet jau ant savo silpnu
čių pečių benešančią klaikios 
senatvės nedalią: nusivylimą, 
neviltį, apatiją viskam, visiems. 
Šių dažnų ir liūdnų faktų aki
vaizdoje iš šios baugios niūra
mos išnyra prieš mūsų akis di
namiškos, it bitės darbščios bi
rutininkės. Jų stipri dvasia ke
lia jas aukščiau kasdienybės, 
jos nuoširdžiai rūpinasi ir daug 
dirba šalpos srityje, nemažiau 
sielojasi ir tautinės kultūros iš
likimu išeivijoje. Savo planams 
finansuoti, jos kasmet suruošia 
po kelis didesnio masto subu
vimus. Iš jų ir pinigą sutelkia. 
Be to, sudaro sąlygas pasireikš
ti jauniems talentams: teatra
lams, solistams, šokėjams ir 1.1.

Birutininkės vienos iš pirmų-

muzikiniais laimėji-

Birutininkės, norėdamos at
kreipti dėmesį, ypač jaunimo, 
į tautinių šokių grožį, baliuje 
premijavo gražiausiai šokan- 

j čius suktinį. Tai tikrai puikus 
atsakymas šokantiems tvistą... 
Konkursą paskelbus, beveik pu
sė salės sujudo ir išėjo šokti. 
Vakaro šeimininkės į konkurso 
komisiją pakvietė svečius: 
S. Biežį, L. 
Juškevičienę, 
ir galvosūkio, 
vo tik viena, 
čių visa eilė, 
kartotino atrinktųjų pasirody- ' tuvių languose tarp įvairių žais- 

• žaislelių išstatytos ir vie- 
Mačiuliai. nuolės ar dvasininko drabužiais 

apvilktos lėlės, o rūsių languo
se tarp išmestų daiktų — šven
tųjų paveikslai ir apdaužytos, 
apdulkėjusios Marijos statulė
lės. Kalėdoms artinantis, tuoj 
pamatysime (ir net jau dabar 
matome) Betliejaus tvartelį, at
sidūrusį tarp įvairiaspalvių ži
bučių ir žvangančių manekenų.

Siautėjimai apie paminklą
Chicagoje palaidi vaikai retai 

pro kokį paminklą praeina jo 
neužkliudę. Bet Dariaus ir Gi-

J. Monkutė - Mares Paradas prie Nojaus arkos (grafika) 
Iš Kultūros kongreso dailės parodos

nu

SIMBOLIAI, TAUTINIAI DRABUŽIAI IR

dr.
Vanagaitienę, Z.
Komisija turėjo
nes premija bu-1
o puikiai šokan- prekių vaizdų ar karikatūrų, ir 

i. Pagaliau, po pa- į Kristaus paveikslą. Žaislų krau-

PAGARBA JIEMS
Važiuojant autobusu, tenka 

matyti palubėje, tarp siūlomų

mo, buvo išskirta jauniausia šo- lų - 
j kančiųjų pora
Jiems ir teko premija — visus 
masinusi, puošni juostų pagal- 

i vė. Buvo pravesta ir loterija. 
| Dail. Paukštienės dovanotas pa-

I I

IŠ MOTERŲ PASAULIO
★ Juzė Daužvardienė, Chica

gos Lietuvių Moterų klubo gar
bės pirmininkė, paruošė dirvą 
ir suvedė į kontaktą minimo 
klubo nares su Lietuvos Duk
terų dr-jos, kurios garbės pir
mininke ji taipgi yra, narėmis. 
Ch. L. M. klubo narės dabar 
renka konservuotą maistą, rū
bus ir net praveda žaislų vajų, 
tuo ateidamos į pagalbą Liet. 
Dukterų dr-jai, kad šios pa
skirstytų tarp savo šelpiamųjų 
bei globojamų šeimų. Ryšinin
ke tarp Ch. L. Moterų klubo tu su Ja dalinasi be minėtų gi- 
ir Lietuvos Dukterų dr-jos yra miniU j°s brolis Bronius Ja- 
klubietė Helen Allen (Ališaus- selskis, Lojolos universiteto 
kienė).
★ Jadvyga Jaselskytė, jaunu

tė ištremta Sibiran, iš ten lai-

su Alfonsu Eitučiu 
bažnyčioje. Pereitą 
jos giminės dr. Ju- 
Dionizas Monstavi-

mingai pabėgusi ir neperseniau
siai atvykusi Chicagon, šiandien 
sutuokiama
Šv. Jurgio 
sekmadienį 
lija ir dr.
čiai suruošė šaunų pobūvį jos 
garbei (shower party), sukvies- 
dami per 40 asm. Šioji didžioji 
patriotė, nepaprastai tvirto lie
tuviško nusistatymo Sibiro lie
tuvaitė buvo gausiai apdovano
ta. Josios laime, sukuriant lie
tuvišką šeimą Chicagoje, kar-

praeidavo pagarbiai nusiteikęs. 
Tai buvo seniau, gal būt, ne 
vienas pasakys, girdi, dabar ki
ti laikai, kitas kraštas, kiti pap
ročiai... Tiesa, mes svetimo 
krašto papročių negalime leng
vai pakeisti, bet ir jokio reika
lo nėra aklai jais sekti ar prie 
jų derintis, jeigu jie ne mūsų

1

Laimėjusiai porelei p. Mačiuliams už gražiausiai pašoktą suktinį 
įteikia dovaną teisėjų komisijos vardu dr. S. Biežis. Iš kairės: 
L. Vanagaitienė, pirm. L. Stasiūnienė ir Z. Juškevičienė.

jų atsiliepė ir į Lietuvių Fondo 
“Stoti nariu į Lietuvių 
— aukoti tūkstantinę — 

ilgesniam laikui

šūkį: 
Fondą 
kiek galima 
užtikrinti tautinės gyvybės iš
likimą išeivijoje”. Jos tuoj tvir
tai — vienbalsiai apsisprendė 
įstoti Fondan nariu su savąja 
tūkstantine. Draugijos pirmi
ninkė L. Stasiūnienė pirmą įna
šą ir padarė — įteikė 200 L. 
F. iniciatoriui ir jo steigėjui dr. 
A. Razmai lapkr. mėn. 3-čią 
d. savo suruoštame koncerte - 
baliuje. Tai paskatus pavyzdys, 
kaip reikia darbais įrodyti mei
lę savai kultūrai, savam kraš
tui.

Kas itin džiugu ir patrauklu, 
kad daugumos birutininkių ir 
vaikai aktyviai reiškiasi tauti
nės kultūros bare. Pvz. veiklios 
ir giliai sąmoningos M. Babic- 
kienės vaikai ir vaikaičiai sie
kia laimėjimų tautinėje kultū
roje. Jos dukra Gintra Narienė 
gražiai pravedė šį birutininkių 
parengimą: pati paskaitė belet
ristinį veikaliuką — Anderso
no “Amūras”. Jos aiški dikcija 
ir puiki intonacija iššaukė ma
lonų pasigrožėjimą. Sūnus Ry
tas Babickas seniai reiškiasi 
Clevelande kaip chorvedis. Ir 
į šį birutininkių suruoštą pa
rengimą jis atvyko su savo pa
ruoštu vyrų oktetu ir padaina
vo eilę dainų: liaudies, stilizuo
tų ir keletą verstinių - pramo
ginių. Publika su susidomėjimu 
ir malonumu išklausė jų visos 
dainų pynės garsų. (Ryto Ba
bicko vadovaujamo okteto mu
zikinį įvertinimą padarė ir spau
dai pateikė muz. J. Bertulis 
“Drauge”, spalio 31 d. numery, 
kur jis pasidžiaugė okteto pa-

i veikslas išleistas atskirai. Jį 
laimėjo A. Gudaitienė. Vakaro 
šeimininkių teigimu, kaip vaka
ras, taip ir loterijos, pavyko 
gana gerai. Pelnas paskirtas F. 
naudai.

Vakaro metu birutininkės tik 
sukosi ant vienos kojos, kad 
suskubtų visus svečius pamaty
ti, pakalbėti, patarnauti, kas 
ir sudarė jaukią šeimynišką 
nuotaiką, štai keletas tų darbš
čiųjų bitelių: L. Stasiūnienė, M. 
Babickienė, M. Genienė, Dulks- 
nienė, G. Musteikienė. Bufeto 
šeimininkės buvo: Žitkuvienė 
ir Kulikauskienė. S. Oželienė, 
buv. ilgametė skyriaus pirmi
ninkė ir šios draugijos viena 
iš steigėjų, daug dirbusi praei
ty, šį kartą viešnios kėdėje pa
sėdėjo. Taip prasmingai dirba 
ir kultūringai linksminasi bira- 
tininkės Sėkmė ir ištvermė te
lydi jas.

Birutininkė A. B. I
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Tautinių drabužių dėvėjimo 
laikas ir vieta

Tą patį galima pastebėti ir 
apie tautinių drabužių dėvėjimą 
netinkamoj vietoje ir netinka
mu laiku. Net paprastą vakarą 
pamatysi lietuvaitę tautiniais 
drabužiais parke, kur būna ir 
tokios publikos, kuri gali tik
pasityčioti iš tautinius drabu- Į dvasios, ne mūsų tradicijų. Mes 
žius dėvinčios mergaitės. Kad turėtume atsiremti į savo įpras- 
iš tikrųjų taip pasitaiko, šitaip tinius papročius, kuriais ir ki- 
apsirėdžiusiai patekus kitatau
čių tarpan, kur jokio suprati
mo neturima apie mūsų tauti
nius drabužius, primintinas ši
toks įvykis. Kartą autobusan 
įlipo lietuvaitės, tautiniais dra
bužis apsirengusios. Keleiviai 
užkalbino jas ir su ironiška 
šypsena paklausė, ar jos į mas- 

rėno paminklas Marąuette par- karadą važiuojančios.
ke vaikams, tur būt, patogiau-! 
šia siautėjimui vieta. Tinkama 
jiems pramoga apmėtyti pa
minklą akmenimis, užlipti ant 
jo viršaus ir nuolaidžiąja puse 
sėdom šliuožti žemyn. Ir taip 
per dienų dienas, per visą va
sarą. Tik žiemos metu, kada 
viršum užlipti nebegalima, pa
sitenkinama paminklą apmėtyti 
grumstais ar sniego gniūžtė
mis. Tai kaimyninių gyvento
jų prieauglis, tai čia pat už ke
lių žingsnių, reik manyt, aplin
kinių mokyklų auklėtiniai!

i tataučiai gėrisi.

se aikštelėse. Ji naudojama, 
kaip sporto ar žaidimo priemo
nė. Daug yra mankštai efektin
gų priemonių, kurių, rodos, ga
lėtų užtekti (lazdelė, lankai, 
sviediniai, kuokelės ir t. t.). Ar 
yra būtina įterpti čia dar ir vė
liavėlę? Jei vėliavėlė nuvertina
ma iki sporto priemonės — nė
ra ko tikėtis, kad šitai gali pri
sidėti prie jaunųjų tautinio auk- 

■ Įėjimo. Mūsų mažieji turi pro- 
’ gų savo vėliavą matyti. Jie ma
to ją tokiose vietose, kur jai 
tinka būti, kur rodoma jai ver
ta pagarba. Ne vienas namie 
ar mokykloje jau yra supažin
dintas ir žino jos reikšmę. Jis 
įpratęs ją matyti ir iškilmingo- 
se progose, tautinių švenčių 
metu.

I
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Nekintamos vertybės

Yra nekintamų vertybių, 
rios visais laikais ir visur 
praranda savo pagrindinės 
prasmės, ar tai būtų religinės, 

j ar tautinės vertybės. Jos visa
da buvo, yra ir bus reikšmin
gos. Todėl ir jų vaizdinė išraiš
ka turi būti laikoma pagarbo
je. Kryžius, šventieji paveiks
lai, didvyrių paminklai, pakelės 
rūpintojėliai Lietuvoje, papras
tai puošiami gėlėmis, aptveria
mi tvorelėmis. Lietuvis pro juos

ku-
ne-

I

Simboliai ir pagarba vėliavai

Kaip kiekviena tauta, taip ir 
mes turime savo simbolių. Mū
sų didžiausias simbolis — tri
spalvė vėliava. Lietuvis atiduo
da jai tinkamą pagarbą. Ji tu- j 
ri tinkamą vietą šventovėse, ji tos lietuvaičių puošmenos, ku- 
iškeliama per tautines šventes ri ne kasdieniniam dėvėjimui 
ir, apskritai, iškilmingomis pro- . yra skirta. Visiems gerai žino- 
gomis. Reikalaujama, kad vė-! ma, 
liavos nešėjai ir tie, kurie ją 
lydi, būtų tvarkingai apsirengę. 
Ir mūsų jaunimas savo stovyk
lose žino, kaip reikia su vėlia
va elgtis, žino, ką ji reiškia ir 
kokia jos paskirtis. Tačiau mū
sų tarpe, kaip jau minėta, ten
ka matyti reiškinių, kurie sako 
ką kita. Mūsų trispalvė dažnai vę, šitaip pasipuošusią lietuvai- 
neskiriama nuo kitų daiktų ar tę rožėmis apdovanodavo. Tai- 
priemonių. Tai galima matyti gi lietuvaitės žinojo ir privalo 
kai kuriose jaunųjų programo- žinoti, kada tautinius drabužius 
se — smulkiuose pasirodymuo- užsivilkti. O. T.

šventadieniška puošmena ir 
rožė nuo generolo

Lygiai tas pats tenka pasa
kyti ir dėl tautinio drabužio,

- - i
. t

kad jie tinka užsivilkti 
per tautines šventes, tam tik
rose progose, atitinkamose vie
tose. Tokiais atvejais net pa
geidaujama, kad kuo daugiau
sia būtų tautiniais drabužiais 
apsirengusių. Tarp ko kito, gen. 
Nagevičius atėjusią į muziejaus 
sodelį, tą mūsų tautos švento-

Pratimai su trispalve

Šią vasarą Chicagoje ne kar
tą teko matyti gegužinėse ar 
parke lietuvių vaikų būrelius, 
žaidžiančius su tautinėmis vė
liavėlėmis. Atrodo, kad jie ne 
atsitiktinai, o sukviesti čia su
sirinko. Jie žaidžia, daro pra
timus. Ir pasitaiko, kad vaikai 
ne visai pagarbiai elgiasi su vė
liavėlėmis. Ar čia atliekama 
jau paruošta programa, ar tik 
pratimai, o gal tik paprasta kū
no kultūros mankšta? Pašali
niam sunku suprasti, kas čia 
vyksta. Tik labai rėžia akį, ma
tant mūsų trispalvę tokioje jai 
neįprastoje aplinkoje.

I “AKTORE” TAMPA MEDICINOS 

ŽVAIGŽDE

S. Smalinskienė Natiurmortas
Iš Kultūros kongreso meno parodos

Tokia antrašte John Lane 
“Chicago Daily News” dienraš
tyje plačiai aprašo dr. Valeriją 
B. Raulinaitienę, užėmusią aukš 
čiausią postą, bet kada pasiek
tą moters VA (Veteranų Ad
ministracijos) medicinoje.

Šios šaunios naujosios Dow- 
ney Veteranų Administracijos 
ligoninės vyriausios šefės - di
rektorės pagrindinis troškimas 
buvo tapti aktore gimtojoje 
Lietuvoje.

Gi vietoje to, ji pasiekė aukš
čiausio paskyrimo medicinoje — 
jos žinioje yra 2,467 lovų pro
tinių ligų ligoninė netoli Great 
Lakęs Navai Training stoties, 
į pietus nuo Waukegan.

“Kai buvau 11 metų, atsisa
kiau vaidinimo ambicijos ir 
nuo tada susikoncentravau į 
mediciną”, pasisakė laikrašti
ninkui 47 m.. psichiatrė.

Dr. V. B. Raulinaitienei ke
lias į Downey buvo šiurkštus 
ir akmenuotas.

f
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Dr. Valerija B. Raulinaitienė

įmetus praleido kaip laboratori
jos technikė Harper ligoninėje 
Detroite. Dirbo dienomis, mokė
si naktimis.

Išmokusi anglų kalbą, ji liko 
interne Liuteronų ligoninėje 
Dės Moines. Ten ir Iowa Vals
tybinėje ligoninėje Woodwarde 
ji susidomėjo psichiatrija.

Į Dovvney ligoninę ji pateko 
1954 m.. Baigusi rezidavimo pa
ruošimą 1957 m., ji vadovavo 
Mclerų Neuropsichiatriniam 
skyriui porą metų.

Per paskutiniuosius dvejus 
metus ji vadovavo naujam gy
dymo būdui, kuris pasirodė la
bai sėkmingas.

profesorius.
★ Juzė Rauktienė, Juzės 

Daužvardienės motina, atšventė 
savo gimtadienį pereitą antra-

. dienį.
★ Lietuviškoji kalėdinė pro

grama Mokslo ir Pramonės mu
ziejuje šiemet pravedama pa
čią pirmą dieną, gruodžio 1 d. 
Muziejaus vadovybė tuo pager
bė lietuvius, švenčiančius dvide
šimtmetį nuo programų pra
džios. Tą dieną bus penkios at
skiros programos. Popietines 
išpildys Marijos Aukšt. mokyk
los mokinės, vadovaujamos se
selės Bernardos, švenčiančios 
20 m., kai ji tvarko, diriguoja 
popietines programas (tada dar 
vadinosi Šv. Kazimiero akade
mija). 5 vai. vak. Ateities At
žalynas. 7 ir 8:30 vai. vak. Atei
ties šokėjai. Programoje: Juzės 
Daužvardienės montažas — Kū
čių vakaras ir kalėdinio sezono 
linksmybės. Jau II-oji karta 
grįžta į muziejų. Prieš 19—20 
m. tėvai vaidino, dabar — jų 
vaikai. Režisuoja Genovaitė 
Giedraitienė. Vakarienę tvar
ko Antanina Juškienė. Muzie
jaus tarnautoja — amerikietė 
dėvės visą dieną lietuvišką tau
tinį rūbą. Ji budės prie lietuviš
kos eglutės ir aiškins apie liet 
eglutės papuošalus. Tas tautinis 
rūbas buvo dovanotas muziejui 
pereitais metais Pabaltijo Mo
terų Tarybos Lietuvių Atsto
vybės Chicagos klubo, per visą 
mėnesį eksponuotas muziejuje. 
Eglutę kasmet dekoruoja Mari
jos Aukšt. mokyklos seselės 
Gracijos meno skyriaus moki
nės, o eglutės mecenatės yra 
Chicagos Lietuvių 
bo narės, kasmet 
skirdamos $50.

★ Amerikiečiai 
viškais papročiais. Mūsų kon
sulatas Chicagoje gauna daug 
laiškų lietuviškų kalėdinių pap
ročių informacijos reikalu. Ne
seniai gautas laiškas iš South 
Carolina (Garden CIub). Klul 
bas ruošia įvairių tautų kalė
dinius stalus ir prašo nurody
mų lietuviškajam. J. Daužvar- 
dienė nusiuntė medžiagos ir ga
vo padėkos bei įvertinimo laiš
kų. Kita aukšt. mokyklos moki
nė, susižavėjusi lietuviškais 
šiaūdiniukais ir gavusi iš mūsų 
konsulato Chicagoje literatūros 
ir kitokios informacijos, iš šiau
dinukų padarė Lietuvos žemė
lapį.
—

Moterų klu- 
tam reikalui

domisi lietu-

Ji su savo vyru Viktoru ap
leido Lietuvą 1944 m. Jų duk
tė Rūta yra graži devyniolika
metė studentė Illinois universi
tete Champaign mieste.

Visa šeima laikinai gyveno 
Vienoje, Austrijoje, gi po karo

Raulinaičiai dirbo Vokietijoje 
tremtinių stovyklose.

Gražioji daktarė - direktorė, 
pasakoja laikraštininkui, pri
sipažįsta, kad tas periodas nuo 
1945 m. buvo sunkus, gyvenant 
tremtinio gyvenimą.

Dr. Raulinaitienė mediciną 
baigė 1940 m. V. D. universite
te Kaune, Lietuvoje.

1949 m. dr. Raulinaitienė su 
dukrele atvyko į JAV. Jos vy
ras atvyko metais anksčiau.

Nežinodama anglų kalbos, ji

Jos pagrindinis nusiskundi
mas yra, kad žmonės protinės 
ligos nelaiko “tik liga, kaip ir 
visos kitos”. Daugelis mano, 
kad tai baisus pažeminimas ir 
stengiasi nuo jos pasislėpti.i

★ Ake Stepbens pakviesta 
būti teisėja (jury komisijos na
re) įvairių lenkų chorų iš Vi- 

i durvakarių konkurse, išrenkant 
geriausią chorą. Jau trečią kar
tą mūsų iškilioji dirigentė yra 
kviečiama. Ji mokytojauja Ma
rijos Aukšt. mokykloje ir yra 
Conservatory College profesorė. 
Ateinantį ketvirtadienį, lapkri
čio 29 d., ji švenčia savo gim
tadienį.

G. žumbakienė žvejai (emalis) 
Iš Kultūrom kongreso menb 

parodos
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