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sukakčiai praėjus, o kitai artėjant
Kazio Binkio niekada gyve

nime nesu matęs, ir tokių, ku
rie nematė, be abejo, vis dau
gėja, o ir tų, kurie su poetu ar
timiau buvo pažįstom i, skaičius 
mažėja, nes jei poetas būtų gy
venęs, kitąmet švęstų 70 metų 
sukaktį. Visa tai liudija šablo
nišką, tačiau labai realų teigi
mą, kad laikas greit bėga. Štai, 
jau dvidešimt metų, kaip nebe
turime “Šimto pavasarių” au- visos kartu”, 
tariaus. Poetas gimė Gudeliuo
se, Papilio valsčiuj, Biržų 
apskr. 1893 m. lapkričio 4 d.

Apie savo vaikystę Kazys 
Binkis 1921 m. jo redaguotuo
se Vainikuose, kurie buvo išleis
ti supažindinti visuomenę su 
naująja poezija, taip rašo: “Iki 
14 m. gyvenau Gudelių sodžiuj, 
teisingiau parovėjy ir šilely. 
Grybaudavau, žūklaudavau, jo
davau nakties, o žiemą gaudy
davau sniegenas ir dagiliukus 
ir vėl juos paleisdavau, nes gry
čia kartais prieidavo smalkumo 
ir paukščiukai “pasigerdavo”. 
Su vaikais retai tesimušdavau. 
Prieš kiaulių ir galvijų ganymą 
buvau griežtai ir principiniai 
nusistatęs nevaržyt gyvuliams 
laisvės. Be galo mėgdavau gais
rus ir vaidinuoklius, kurių sa
vo akim daugybę esu matęs. 
Užtat iki šiol šventai tikiu, kad 
vaidenas. Sodžiuj turėjau neko
kią renome, kuri net iki šiol 
nepasitaisė. Praminė mane “vė
javaikiu”. Toksai vardas man 
be galo patikdavo, nes vėjui 
jau nuo mažų dienų pavydėda
vau. Knygų gaudavau iš tėve
lio ir iš Papilio klebono kun. 
Prialgausko bibliotekos. Vie- 
nažinskio dainos, Robinzonas 
Kruzo ir Šventųjų Gyvenimas 
buvo geriausi mano jaunystės 
draugai. Kitus 14 metų “mo
kiaus”... Buvau įvairiose mo
kyklose, pradedant Papilio liau
dies mokykla ir baigiant Ber
lyno universitetu, bet nė vienos 
nebaigiau, išskyrus vieną — 
gyvenimo mokyklą, kurią pa
siryžęs esu eit iki grabo, t. y., 
kol pabaigsiu. Dalyvavau įvai
riuose “judėjimuose”, užiminė- 
jau įvairiausias vietas ir galų 
gale įsitikinau, kad tėvelis tei
singai vienąkart yra pasakęs, 
jog iš manęs nieko gero neiš
eisią. Bet tiek to”.

L. AUGŠTYS

to,

Neseniai su ryškiu veržlu
mu ir polėkiu praėjęs Kultū
ros Kongresas dar kartą pa
rodė, kad lietuviškasis žmo
gus savo bruožu, savitu cha
rakteriu kultūriniame šio 
krašto veide ne tik atkuria 
savas tradicijas, bet ir palen
kia svetimąsias įtakas savo 
tautos būdingoms ypatybėms 
iškelti. Lietuvišką visuomenę 
pasaulyje atpažįstame ne vien 
iš kalbos, bet ; ir iš kitų cha
rakteringų savybių, išskirian
čių ją gyvenamoje aplinkoje. 
Tačiau, ką savo lietuviškame 
gyvenime dažnai laikome tik 
nereikšmingomis smulkmeno
mis, labai dažnai yra pagrin
dinė sąlyga ateinančių laikų 
bei kartų lietuviškam bendra
vimui.

O tarpusavio bendravimas 
— tai vienas iš pačių reikš
mingiausių lietuviškos gyvy
bės išlaikymo būdų, kuris pa
rodo, kad asmeniniuose ry
šiuose kaip tik atsiskleidžio pa 
čios jautriausios lietuvių dva
singumo ypatybės: draugišku
mas, tarpusavio meilė, pagar
ba, dėkingumas ir t. t. Pa
traukliausias ir būtiniausias 
tarpusavio ryšys — tai bend
rųjų ir asmeninių švenčių pro
gos, kurios savotiškai ir išsi
skiriančiai pasireiškia kiekvie
nos tautos charaktery.

Šiuo atveju turime galvoje 
ateinančias Kalėdų šventes, 
kurioms jau kelinta savaitė 
pradėjome ruoštis, lakstyda
mi iš vienos krautuvės į kitą 
nežinodami, už kokios dovanos 
griebtis, kad tik savo artimie
siems bei draugams padarytu
me didesnį malonumą. Tai ko
mercinis paprotys, vis daugiau 
ir daugiau atitolinąs šio kraš
to žmogų nuo tikrosios šven
čių pasiruošimo prasmės. Įvai
rios daiktinės, o ypač pini
ginės (kurios taip būdavo sve
timos lietuviškai dvasiai sa
vame krašte) dovanos visai 
nėra originali lietuviška tradi
cija. Tokių dovanų poveikis 
dažnai skatina revanšo rung

tynes; kai vienas nuperka do
vaną už tiek, tai kitas tik lau
kia progos, kad galėtų nupirk
ti žymiai didesnės vertės ir 
t. t. Tokia mūsų dovanų prak
tika suvaržo žmogų, nes no
ras neatsilikti dažnai pra
šoka kišenę ir atsiliepia į tar
pusavio santykius ta prasme, 
kad, negalėdamas tinkamai 
atsirevanšuoti, žmogus prade
da vengti savo artimiausių 
draugų, net giminių. Šventinė 
nuotaika sugadinta — jaučia
mas tam tikras sąžinės prie
kaištas priėmusiam didelę do
vaną ir negalinčiam tuo pa
čiu atsilyginti.

Kodėl vaikomasi brangių 
dovanų, kai tuo tarpu lietu
viškai, kukliai dvasiai per il
gus amžius buvo svetimas 
švenčių prekybiškumas, atsi
ribojimas nuo tikrosios jų 
prasmės ? Tautinė juostelė, 
lėkštė, medinis kryželis, kurį 
dažnai matome lietuviškų 
krautuvių lentynose apdulkė
jusį, lietuviška plokštelė, pa
galiau lietuviška knyga prašy
te prašosi lietuviškoj namų ši
lumoj sau vietos... Iki šiol 
knygų dovanojimas mūsuose 
yra perdaug ignoruojamas. 
Vartant šventines dovanas, 
knyga, kaip nereikšminga, nu
stumiama į šalį, net neišvynio- 
jama... Kartais atrodo, kad 
tarpusavio draugystę jau ap
sprendžia ir turtinis pajėgu
mas, kai ne vieną išgirsti de
juojant, jog negali įsirikiuoti 
į savo bičiulių — prabangių 
dovanotojų ar vaišintojų eilę.

Taigi, šventine prasme ge
riausias ir tampriausias mū
sų tarpusavio nuoširdžių lie
tuviškų ryšių palaikymas ir 
yra toje kuklioje lietuviško 
charakterio dovanėlėje, at
skleidžiančioje mūsų, tik mū
sų tautos dvasią, nekalbant 
jau apie pajėgesnes kišenes, 
kurių laukia toks didelis mū
sų menininkų kūrinių pasirin
kimas meno galerijų parodose.

J. šv.
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i pasitenkino tuo, kas seniai bu
vo atrasta, bet nesuprantama, 
kad Binkis, studijuodamas Ber- 

dėkingumo ir šviesių atsi- lyne, nesusipažino su Rilkės ar
minimų vedamas, skiriu šiuos kitų vokiečių kūryba, ir kodėl 
pirmuosius bandymus mūsų žo- jie nepadarė Binkiui įtakos, 
le, medžiais ir samanomis apau- Į Galimas daiktas, kad pas vo
gusiam sodžiui”. Tame rinkiny . kiečius irgi madoj buvo futū- 
randame visus tuos trioletus, ■ rištinė nuotaika. Net viename 

vokiečių žurnale teko skaityti, 
kad Majakovskis turėjęs lietu- * 
vlų futuristams daug įtakos. 
Tokios pat įtakos jis turėjęs ir 
vokiečiams. Majakovskis buvo 
išverstas į 25 kalbas. Galimas 
daiktas, kad visa tai žavėjo 
Binkį. Bet dabar, kada žiūrime 
iš laiko perspektyvos, tas vi
suomenės skoniui duotas antau
sis praėjo be didesnių žymių. 
Matome, kad nepaisant didelio 
Binkio talento ir tikrai neblogai 
pavykusių kai kurių eilėraščių, 
Binkio pomirtinis kapitalas su
sideda iš tų posmų, kurie bu
vo parašyti, kaip pats Binkis 
sako, žaliajam sodžiui. Gi iš 
eilėraščių rinkinio “Šimtas pa
vasarių” nedaug posmų suras
tume, kurie liktų ne kaip eks
perimentai, bet kaip tyroji po
ezija, nupelnanti mūsų poetui 
garbę. Žinoma, niekas neužgin
čys talento, naujumo ir ekspre
syvių, šviežių sakinių, kurie ir 
dabar tam tikra prasme įdo
mūs ir gal net patrauklūs savo 
netikėtumil. Bet jie išlieka tik 
kaip didelio talento liudytojai, 
o ne kaip tikrasis poetinis tur
tas.

“Keturiuose Vėjuose” Jane- 
liūnas apie Binkio “Šimtą pa
vasarių” rašo, kad tai esą Ma- 
jakovskio įtaka, ne turinio ar 
idėjų, bet formos, tai daugiau 
grumtynės estetikos arenoj, o 
ne anų nepriimtinų idėjų skel
bimas. Binkis nesugriovė anų 
romantiškų ir simbolinių esteti
kos kanonų, bet padėjo ieškoti 
naujų literatūrinių formų, at
skleidusių naujas perspektyvas 
lietuvių poezijai.

kaip tai “Raudonos, margos, 
gelsvos, baltos pražydo tulpės 

, arba “Žibuoklių

Kazys Binkis

kvapas ore plauko, nors 
jų ir nematyti” ir kt.

pievoj
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Sesuo M. Mercedes Mirties angelas (aliejus)
Čiurlionio galerijos nuosavybe
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Pasuko į miestą

Bet jau kitais metais jaučia
mas Binkio posūkis, gi 1922 m. 
Binkis išleidžia Keturių Vėjų 
žurnalą ir tampa Lietuvos fu
turistų vadu. Čia Binkis išeina 
prieš senąją literatūros formą 
ir tematiką. Skaitant apie dryb
santį Berlyną, negalima supras
ti, kad tai tas pats ievų auto
rius. Suprantama, kad Binkis, 
būdamas didelis talentas, ne-

me gausiai figūrų, epitetų, me
taforų, palyginimų, antitezių 
bei šiaip liaudiškų sultingų api
būdinimų bei pasakymų. Dau
gumas šių posmų yra pajuo
kiančios, satyrizuojančios tam i 
tikrus gyvenimo reiškinius. Bet 
į visą šitą Binkio kūrybą buvo 
žiūrima ne kaip į tikrąją lite
ratūrą, bet kaip literatūra be 
kūrybos žymių. Šitaip ją trak
tuoti davė progos ir pats Bin
kis, rašydamas šias poemas ga
na skubiai, spausdindamas jas, 
kaip dienos feljetonus pusiau 
bulvarinėj spaudoj, nesirūpino 
nei jų tobulinimu, nei išleidimu 
atskira knyga.

Neužmiršo vaikų
Visi biržiečiai poetai yra ra

šę vaikams. Šitai taisyklei ne
nusižengė nė Binkis, parašyda- 
Mas keletą linksmų eiliuotų 
pasakėlių, tai Dirbki ir baiki, 
Jonas pas čigonus, Kiškių suki-

limas, Kęstutis pas Gediminą, 
Baltasis vilkas. Kadangi vai
kams kaip tik svarbu humoras 
ir skambus ir sklandus rimas 
bei ritmas, Binkio kūrinėliai 
yra pasisekę, nors tokiam Bal
tajam Vilkui galima būtų ir 
padaryti priekaištų.

Duoklė dramai
Visur Binkis buvo originalus 

ir talentingas. Toks jis pasiro
dė ir dramose. Tai “Atžalynas” 
ir “Generalinė repeticija”. Skai
tant šias dramas, tenka truputį 
nustebti, kad Binkis, buvęs dau
giau nusistatęs prieš sentimen
talumą, prieš seną formą su 
šūkiu, “kad ne mums pataikau
ti nabašninkų manijai”, kad 
“mes žengiam į gyvenimo pla
tumas”, savo dramose neišven
gia sentimentalių vietų. Tai ro
do, kad tikrasis Binkio kelias 
buvo lyrika. Dėl tos pačios 

(Nukelta į 2 psl.)
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Jie gimė sodžiuj

Šitaip rašė Binkis, kai jis bu
vo maždaug 28 m., prieš metus 
išleidęs pirmąjį eilėraščių rin
kinį “Eilėraščiai”. Jame dar ne
buvo vadinamų futuristiškų ei
lėraščių, kurių vienas jau už
tinkamas “Pirmuosiuose Vaini
kuose”. Tai “Pavasaris Berly
ne”. Pirmas eilėraščio posmas 
skamba taip:

Berlynas aukštyn kojom 
/drybso.

O mėnuo, senas idiotas, 
elektros viela pažabotas 
šypso.
Tuo tarpu kituose eilėraščiuo

se daugiausia rašoma paprastai, 
jie lyriški ir ramūs, be tolimų 
lietuvio dvasiai miesto motyvų. 
Ne veltui pirmame rinkiny au
torius žodyje skaitytojui sako: 
“Čia teikiamieji eilėraščiai iš 
įvairių leidinių ir rašyti dau
giausia prieš karą. Gimė jie so
džiuj, tenai norėtų ir grįžti. Dėl-1
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Kazys Binkis

ŠALTAS VEJAS

šaltas vėjas blaškos 
Po miškus ir sodus, 
Kur tiktai pažiūriu — 
Reginys nuobodus.

Žiūriu į kalneli — 
Niūkso ten rugienos, 
Liūdi ten berželis, 
Liūdi vienui vienas.

Pilkas laukas stovi 
Visas mituštėjęs, 
O po jo tuštynes 
Blaškos šaltas vėjas...

Ko gi to tyli taip. 
Tu, mano širduže ?
Ar bijai, kad šaltas 
Vėjas smarkiai ūžia?

Ar bijai, kad viena, 
Kaip ir tas berželis. 
Tujei nepaliktom 
Vidury naktelės?

Niekai, nebijoki! 
Visa, ką turėjai. 
Jau seniai išplėšė 
šalti šiaurės vėjai...

Tau tiktai beliko 
Dainos tavo vienos. 
Kaip berželis liūdnos, 
Pilkos kaip rugienos...

Nieks jų neatims tau, 
Nebijok, širduže...
Lai sau blaškos vėjas, 
Lai sau sveikas ūžia...,

Vė
liau-

Alfonsas Dargis

ALFONSO DARGIO MENAS

Jo parodą Chicagoje stebint
ST. GOŠTAUTAS

Ir vėl į kaimą

Sustojus “Keturiems 
jams”, Binkis ėmė rašyti 
džiai eiliuotus feljetonus, sulau
kusius didelio pasisekimo. Iš jų 
susidarė ištisa knyga “Tamo
šius Bekepuris” ir, be to, dau
gybė kitų feljetonų, neįeinančių 
į tą knygą. Tai Kriaušius Mo
tiejus, Sparnuotas Matas, Kau
las Keliauninkas, Laurynas Kan 
cileristas ir Jauniausia Lietu
va. Netoli jų šliejasi Binkio 
kūriniai vaikams ir jaunimui. 
Su šiais feljetonais Alijošiaus 
slapyvardžiu Binkis vėl grįžo į 

I kaimą, kuriam pačią pirmąją 
knygą buvo dedikavęs. Poetas 
Jonas Aistis sako: “Labai ga
limas daiktas, kad net toks Ta
mošius Bekepuris ateityje bus 
daugiau vertinamas, negu jo 
programiniai vėjiški dalykai”. 
Norėčiau suabejoti Aisčio tei
gimu, nes tie feljetonai nepa
prastai ištęsti, ir kartais kele
tas posmų parašyti tik dėl ra
šymo. Rimai neparinkti, sudėti, 
kokie pasitaikė, sakiniai pripuo
lami ir nepaieškoti. Kartais 
skaitai dešimtį eilučių, nerasda
mas jokio gyvesnio sakinio. Bet
ten, kur Binkio buvo paieško- turėti kur išstatyti savo dar- 
ta, ten feljetonai suspindi leng- bus, ir tokių sumanymų, kaip 
vais ir skambiais ritmais, įdo- Mackevičiaus banko, turėtų bū

ti daugiau ir daugiau. Tokios' pabrėžti, kad jo vertė slypi jo J
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Šių dienų menui, kada kiek
vieną kūrybą slegia įvairūs gy
venimo nesusipratimai, komer
cijos įnašas į bendrą kultūros 
ir meno vystymąsi yra itin 
reikšmingas ir naudingas mūsų 
tautai, čia tenka pasveikinti 
Standard Federal Savings and 
Loan Assn. mintį ruošti lietu
vių dailininkų viešas parodas. 
Jau šeštą kartą Mackevičiaus 
banko patalpose (4192 Archer 
Avė., Chicagoje) mūsų dailinin
kai turi progos išstatyti savo 
darbus žiūrovui ir viešajai opi
nijai.
Tebūna tai nuolatinis reiškinys

Menininkui jo darbų paroda 
yra kaip rašytojui knygos iš
leidimas. Tai yra uždarymas 
vieno ciklo ir atskleidimas nau
jo. Tai yra išsilaisvinimas iš iš- . 
spręstų problemų ir ieškojimas 
naujų. Todėl dailininkams yra 
labai svarbu laiks nuo laiko

parodos taptų nuolatiniu mūsų 
kultūrinio gyvenimo reiškiniu; 
mes galėtume su dailininku ne 
tik vienkartiniai susipažinti, bet 
ir sekti jo vystymąsi ir padary
tą progresą.

Meno revoliucija ir spalvos
Alfonsas Dargis, dar laisvo

sios Lietuvos dailininkas, yra 
nenuilstamas ieškotojas. Aiš
kus savo dienų figūratyvistas, 
staiga pasuka nauju keliu, kur' 
formos nyksta 
abstrakčioj iliuzijoj. Iš karto 
jaučiasi jo rimtas priėjimas 
prie meno, ir kiekvienam dar
be slypi gili šių dienų meno re
voliucijos studija.

Jo nepaprastas spalvingumas 
kartais perdaug žavi akį ir ati
traukia dėmesį nuo tikrosios 
meninės vertės. Spalvos šių die
nų mene nėra viskas. Tai yra 
tik elementas, su kuriuo gali
ma sukurti viską ir nieko. Ne
reikia užmiršti elementarios tai
syklės, kalbant apie paveikslą, 
kad jis yra plotas spalvų, su
rinktų tam tikroj tvarkoj. Tai
gi modernus menas daugiau 
kreipia dėmesį į tą “tam tikrą 
tvarką”, negu į pačias spalvas, 
ir kiekvienas “izmas” tuomi ir 
išsiskiria.

vienas ir griebiasi savo “bend
rų” pagalbos. Tada mes galim 
pastebėti Manessier, Le Moal, 
Miro, Klee ir Čiurlionio įtakas, 
kurių Dargis nebando nei slėp
ti, o dar dažniau jos būna vi
sai intuityvios. “Hungry bird” 
aiškiai matome filosofinę ir de
koratyvinę Joan Miro ranką, 
kur spalvų gyvumas ir elemen-

nepaprastoj kompozicijoj, su
skaldytų figūrų ir simplifikuotų 
simbolių sutvarkyme. Tada ir tariškumas, kompozicijos atvi
jo spalvos tampa švaresnės, rūmas ir tikslumas jau perdaug 
šviežesnės, jautresnės šviesai ir nurodo įtaką.
komunikacijai.

Staiga Dargis pasijunta mis
tiniame Čiurlionio pasauly. Ta-1 
da jis bando sukurti ne vieną 
dalelę tos realybės, kurią mes 
visi matom, bet visą realybę, 
kurią tik jis mato. Jis nėra 
abstraktus, nei figūratyvistas,

simboliuos ir | paprasta ta žodžio prasme,ta.
čiau jis nėra nei simbolistas, 
nei surrealistas. Išeidamas iš 
gamtos ir gyvenimo, jis pasta
to visą pasaulį ant “klaustu
ko”, tuo praturtindamas save.

Įtaka ir gilumos pasiilgimas
Tačiau staiga jis pasijunta

“Light and mirror” dar pri
mena seną Dargio stilių sų vi
sa eile naujų išradimų. Darbas, 
kuris yra vienas iš geriausių. 
Taip pat nemažiau yra vertin
gas “Forest’s Holiday” savo 
kompozicijos ir spalvų nesudė- 
tingumu ir turtingumu.. ‘

Baigiant noriu tik pažymėti, 
kad to, kas laimėta kompozici
jos ir spalvų praturtinime, Dar
gis turėtų ieškoti taipgi kūri
nio gilume, ta prasme, kad 
kiekvienas kūrinys išreikštų 
kuo daugiausia “AŠ”.

miaig ir tiksliais rimais, randa-

Realybė, kurią tik dailininkas 
mato

Grįžtant prie Dargio, noriu
Dienos pradžia (aliejus)

Split by PDF Splitter



3 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 15

Monikos Kripkauskienes rečitalio

debiutas

Praėjusio sekmadienio vakarą Jaunimo Centre 
prisimenant

IZABELE MOTEKATTIENE

Monika Kripkauskienė savo 
dainų rečitalio debiute suspin
dėjo mūsų kultūriniame gyve
nime gražia staigmena. Jos pro
grama (šešios lietuviškos dai
nos, dvi arijos ir septynios pa
saulinių kompozitorių meno dai
nos, priedo Liadoff daina bi- 
sųi), nors daugumoj buvo gir
dėtos ankstyvesniuos mišrių 
pasirodymų koncertuos, bet 
mielos klausytojų ausiai, sąži
ningai muzikiniai paruoštos ir 
per pusantros valandos išpildy
tos. M. Kripkauskienė stilių ir 
eleganciją išlaikė per ištisą re
čitalio programą. Tebūna mū
suose tai gražiu pavyzdžiu.

solistei fatališkai trukdė netei
singa balso technika. Gal to 
pasėkoj atsirado neaiški dikci
ja bei svetimom kalbom dainų 
tekstų netaisyklinga tartis.

Techniškosios balso problemos

kestre, o tik rečitalis, kur turi 
būti išpildyta meno daina, ku
rią turi teisės pildyti mažiau
siai galingi balsai, bet su meist
riškais muzikiniais sugebėji
mais — solistės Kripkauskienes 
rečitalį reikia vertinti gražiai 
pavykusiu muzikinio gyvenimo 
įvykiu.

Dainų rečitalyje šalia solis
tės lygiai reikšmingas ir pia
nistas - akompaniatorius Abu
du sudaro dainos meno lygia
vertį duetą. Muzikas Kučiūnas 
buvo puikus solistės partneris, 
išskyrus išorinį — spektaklišką 
elementą — publikos akis — 
pageidavo, kad solistės elegan
tiškas puošnumas būtų atsver
tas ir pianisto atitinkamu dra
bužiu.

i

Antano Smetonos rečitalis Jaunimo Centre, Chicagoje, 
1962 m. gruodžio 8 d.

BALYS CHOMSKIS

jų sakinių sonatą, parašytą lais 
voje formoje “Das Lebewohl”. 
Antrame sonatos sakinyje — 
andante espressivo — šilčiau
sia koncerto akimirka, 
me
puikiai iškelia psihologinį, im
pulsyvų jausmų aspektą: džiau
gsmo tylą ir triukšmingą džiū
gavimą.

i Nnke ta ’ 4 nsl '

Trečia-
“Susitikime” pianistas

4T .
Buvo miela žiūrėti ir klausyti

Su pasitikėjimą žadinančia iš
orine ramybe solistė pildė dai
nas, regimai įsijausdama į pa
togaus diapazono balsui dainų 
turinius, neretai pajėgdama at
vaizduoti dainos subtilumo gro- 
žį. Buvo ramu ir miela žiūrėti 
ir klausyti lengvai plaukiančio 
lyriškai koloratūrinio balso, bet 
aa.k vidurinėje balso skalėje, 
kur nuostabiai gražiai skambė
jo visos balsės faringo rezona
toriuj, plaukdamos muzikiniai 
inelod.ne linija su aiškiai taria- 
i_-ais priebalsiais, tuo pačiu ir 
aiškia dikcija (ko pasigesta 
aukštajam balso registre). Mi
nėtam viduriniam balso aukšt- 
tyj atitinkamu stilium ir instru
mentiniu tikslumu praskambė
jo jos klasikinių dainų grupė, 
Šimkaus Pavasario dienelė ir 
Debussy Mandolina. Su spalvin
gu interpretavimu labai vyku
siai išpildė Jakubėno Gėlės iš 
šieno. Tač;au operų arijų bei 
kitų meno dainų aukštajame 
registre bei žemutinėse gaidose

Aplamai jos dainavimas ba- 
zuotas aukštojo balso registro 
technika, kur dainuojant veikia 
vien Thyroid - Arytenoid balso 
raumenys. Gi teisingos balso 
technikos išvystymui dar turi 
būti išlavinti ir Arytenoid — 
balsų stygų laikomieji raume
nys ir Crico Thyroid — balso 
stygų ilgintojai, žemutinių gai
dų ir balso jėgos raumenų gru
pė. Koordinuotas šios trijų bal
so gaminimo raumenų grupės 
išvystymas, plius teisingas ai-. ;ijmas jr išradingumas, padė

jo parašyti visai neblogas dra
mas, bet jose vis dėlto daugiau 

vidutiniai trijų vyrauja Binkis poetas, o ne

Solistė buvo gausiai apdova
nota gėlėmis. Linkėtina šį ge
rai paruoštą rečitalį pakartoti 
ir kitose lietuvių kolonijose.

Būdingieji pianisto Antano 
Smetonos bruožai 
žengti pirmyn, drąsiai ieškoti 
tamprių ryšių su kompozito
riaus dvasia ir jo stiliumi, kad 
kiekvienas iš jų pasirodytų 
koncerte su savo veidu.

Reikalavimams didėjant
Kada prieš porą metų jau

nas pianistas Jaunimo Centre 
išėjo į sceną pirmą kartą, gal
vojau, jog paliesti jauno mu
ziko — atlikėjo širdį reikia 
švelnių rankų. Šį kartą, kada 
ryškėja visa pianisto skambini 
mo statyba: interpretacija, 
technika, tono spalvos, aplika
tūra, frazavimas, dinamika,

sparčiai

DIDŽIOJI HAYDNO SONATA t’
lentas išvilioti iš fortepijono į- 
vairių išraiškos galimybių.

Haydno Es-dur sonatos in-' 
terpretavimo plane pianistas iš-. 
vengė schematizmo, bet artis-

muzikalinė išraiškos atmintis, tiškai parodė sonatos išviršinį ir 
jau galima drąsiau pažvelgti vidinį veidą: reljefinį temų iš- 
ir į pianisto laimėjimus ir spra- vystymą ir minkštumą jų epi- 
gas pakeliui į tobulo meno zo<ių pakartojime. Pianistas 
aukštybes. yra aiškus ir geležinis ritme, lo

giškas harmonijoje, mokąs 
greit užmiršti dramatinį kon 

ir pereiti į saulėtą nuo 
taiką, kuri yra būdinga Haydno | 

I

Ta pati rusiškumo dvasia

Stiprioji koncerto dalis
Pirmoji rečitalio pusė (Scar- flįktą

latti, Haydn, Beethoven)
stipriausia ir geriausiai pianis- kūryboje, 
to išpildyta koncerto dalis. Aiš 
kiai ir su virtuoziška technika 
buvo paskambinta Scarlatti dvi

Tokiu pat pasisekimu pianis
tas paskambino Beethoveno tri-

Į

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas. Protezistaa.

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supporta) lr Lt
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštadieniais 8-1
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB
2850 W. 63rd St, Chicago 29, D1

Tel. PRospect 6-5084

DR. J. .r K. AGLINSKAI 
GYDYTOJAI UI CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue 
Priima ligonius pagal susitarimą.

D61 valandos skambinti telefonu
, HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad lr šeštad.

(Atkelta iš 1 psl.) “Generalinė repeticija” yra
priežasties Binkis ir nepraau- įdomiai užmanyta drama, ku- 
go, kaip teigia Aistis, Eilėraš- rioj autorius karą vaizduoja 
čių.

Binkio, kaip Alijošiaus gai-

PO DVIDEŠIMTIES PAVflSMIŲ

savimas padaro kiekvieną bal
są muzikiniu, laisvai valdomu 
instrumentu, 
oktavų diapazone. Gi solistės dramaturgas. Prisiminkime tik- 
dainavimo technikoj ryšku tik 
vienos raumenų grupės išvysty
mas — Thyro - Arytenoid rau
menų, glūdinčių pačiose balso 
stygose, kurie laike dainavimo 
trumpina ir storina balso sty
gas. mažina balso jėgą ir dia- 
-azoną. o laikui bėgant, dar 
jaunam amžiuj ir visiškai “už
daro” balsą. Pagal šį biologiš
ką aiškinimą suprantama, ko
dėl rečitalio solistės gražus, di
delio diapazono balsas dabar 
susilpnėjęs, žemos gaidos ne- 
atsveriančios išlikusį natūraliai 
gražų balso vidurį, dramatiniai 
dainų momentai neryškūs ir ne
gyvos, dažnai be vibrato aukš
tojo registro gaidos, išdainuo
tos solistės su dideliu dėmesiu 
iau ne išpildomo dalyko spon
taniškoj eigoj, bet su ryškiai 
pastebimu susikoncentravimu 

į technišką jų apgalėjimą.

tai jaunų vaikinų idealizmą, ati
duodant šimtinę pačiam geriau- 

i šiam reikalui, t. y., gelbstint 
į klasės vardą, arba senuką mo
kytoją, tipingą idealistą, maty
sime, kad net to sentimento, 

kurį Binkis kovojo, dra- 
ne mažiau, o gal net ir

prieš
mose
daugiau, negu pas kitus mūsų

Pirmojo Pasaulinio karo duome
nimis, todėl sunku visa taip 
meniškai padaryti tikra, kad 
žiūrovas patikėtų. Veikalas dau
giau scenarijus, negu drama. 
Bet atmenant, kad jis rašytas 
gerokai seniau, vertintinas gana 
teigiamai, ypač, kad veikalu iš
vedama lietuvių drama iš siau
ros lietuvių buities tematikos 
į tarptautinę plotmę. Net ir 
veikėjai jau nebe lietuviai. Bin- • 
kis mokėjo ir dramoj paieškoti 
naujo.
priešingai negu poezijoj, išėjo 
į gerą.

Vai.; 
rak.
Ilenj

lr 7—9 ▼.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai.

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
uždarvta. Kitu laiku susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3228.
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

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

AKUŠERIJA IT, MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pnlaskf Rd. (Crawtord 
Medical Building). tol. LU 5-6446✓ 
Valandos pagal sus’tnrimą. Jei ne 
ktsiltepta skambint* MT 3-0001.

Ofisas: 3148 W“St 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 We-t 66th Place
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Ir jam čia naujumas, Y£!and°8: Kf*«dien nuo i iki 8; treč.
J J ’ uždaryta. Antrad. lr penkt. vakarais

nuo 7 iki 8.
|i
I
I

I

TeL ofiso PO 7-8000, re*. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street 
kasdien nuo !•V'aL: p. p. ir 6

Iki 8 v*l. Trečiad. Ir šešt uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1585
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Road 
Valandos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

DR. VL KAUPAS
VIDAUS LIGOS 

756 West 35th Street 
T Kam p. 35-ta ir Halsted) 

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

Ofiso tel. BI 7-0400 
Dienos metu tel. CA 5-5010

Ofiso Ir huto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINE8 LIGOS

2745 Weat «9th Street
Priešais Sv. Kryžiaus ligonine.

VAL.: Pirmad., antr.. ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 ryte lr nuo 6-8 vaL ▼. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 
kitu laiku susitarus telefoną.

Telef. REpublic 7-2290.

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

keičia stiklus ir rčmua
4455 S. California Avė.. Y a 7-7381 
VAL.: 10 ryto Iki 8 vak.. trečiad. 
uždaryta, šeštad. 10 ». r. « 2 9. ą
Rez. tel. PR 8-0563, Rez. PR. 8-6730 

Dr. W. Ross Dr. L Seibufls 
Inkstp. puslge ir šlapumo taku 

chirurgija
L958 8- Western Avė.. tel 

GR 6-0081; 392 E 158th St. Harvey 
I1L, tel. EDison 8-4383; 80 hl VL 
chigan Av.. Suite 808, teL CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimą

i

DR ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS
So- Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 

arba 15542 S. Cicero. Oak Forte*, m 
Telef. FU 5-2020.

Valandos pagal susitarimą. Jeigu 
neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..

. Kur žengsi, kur žvilgtersi Lie
tuvoje. esančioje šiaurės erelio 
globoje, ten pamatysi, kaip viso
kiais pavidalais rusiškumo dvasia 
sukasi apie lietuvius: tai kaip sli
binas, atidaręs nasrus, drąsiai lei
džia liepsną ant silpnų, neturinčių 
ginklo aukų, idant jas prie visko 
priverstų bauginimu, tai vėl kaip 
angelas plasdenimu švelnių spar
nų migdo, idant lengviau įveiktų 
auką. tai. lyg koks geradėjas, iš
tiesia ranką su dovanomis, išorė
je gražiomis, o viduje prilaikan
čiomis nuodus. — V. Kudirka

Tik su meistriškais 
sugebėjimais

“Keturių Vėjų” viršelis

Antra sukaktis

Tenka pažymėti, kad be įvai
rių darbų Binkis buvo ir gana 
neblogas vertėjas. Buvo vertęs 
Poe eilėraščių ir paruošęs vers
tinės poezijos rinkinį. Bolševik- 
mečiu jis nešoko į naujus van
denis, bet ramiai pareiškė, kad 
dar nesugebąs įsijausti į nau
jas apraiškas. i

l

DR. VL BLAŽYS
:-LAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

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

Trečiad. lr kitu laiku paga. sutartį 
Ofiso telef. 476-4042

Rez. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. DORELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

I

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER I. KIRSTUK 

(T.ietovta gydytojas) 
GYDYTOJAS TR CHTRTTRGAS 

3925 West 59th Street 
ketvirtad tr 
p.. 6:30-8-;3A
vai., trečiad

Vai.- Pirmad. antra., 
penktad. nuo t—4 p. 
vai vak. Šeštad. 1—4 
uždaryta.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5.4410 
Rez- tel. GRovehill 6-0817

Valandoj t-S n m Ir 8-8 p m 
Penkt. tik 1—t o. o.

Trečiad. lr šeštad. pagal sutartą

Tačiau, turint galvoj apgai
lėtinas kiekvieno išeivijos meni
ninko gyvenimo sąlygas, šį josninko gyvenimo sąlygas, šį jos ■ dramų autorius. “Generalinė 
dainų rečitalio debiutą reikia j repeticija” yra paskutinis Bin- 
vertinti, kaip šviesų solistės kio didesnis darbas. Du eilėraš- 
įnašą į mūsų kultūrinio gyve
nimo raidą. Reikia žavėtis jos 
sugebėjimu, jos kultūringa dai
nos interpretacija. Atsimenant, 
kad tai ne opera, kur balsas 
turi būti vyraujančia gaida or-

čių rinkiniai jaunystėje ir dvi 
dramos vėlesniame amžiuje, lyg 
simboliškai pavaizduoja du taš
kus, tarp kurių mūsų didelis 
talentas prablaškė daug savo 
dienų ir kūrybinio turto.

Binkis mirė 1942 m. balandžio 
27 d. Prieš 28 metus jis buvo 
minėt o j Vainikų antologijoj 
kalbėjęs: “Mirti, kiek pamenu, 
nė karto dar visai nenumiriau”. 
Deja, mirtis mažiausiai supran
ta juoką. Ir šiandien tai, apie 
ką Binkis taip jaunuoliškai ir 
šimtapavasariškai kalbėjo, yra 
įvykęs faktas. Binkio neturim 
jau dvidešimt pavasarių. Prieš 
mirdamas, poetas sakėsi norįs 
dar patirti, kas laimės Antrą
jį Pasaulinį karą ir dar pameš
kerioti. Jeigu tebebūtų gyvas, 
1963 m. švęstume Binkio 70 
m. sukaktį, to gyvo žmogaus 
ir didelio poeto.

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. HE 4-2324
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

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

I
i

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 West 51 st Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
4938 W 15th Street Cicero

Kasdien 1--3 vai. Ir 6—8 vai vak. 
išskyrus trečiadienius

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

OfLso telef. LAfayette 3-3210. jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzie 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS 
_ GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 So. Archer Avenue
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—8 vai. 
rak., pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai 

Trečiadieniais tik susitarus.

I

6—9 vai.

KULTŪRINĖMIS TEMOMIS KITUR REKRŪTŲ GAUDYMUS 
PRISIMENANT

“METMENYS” IR KREIVOS 
ŠEIVOS

I

DR. SELMA L SODEIKA
OPTOMETRISTF

5842 S. Kedzie Avė. PR 6-2635 
„.T,kŲ,nį_akte pritaiko
Visnal Trainiiur — Contact Lewea
Kirmad., ketv. 10:30 v. r __ 7 d n.
antrad.. penkt 10:30 v. r — 6 d" d • 

šešt. 10:30 v. r. — 5 p. p.
Treč. uždaryta.

“Metmenų” žurnalo 5 nr., ku
ris norg ir laiko save jaunųjų žur
nalu. bet daugiausia prirašytas 
senimo, yra išspausdint3s Vytau
to A. Jonyno straipsnis “Vieną 
veidą stebint”. Tai Antano Škė
mos nekrologas. Straipsnis, kaip 
straipsnis, kaip ir daugelis ta
čiau mums kažkaip ne;pras‘a, kai 
autorius rimtam nekrologe prade
da rodytis špygomis, štai kaip 
rašoma: “Kitiems gali imponuoti 
mūsų “literatūrinio Volkssturmo” 
žygiai, grobstymas Draugo premi
jų”, Daugeliui žinoma, kad Volks- 
sturmas buvo vokiečių armija, su
daryta iš senių paliegėlių, su fi
ziškais trūkumais žmonių. Tai pa
gal Jonyną 
voti ir apie 
“grobstė”, 
grobstytojai 
nesni už eilę “Metmenų” bendra
darbių. nes juk nei Landsbergis, 
nei Pūkelevičiūtė, nei Baronas, 
Jurkus. Rūta nėra nei seni, nei 
paliegėliai. O kai lahnėjo pirmą
ją Draugo premiją prieš 12 m. J. 
Gliaudą, ir jis. tur būt. tada bu
vo maža ką vyresnis už dabarti
nį nevolkšturminį Jonyną. Paga
liau ir patys rašytojai, laimėju
sieji konkursą, ne kartą yra pa-

Kovon prieš Kultūros kongresą 
tam tikra žmonių grupelė panau
dojo įvairiausias priemones. Nega
lėdama suorganizuoti didesnio pa
sipriešinimo. po savo antikongre-

lis buvo pačiuptas tų, kurie nuo
lat ir su patosu akcentuoja lais
vės būtinumą.

panašiai galima gal
iuos, kurie premijas 

Mūsų nuomone, tie 
buvo, tur būt, jau-

reiškę, kad konkurso laimėjimas 
nepadaro rašytojų, lygiai kaip 
nelaimėjima s jam neatima rašyto
jo vardo. Iš antros pusės, jei Škė
ma laimėjo konkursą, tai jau 
kaip tie patys “Metmenų” žmo- siniais^atsišaukimais įrašė_ pavar- 
nes teigė, yra laimėjimas, bet jei .......
kiti — tai nusikaltimas. Iš ant
ros pusės šiais sunkiais knygai 
pasirodyti laikais premija laimė
jus galima lengviau išleisti kny
gą ir dar 1000 dol. honoraro pa
siimti. Taip pat konkursai, jei ir 
nėra tobula priemonė literatūrai 
puoselėti, bet vis tiek sukelia mū
suose nemažą susidomėjimą Jei
gu galėtų Jonynas ką nors geres
nio sugalvoti, būtų mielai svei
kintina.

Suprantama “Metmenims“ arti
mų žmonių pyktis, kai jau antras 
dešimtmetis vis tebeoperuoja tuo 
pačiu jaunimu, o tuo tarpu tokia 
“Ateitis” yra jaunimo laikraštis 
tikrąja to žodžio prasme, nes ir 
redaktoriai ir dauguma bendra
darbių dvidešimtmečiai. Bet pyk
tį rodyti, ypač nekrologe bady- I 
tis špygomis, nėra jau taip įpras
ta. Patys “Metmenys”, kaip met
menys. bet iš tokių kreivų šeivų 
neišeis geras audinys, jis bus 
šiurkštus ir grubus, blogai ates
tuojąs tariamo jaunimo kultūri
nius ir literatūrinius puslapius.

L. G.

A.

ABEJOTINAS KRITERIJUS
“Dirvoje” gruodžio mėn. 7 d. S. 

K., pateikdamas išsamią ir kai ku- į 
riais dailininkų apibūdinimais gana 
taiklią recenziją, finalinėje išva
doje teigia:

“Kolektyvinė arba individualine 
paroda laikoma pasisekusia, jei 
joje yra bent vienas paveiksiąs 

j— atrakcija, sukelianti visų žiū
rovų dėmesį. Amerikiečiai tai va
dina hit arba highlight. Tokio

Ofiso telef. CUffside 4-2886 
Rezid. telef. VVAlbrook 5-3088 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 __ 4 ir
6—8 vaI- vak. Trečiadieniais tr sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v.DR. IRENA KURAS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU 

LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDTCAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. lr penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
J v — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p. šeštad 11 

vai. ryto iki 8 vai. p p 
Ofiso tel. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2818

DR. VYT. TAURAS 
dJSXPYTOJAS m CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ) 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 

TH- PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. tr 
penkt. nuo 2 iki 4 lr nuo 6 oi 8 
ThiuT; 9e5t’ 2.~4 v’ P0®1*4 h“ kitu laiku — susitarimu.

Tel. ofiso 247-1002, Namą PR 8-6960
DR. L DECKYS

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVTJ IR 

EMOCINES LIGOS
Valandos pagal susitarimą.
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)
Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS !

6132 So. Kedzie An, W£ 5-2371 
Valandos pagal susitarimą Jei 0. 
ataUlepla akambintl MI 8-0M1.

Oftoo HE 4-1414. Rez. RE 7-4867
DR. D. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8pectalyM akušerija Ir moterų Mgos 

2454 West 71st Street
(71-08 Ir Campbell Avė kampaa, 

Val.; kasdien 1—8 lr 6—8 vai vak 
Šeštad 1-4 p. p

Trečiadieniais uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURG AS 
2858 West 63rd Street

Tel. — PRospect 8-7773 
k'al.: pirmad. lr ketvirtad. 1-4 p 
intrad ir penktad. 5-8 v. v. p.

Tel. ofiso RE 4-2123, rez. GI 8-61M
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priima ligonis pagal susltartma. 
D«1 valandos skambinti tel.; zriu 
4-2123 nuo 1 iki 9 p. p. šeštadienį 
nuo 9 iki 1 vai.. kitu laiku tel. 
GIbson 8-6195.

Telefonas — GRozehfll 6-2828

DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Bpedalybč: A K UšERU  A ir MOTEBV

IJGO8
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 IkĮ g 

Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniaia uždaryt*.

Tel. PRoepect 6-9400
DR. 0N8 VAŠKEVIČIUS

(VAAKAKI
JYYDYTOJA IR CHIRURGE 
.1248 Sonth Kedzie 4vent>»

Oftoo vai. kasdien: 1-4; 6-8. 
Šeštad nuo 2 Iki 4. Treč. tr sekm. 
tik skubiais atvejais tr susItarTM.

Oftoo HE 4-1818, Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

sSped*lybč — Vidam Ugne 
2454 West 71«t Street

< n o» lr Campbell Are kamoaa) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto lr 4-8 ▼. ▼ 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p 

Trečiadieniaia uždaryta

dės asmenų, kurie tokių raštų vi
sai nebuvo pasirašę. štai kaip 
“Naujienų“ gruodžio 12 d. nume
ryje apie tokią užakinę mobili 
zaciją rašo vienas iš “rekrutuo
tų” — Viktoras Mieliulis:

“Mūsų Žingsnių 24-tame numery 
10 d. “Naujienų” antrojoj d. San
taros redakcija, talpindama savo 
protestą prieš tada organizuojamą kūrinio parodoje nebuvo”.

Ar tokio hit nebuvimas mūsiš
kę parodą jau nuvertina? Labai 
abejotume. To hit arba atrakci
jų noras yra dažnai tik vidutinio
ko amerikiečio bruožas — sen
sacijų ieškojimas visur. O dai
lėje, literatūroje, muzikoje toki 
“hitai” nevisada jau taip ir su
tampa su tikrąja kūrinio verte. 
Net ir teatre išskirtinį vardą for
muoja ne kokia nors gastroliuo
janti žvaigždė, bet viso kolekty
vo aukštas meninis lygis, 1____
labiausiai ir kalba tikrosios kultū
ros balsu. Mūsų Kultūros kongre
so meno paroda, manytume, kaip 
tik pasižymėjo tokiu visumos kū
rybingumu. O šitai turėtų mus 
nemažiau džiuginti.

Kultūros kongresą, protestuojan
čių akademikų ir akademinėse or
ganizacijose velkančių asmenų tar
pe pasinaudojo mano pavarde.

Kadangi tuo metu buvo spren
džiami labai svarbūs lietuvių kul
tūriniai reikalai, nuo atšaukimo 
susilaikiau. Tačiau, vardan tikslu
mo ir tiesos, norėčiau pastebėti, 
kad Santaros redaktoriai mano pa
varde pasinaudojo be mano sutiki
mo.”

I

“Be to. kitų asmenų naudojimą 
saviems tikslams skaitau žeminan
čia ir demoralizuojančia visuome
nine priemone, kurios, tikiuosi, ki
tų lietuvių organizacijų veikėjai 
stengiasi išvengti.“

Liūdnai linksma, kad V. Mieliu- k. r-

VAL: 
Mtad. 
Trečiad.

Trt

▼ak..

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, m 

Telef. oftoo: PUUman 5-8788 
Namo: BEvevty 8-8946 

Pr18m. vai.: kasdien 6-9 v. v. Aečt 
• -* v P- P- trečiadieni — uždaryta

DR. S. GEŠTAUTAS
7059 S. Talman Avė.

Včžio lr leukemijos cheminč tera
pija. Priėmimas tik susitarus.

Telefono valandos ketv. nuo 8 iki 
p. p. WA 5-3388.

9

' Ofiso tel. PR 8-2220 
Namą — rez. PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEV1ČIUS
JOK ŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
vaiku LIGOS 

2ft.se w<-st 63r.l Street
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 3 Iki 

6: antrad. ir penktad. nuo 4 Iki 8: 
šešt. nuo 1 iki 4 vai.

nei. ofisų RE 7-8818

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

VALANDOS: 2-4 p.p. . Mp.p 
šeštadieniais 10-12 valandos 

dieniai* iMnrvte

Tel. ofi-o PR 6-6446. re*. HE 4-8156
DR. F. C. WINSKUN1S 

gydytojas tr chirurgas 
2420 Wr*t Marąuette Road

Vai. nuo 2 Iki 4 ▼. v. tr 7 Iki • v 
Treč tr šeštad. pagal eutartt.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYnvTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Soath Habrted StnH
tel. oftoo CA 6-8257 rea.

Rez. 6600 So. —ių
11 v ryto Iki 8 ▼. ».p^ t-T ų.v.

Oftoo telefonas — CL 4-2421

DR. AL RAČKUS
YBYTOIĄS ir chirurgas 
IW! Kertrie Avenue

(Kampas Kedzie ir Archer 1
VAL. kasdien nuo 2 Iki 8 vai vak 

i reC. ir sekmad. tik susitarus

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidot 
(Emergency). šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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"PASMERKTASIS MENAS" MUENCHENE
1 IR MENO ŠVENTOVE VIENOJE

♦

* .

*

Maciy laikais išjuokti ir pasmerktieji meno kūriniai rodomi šiy dieny gyventojams. 
Vienoje įkurtas 20 amž. modernaus meno muziejus

Muencheno “Meno rūmuose” 
(Haus der Kunst) paprastai 
vyksta didesnio masto meno pa
rodos. Vietos gyventojai ir lan
kytojai iš kitur gali pasigėrėti 
tiek moderniosios, tiek kitokios 
tapybos, skulptūros pavyzdžiais, 
o kai kurios parodos vertos net 
ypatingo dėmesio. Kai pernai 
tūkstančiai vietinių bei turistų 
veržėsi stebėti Toulouse de 
Lautrec kūrinių, tai šiemet, nuo 
spalio 25 iki gruodžio 16-sios 
vyko paroda, didelė išimtis įvai
rių meno apraiškų eilėje. Tai 
kas buvo rodoma, siejosi su va
dinamuoju “numenintu menu”, ’ 
atseit, su vokiečių, daugiausia 
modernistų, kūryba priešhitle- 
riniais laikais (prieš 1933 m.). 
Parodos stebėtojas galėjo ma
tyti 400 meno darbų, jų tarpe 
150 drobių, 15 plastikos kūri
nių ir 250 grafikos darbų. Pa
rodos atidarymas vyko iškil
minguose rėmuose (būtinai va
kariniai rūbai). O tuo metu 
kaip tik pasaulyje šmėkčiojo 
galimo karo šešėliai. Bet lan
kytojai džiaugėsi pasinėrę į su 
politika nieko bendra neturin
čius vandenis, o šių eilučių au
torius atidarymo dieną kaip tik 
buvo nuskubėjęs į Vienoje va
sarą atidarytą moderniojo 20 
amž. meno muziejų. Tačiau 
grįžkime prie Adolfo Hitlerio 
pasmerkto meno ir meskime 
žvilgsnį į ne taip senus, bet bū
dingus diktatūros metus, 
tikrasis menas buvo smerkia
mas ir 
vo deginami.

Nacių menas Rūmuose, o 
“nuvertintas menas” atskirai
Berlyne 1936 m. įvykusi spor

to olimpiada buvo sėkminga. 
Netrukus, 1937 m. vasarą 
Muenchene “Angliškuose so
duose” atidaryti “Meno rūmai”. 
O kai 1933 m. tai “meno šven
tovei” buvo dedami pamatai, 
tai Hitlerio rankose suskilo 
plaktukas, ir tai buvo palaikyta 
blogu ženklu. Taigi, atidarius 
“Haus der Kunst”, puošnų, erd
vų pastatą, ir dabar naudojamą 
parodoms, Hitleris buvo numa
tęs saviesiems ir svetimiesiems 
vaizduoti tariamą vokiškojo 
meno “atgimimą”. Jo žodžiais,1 
meno uždavinys esąs “ryškiai, 
meno formomis iškelti naująjį 
idealą”. Ar bereikia aiškinti, 
kad tuose rūmuose eksponuoti 
tariami meno darbai su tikruo
ju menu neturėjo nieko bendra, 
jie buvo tikras anachronizmas. 
Kai tuose namuose siautėjo! 
“įsakomasis menas” (beje, čia 
peršasi ir analogija su Sovieti- 
joje praktikuojamais nurody
mais dailės kūrėjams), tai gre
timoje Galerijos gatvėje atida
ryta kita, žymiai kuklesnė pa
roda — užrašas gatvėje žymė
jo, kad tai — “numenintas me-1 
nas” (Entartete Kunst), kur 
jaunimui įėjimas buvo draudžia
mas. Taigi, toje parodoje ga
lėjai stebėti dailininkų kūrybą, 
kuri anuomet nebuvusi pažy-

kai 

kai meno šedevrai bu-

V. ALSEIKA, Vokietija 

mėta nacių valdžios nurodytais , 
štampais. Pats Hitleris tuos 1 
meninikus niekino įvairiais žo
džiais, kaip “įžūlūs tepliotojai”, 
“Bolševikinio meno rinkėjai” ir 
pan. Tai buvo diktatūros už
draustasis menas. Ir nenuosta
bu, kad anuomet į kuklias, pri
mityviai įrengtas patalpas Ga
lerijos gatvėje skubėjo tūks
tančiai.

darbo, daili- 
į “katakom- 
jų dalis iš- 
kraštus, už-

Ernst Bari ach (1870-1938) Dievas Tėvas

I

Lovis Corinth (1858-1925) Ecce homo (aliejus)

i 
mi jų darbai, bent 22 muziejų 
direktoriai neteko 
ninkai turėjo eiti 
bas”, pogrindį, o 
emigravo į kitus
jūrius. Šių pastarųjų tarpe mi-1 
nėtini: Feininger (emigravo į 
JAV), Kokoschka (į Angliją), 
J. Adler, B Elkan, L. Meidne, 
G. Wollheim (į Paryžių), Rud 
Levi (į Italiją), o Max Lieber- 
mann mirė 1935 m. Berlyne, 
būdamas 88 m. amž. O dabar... 
kaip minėta, žiūrovai toje 
Muencheno parodoje jau galė
jo stebėti tuos savo metu “pra
keiktus”, konfiskuotus, išjuok
tus paveikslus. Tiesa, jų dalis 
buvo rodoma tik fotografijose, 
pvz. Bazelio muziejaus savo me
tu įgyti Corinth “Ecce homo”, 
Chagall “Rabinai” ir kit.

Kai buvo konfiskuota per 
16,000 meno darbų 

i
Kaip atsirado visi tie nacių 

prakeiktieji, “numeninti” pa- 
’ veikslai ar skulptūros, grafikos 
darbai ? Tai buvo rezultatas 
Hitlerio išleisto potvarkio — iš 
visų Vokietijos muziejų surink
ti visus “dekadentinius kūri
nius”, pradedant 1910 m. ir... 
juos konfiskuoti. Diktatūros 
metuose niekas negalėjo pro
testuoti, nes ir meno srityje 
paskutinis žodis priklausė dik
tatoriui. Tuo būdu buvo surink
ta 16,550 meno kūrinių, jų tar
pe tik Barlacho apie 380 plas- gyvenimo įvykis. Beje, apie tų 
tikos ir grafikos lapų ir 285 per 16,000 meno kūrinių likimą 
George Grosz darbai, šalia vo- (tiesa, į tą skaičių įeina ir pas- 
kiečių ta proga nukentėjo ir, 
užsienių dailininkai, ir jų dar
bai buvo surankioti iš muziejų 
(čia minėtini: Gogh, Munch, 
Gauguin. Derain, Ensor, Cha- 
gall ir Pascin).
Meno kūryba — j varžytines 

ar į... laužą
Naciai, įvairiais būdais nie

kindami priešhitlerinį meną, pa
juokdami jo kūrėjus, griebėsi 
ir kitokių priemonių. Jų tiks
las buvo susižvejoti užsienio de
vizų. Šveicarijoje vyko varžy 
tynės ir, pvz., Bazelio muziejus 
už 8,000 šveicarų frankų įsigi
jo paskutinį Corinth darbą “Ec
ce homo”, Kokosehkos “Vėjo 
sužieduotinę” ir kt. Tokių var
žytinių dėka Bazeliui pavyko 
sutelkti geriausius vokiečių eks
presionistų kūrėjų darbus. Dar 
prieš pat karą ir Luzernos 
mieste vyko varžytynės, kur 
mokėtos dar didesnės kainos, 
pvz. už 170,000 fr. buvo įgytas 
van Gogh Autoportretas (vė
liau jis pateko į vieną privačią 
galeriją JAV-se). Tačiau, kai 
jau nebepakako užsienio devi
zų, tai nacinės ministerijos po
tvarkiu Berlyno gaisrininkų 
kieme daug paveikslų pateko į 
laužą, o skulptūros buvo skal
domos. Maža to. Propagandos 
m-jos iniciatyva su įvairiais 
meno pirkliais buvo atliekami 
mainai, daromi prasčiausios rū
šies sandėriai. Pagaliau, nese
niai yra paaiškėję, kad net 1943 
m. gegužės 27 d. Paryžiuje min. 
Rosenbergo štabo įsakymu mu
ziejaus Jeu de Paume sode bu
vo deginama gausybė žydams 
priklausiusių paveikslų.

Uždraustasis menas grįžta 
j parodos sales

Nacių laikais vokiečių meni
ninkai nukentėjo ir dvasiniai ir 
fiziniai. Buvo deginami, naiki
nami. varžytynėse pardavinėja-

I
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Praeities šešėliai vėl atslenka 
į dabartį?

Bendras įspūdis — paroda 
savotiška, kiti pasakytų — me
lancholija dvelkiantis kultūros

, kiri meno albumų, vad. mapių 
lapai — reprodukcijos) pasiro
dė Franz Roh leidinys, ir ne
trukus žadami išleisti dar du, 
parašyti F. W. Arntz ir Hilde- 
hard Brenner. Dar kitas lau
kiamas atgarsis — ar vokiečių 
lankytojai bus įžiūrėję tų tam
sių vokiečių istorijoie laikų po
veikį ne tik menui, bet iš viso 
k’ekrenai laisvo žmogaus kū- 
’-vbai? Ar jie sugebės palygin
ti nacių siautėjimo metus su

20 amž. diktatorių labai pana
šiais reikalavimais ? Kiek klai
ku, ir tai pastebi patys vokie
čiai, kad ano laikmečio šešėliai 
jau pastebimi ir šių dienų gy
venime. Štai, viename Vokieti
jos pietvakarių mieste aukštas 
valdininkas puolė architektus 
— tegul jie, girdi, nesiryžta 
naudoti plokščiuosius stogus, 
nes, esą, vokiečių miestai nie
ko bendra neturį nei su Tel 
Avivu, nei su Casablanca, tai 
juk ne vokiečių stilius... Kitur 
vėl reikalavimai buvę statomi, 
dalinant premijas jauniesiems 
menininkams. Praeities šešė
liai? Sunku pasakyti. Tačiau 
tikra, kad užsienis tokių šešė
lių Fed. Vokietijoje įžiūrėjo net 
ir neseniai įvykusios vad. “Spie
gei” aferos atveju.

Paviljonas Briuselio parodoje, 
c dabar — 20 amž. muziejus 
Rugsėjo 20-ji buvo ypatinga 

diena senove dvelkiančioje 
Austrijos sostinėje — Vienoje, i 
Tą dieną buvo atidarytas 20 i 
amž. menui skirtas muziejus. 
Niekas nesitikėjo, kad 1959 m. 
Briuselio tarpt, parodoje buvęs , ...austrų meno paviljonas pavirs 
į pastovų muziejų. O dabar jau 
vieniečių ir svetimųjų žvilgsnis 
krypsta į Schweizer Garten 
(visai netoli ir barokinė Belve- 
dere pilis), metalo
nastatą. kurio šeimininkas, tai 
jaunas austru meno istorikas 
dr. Wernr>r Hofmann. Su kuk- 
Fcmis lėšomis pradėtas moder
naus meno muz;eius, atrodo, 
netnikn“ išaugs į imponuojan- 
č;a atrakc:ją patį stambiausią

stiklo

FORTŪNATO PASLAPTIS
(Ištrauka iš "Aukso žąsies" I veiksmo)

BIRUTE PCKELEVKICTE
i

Karaliaus Kleopo Aštuntojo 
pilis. Jau po vidurnakčio. Nuo
šalioj rūmų salėj tariasi ketu
ri, krašto likimu susirūpinę, 
dvariškiai: senelis astrologas 
Fortūnatas, kanclerio našlė 
Teodora, karalijos admirolas ir 
rūmų daktaras. Mat, valstybę 
slegia didelė nelaimė — jaunu
tė karalaitė niekad nesijuokia, 
nesišypso, nedainuoja...

Susidėstė man žvaigždynai 
Šitaip, šitaip...

VISI (nustebę)

FCRTUNATAS

plastikinius kūrinius, skulptū
ras lankytojai randa kieme. Čia 
ypatingai kreipia akį brolių Gio 
ir Arnaldo Pomodoro bronzos, 
toliau — Henry Moore ir Gia- 
cometti, Arp ir kt. Austrai yra 
padarę tai, kas ligi šiol vis ne
pavyksta žymiai turtingesnei 
Vak. Vokietijai (nors šiai su

newyorkiško modernaus meno 
muziejaus atitikmenį Europoje. 
Jau aišku, kiekvienas atvykęs 
į austrų sostinę, būtinai turės 
aplankyti ir gražioje Šveicarų 
parko aplinkoje betūnantį mo
dernų pastatą. Teko būti šio 
muziejaus atidarymo parodo
je. Ji buvo uždaryta lapkričio 
pradžioje. Jau tuo metu lanky
tojai dviejuose muziejaus aukš- projektu tokiam modernaus me
tuose galėjo stebėti visą eilę 
moderniųjų kūrėjų darbų — ir 
Max Ernstą ir Jackson Polloc- 
ką, toliau — Maurice Esteve ir 
Sergiejų Poliakoffą, Vasarely 
beJ Dewasne. žinoma, buvo ats
tovautas ir Paul Klee ir Ko
koschka ir Richard Gerstl, pa- 
gal’au ir Modigliani ir Lehm- 
bruck ir Chagall ir visa eilė ki
tų. Panašiai kaip New Yorke,

no muziejui įrengti siūlėsi net 
žymusis Le Corbusier...). Su
kurtas muziejus ir, svarbiausia, 
puikiai jis suderintas su archi
tektūros erdve ir jos reikalavi
mais. Nors visai artimi Belvede- 
re rūmai ir byloja, kad moder
nusis menas tebus tik salele 
senais amžiais ir baroku kvė
puojančioje Vienoje.

Viena — modernaus meno muziejus
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TEODORA
Mielas mūsų Fortūnatai, 
Tu pagelbėt mums turi!
Juk garbingas šimtas metų...

FUkTUNATAS
Man? Jau šimtas keturi. 

TEODORA
Tu kasnakt seki žvaigždynus 
Ir mėnulio šviesų ratą;
Tu žinai, ko nieks nežino, 
Tu matai, ko nieks nemato.

FORTŪNATAS 
Karalaitei vos užgimus, 
Jog žvaigždes suskaičiavau 
Ir karaliui jos likimą 
Aiškiai išpranašavau.

VISI
Ai! Sakykit! Nuostabu!

i Ir tylėjot jūs abu?
FCRTUNATAS

Nes karališkam vaikeliui 
žvaigždės rodė liūdną kelią..

'TEODORA
Ar nerodė jos vilties 
Pranašystėj ateities?

FORTŪNATAS
Taip! Susėskite arčiau — 
Pasakysiu, ką mačiau: 
Ką regėjau tarp kometų, 
Ką tarp skriejančių planetų 
Aš tą naktį išskaičiau.

j dešinę: J. 
P. Petručio

Ir šitaip, 
vardai septyni 
įrašyti:

“Aukso žąsies’’ antrojo veiksmo repeticija. Iš kairės 
Kelečius, K. Veselka ir V. Janulevičiūtė. Nuotr.

tenai
Šviesybės 
valstybės

O tarp jų — 
Buvo aiškiai 
Laura - Liudvika - Kristina 
Leonora - Valentina -

VISI
Anastazija - Beata.

ADMIROLAS
Tuos vardus per eilę metų 
Jau išmokom mintinai.

FCRTUNATAS
Taigi, ponai. O
Jos Karališkos
Ir drauge visos
Man likimas apsireiškė.

VISI
Kaip? Plačiau, plačiau paaiš
kink!

FCRTUNATAS
Žvaigždės sukos ratais, ratais. 
Metai sukosi verpetais... 
Oi. kiek ašarų graudžių 
Rodė tie keliai žvaigždžių! 
Kiek nelaimių mūsų kraštui!

TECDORA
Kalba puikiai!

DAKTARAS
Lyg iš rašto.

FCRTUNATAS
Aš nusiminiau, išskaitęs 
Liūdną dalią karalaitės.
Tik staiga — pačiam krašte, 
Mirgančių žvaigždžių rašte, 
Šviesu ženklą pamačiau.

TECDORA
Dievas duotų tau sveikatos!

FCRTUNATAS 
Mano amžiuj?

TEODORA
O tačiau...

FCRTUNATAS
Džiaugsmo, laimės jau ver
čiau
Laurai - Liudvikai - Kristinai-
Leonorai - Valentinai -
Anastazijai -

VISI

FORTŪNATAS
Du, ir trys...

TEODORA
Ar širdies tu

Ir keturi...

neturi?
(nudžiugęs)

I

Beatai!
TEODORA

Greit sakyk, ką ten matei?
FCRTUNATAS (pasimetęs tarp

karalaitės vardų)
Trūksta vardo paskutinio... 

TECDORA
Buvo juk vardai septyni!
Kokį ženklą išskaitei?

FORTŪNATAS
Laura — pirmas. Antras — 
kas?

i ADMIROLAS
Gi, jau niežti man

FORTŪNATAS 
Vieno vardo man

ADMIROLAS
Šimtas pypkių su

rankas!

pritrūko.

cibu kais!

FORTŪNATAS
Taip! Septintas — bus Beata! 
Tad, klausykit!

VISI
Na, bent sykį...

FORTŪNATAS
Kai penkioliktųjų metų 
Jai pavasaris ateis,
Kai raudonas rožių krūmas 
Už karališkųjų rūmų 
Pasipuoš žiedais baltais. 
Karalaitė — kaip saulutė — 
Vieną dieną., nusijuoks.

TEODORAI
Oi, ne, ne!

DAKTARAS
Negali būti...

ADMIROLAS
Neįvyks stebuklas toks.

FORTŪNATAS
Nusijuoks ji, mano mieli, 
Ir liūdnumo nebeliks.
Jokio debesio, šešėlio...

ALMIROLAS
Kaip?

VISI
Sakyk, kaip tai įvyks?

FCRTUNATAS
Kaip įvyks? Nelaimei, šito 
Tarp žvaigždžių neparašyta. 
Betgi tą laimingą dieną 
Liūdesį pamirš kiekvienas: 
Pralinksmės visa pilis 
Ir visa, visa šalis.
Juoksis rūmų patarėjai, 
Kambarinės ir virėjai. 
Juoksis kalviai, juoksis sta
liai.
Juoksis soste pats karalius.

DAKTARAS
Še, kad nori — ir tikėk!

ADMIROLAS
A, paseilino ir tiek!

TECDORA
Nieko tikro nepasakė.

DAKTARAS (Admirolui)
Nemosuok! Užpusi žvakę.

ADMIROLAS
Taip papliaukšt, kaip Fortū
natas,

i Gali boba betkuri.

t

I TEODORA
Juk senukui šimtas metų.
Ką jis...

FCRTUNATAS
Šimtas keturi.

Jei man mažina metus, 
Visados ašai širstu.
Ne mergelė juk esu.

ADMIROLAS
Nieks neginčys. Iš tiesų.

FCRTUNATAS
Metų skaičiaus nebaisu 
Vyrui amžiaus brandume, 
Astrologo orume.
Jūs, krienai netikintieji! 
Norit ženklo? Štai, jisai! 
Admirole, ar klausai?
Tarp žvaigdžių man sumirgėjo' 
Tarsi prošvaistė šviesi...
Kai geriau įsižiūrėjau —
Nagi, ponai! Tai — žąsis!
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4 DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 15

„TĖVYNĖJE IR 
PASAULYJE”

Kan. Steponaičio atsiminimų knyga

JUOZAS PRUNSKIS

lyvavo, pvz. Šveicarijos lietu
vių veikla, siekiant Lietuvos ne
priklausomybės. Dėl to ir pats 
leidinys apibūdintas ne vien 
kaip prisiminimai, bet ir apy
braižos. Pats autorius čia ma
žiausiai matomas. Iš vienos pu
sės tai gerai, kad išvengiama 
siauro asmeniškumo, bet iš ki
tos pusės veikalas darosi sau
sesnis, vietomis tiesiog jau iš
spausdintų Lietuvos istorijoje

ŠviesaK. Šimonis
(Čiurlionio galerijos nuosavybė)

ta dėstyti lietuvių kalbą 
siems klierikams p. 87).

Lietuvių diena, davusi 
467,000 frankų

Iš šios knygos patiriame apie

vi-

Veteranas lietuvis kultūri- tarpio tarptautinių įvykių fo- 
ninkas kan. Antanas Steponai- ną ir ryškiau nusakant įvy- 
tis, artėdamas prie savo am- i kius, kuriuose pats autorius da- 
žiaus 80-ties metų sukakties 
(gimęs 1883 m. birž. 15 d. 
Triobiškių kaime, Marijampolės 
par.), suteikia lietuviams savo 
kultūrinę dovaną — prisimini
mų ir apybraižų knygą “Tėvy
nėje ir pasaulyje” (319 pusi, 
spaudė Tėvų Pranciškonų spaus 
tuvė Brooklyne). Jau būdamas 
kunigu, autorius dar gilino is
torijos (o taipgi ir pedagogi
kos bei psichologijos) studijas
Šveicarijoje, taigi — yra tuo dalykų konspektas, kas .tiesa, 
labiau kvalifikuotas šios rūšies tremties sąlygose, kai knygų 
veikalą paruošti. Visoje kny- mažiau teišeina, gali būti iš da- vysk. Pr. Karevičiaus atsparu- 
goje matyti autoriaus didelis 
kruopštumas, surenkant infor
macijas, faktus, citatas iš įvai
rių, net dabar ir ne taip leng
vai prieinamų šaltinių — spau
dinių. •*

Šiam leidiniui galutinai pa
ruošti autorius turėjo rūpestin
gą auktšų kvalifikacijų talki
ninką — istoriką prof. S. Su
žiedėlį, kas pažymima knygos 
įžangoje.

Politinės ir kultūrinės istorijos
santrauka

Paskutiniu metu susilaukėme 
eilės turiningų atsiminimų, ku
riuos mums davė gen. Rašti
kis, a. a. min. Savickis, pulk. 
Žukas, adv. Skipitis, dr. K. Gri
nius, Bielinis ir kiti. Tai vis 
vertinga medžiaga mūsų tau
tos istorijai. Jeigu ankstybes- 
nieji atsiminimai gana tamp
riai surišti su pačių autorių 
pergyvenimais, tai “Tėvynėje 
ir pasaulyje” yra daugiau mū
sų tautos politinės ir kultūri
nės istorijos santrauka, duo
dant platesnį atitinkamo laiko

rašyda- 
Pasaulį, 
važiuo- 

nereikia

Didžioji Haydno sonata

pa

(Atke’ta iš 2 pusi.)
Pastabos ir išvados

Antroje rečitalio pusėje 
kilusi pianisto saulė pradėjo
kiek leistis žemyn. Visų pirma
— “eretiškas” užsimojimas su
jaukti visą lauktąją antrosios 
dalies programą, pramatytus 
dalykus kaitaliojant kitais. An
tra — kelias Čiurlionio mine- 
tiūras perskaityti iš lapo labai 
netiko viso vakaro meniniame 
lygyje. Chopino preliudams aiš
kiai trūko meistriško išbaigimo, 
ir tik G-moll baladėje pianistas 
vėl sužibėjo virtuoziška galia, 
puikiai išnaudodamas muziki
nius kontrastus, staigius perė
jimus iš fortissimo iki pianissi
mo, tačiau per maža įdėdamas 
sielos. Chopino kūryba nėra 
konstrukcija ar garsų kombina
cija, bet ji yra gilus dvasinis ir 
emocinis gyvenimas, o vientik 
intelektualinis išpildymas bala
dę puošia, bet nešildo.

Pabaigoje reikia nuoširdžiai 
pasakyti, kad pianistas Anta
nas Smetona po dviejų metų, 
kaip virtuozas, padarė nepap
rastą pažangą, bet kaip artistas
— jis turi dar bręsti.

1
48 rašoma ir kun. Sederavičius 
ir kun. Sidaravičius, nors kal
bama apie tą patį asmenį. Ra
šoma “Škotija” (p. 92), nors 
kalbininkai jau mus nuo seniau 
moko sakyti Škotija. Nemažai 
pasitaiko ir korektūros klaidų. 
Pvz. 22 pusi. “Žiburio” gimna-, 
zija išspausdinta mažąja pir
mąja raide, prel. Maciejauskas 
paskelbiamas mirusiu 1937 m. 
ir čia pat tame pat 282 pusi, 
pasakojama, ką jis veikė 1938, 
1939 ir 1940 m. Panašių pavyz
džių būtų galima surinkti aps
čiai.

Tąi. žinoma, antraeiliai daly
kai. Veikalas pasilieka vertin- 

I gas. daugelyje mūsų istorijos 
įvykių išryškinąs naujus aspek- 

: tus.

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

Dėl inf c rotacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZAN AL'SKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago. III. Vlrginia 7-774/

DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PAS LIETUVIUS 

PREKYBININKUS!

i

VALYMAS 
KILIMAI. APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Rudis 

Tel CLiffside 4-1050 Apsirūpinkite nebrangiai garantuotais automobiliais 
prieš didžiuosius šalčius.

Jei jūsų automebilis “šlubuoja”, iškeiskite i mūsų garantuotą.

Dedame keletą pavyzdžių:
1958
1958
1958
1957
1957
1957
1959

mą okupantams vokiečiams, ■ 
kuris jiems buvo pareiškęs: 
"Galite mane ištremti, galite 
sušaudyti, bet negalite privers
ti elgtis prieš sąžinę” (p. 108); 
veikale atžymima, kad 1917 m. 
popiežiaus Benedikto XV pa-1 
skelbtoje Lietuvių dienoje buvo Į 
gauta beturiu reikalams 467,- 
836 šveicarų frankai iš rinklia
vos pasaulio katalikų bažnyčio
se (p. 112).

Knygoje atžymima, kaip Se- 
rovo nurodymu lietuviai komu
nistai vykdė sabotažo veiksmus 
prieš sovietines bazes Lietuvo
je, kad susidarytų pretekstas 
okupacijai (p. 205). Čia užpro
tokoluoti sovietinių pareigūnų 
patikrinimai, kad Lietuvoje ne- 

HeS .PateAS‘”a_ma' b* Vargia1’ <"» kolchozų; kaip žinome tą 
- - ‘ - i veidmainingą pažadą okupan

tai vėliau lengvai sulaužė (p. 
220). Duodama įdomi tremties 
švietimo statistika: Vokietijoje 
1945—46 m. m buvo 71 betu
riu vaikų darželis su 2,143 vai
kais ir 110 mokytojų; 112 pra
džios mokyklų su 4.087 moki
niais ir 327 mokytojais, 14 pro- 
"’mnaz’jų su 502 mokiniais ir 
143 mokytojais: 20 gimnazijų 

i su 2 442 mokiniais ir 435 mo-! 
kvtoiais (p. 259—260). Atžy-į 
mimo IrozA TT T>qco ulini/-. L-o

Kan A. Steponaitis

bučiu (p. 94), arba — 
mas jau apie Naująjį 
sumini: “Sakoma, kad 
jant pro Kaliforniją,
imti į rankas maldaknygės: pa
kanka skaityti vietovardžių 
vardus, ir atkalbėsi Visų Šven
tų litaniją” (p. 275).

Rašyba ir korektūros

Gaila, kad vietomis neišlygin
ta rašyba. Pvz. tame pat pusi.

'.»Cį.
10%. 20%. 30% pigiau mokėsite 
už apdraudą. nuo 
mobilio pas
FRANK Z

320854 West 
Chicago 42. IUinois 

Tel. G A 1-8654 Ir GR 6.4.339
“■

ugniea Ir auto-

A P O L I S
95th Street

STIRBIS FUEL DILS

SMARTTVBUY!

PETRAS STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė.

Chicago 29, III

Aliejus virtuvei ir krosnims 
‘Geresne ir pigesnė alyva” 

Tel. HEmlock 4-6264

ar pageidautina.
įvairios įdomybės

Vis dėlto autorius savo kny
goje atžymi nemažai įvairių 
įdomybių. Čia jis pasakoja apie 
carą Nikai o jų II, kaip jis pri
ėmė du ministerių ir sutiko su 
abiejų priešingomis nuomonė
mis; o kai vokiškos kilmės ca- 
rienė jam pastebėjo, kad taip 
negalima, caras ir su jos nuo
mone sutiko... (p. 29).

Čia vėl autorius pasakoja 
apie pirmą spaudos bylą 1870 mima. kad po II Pasaulinio ka- 
—1871 m., kada teisman buvo ro lietuvių tremtiniu atvyko į 
patraukti 9 kunigai, valstietis JAV apie 30.000. į Kanadą 7,- 
Rasčiukas ir bajoras Kulakaus- 700 i Australiią anie 5 000. į 
kas; abudu vyrai ir 5 kunigai An^li-ia 3.000. į Venecuelą 2,- 
buvo ištremti į Sibirą (p. 46). i Argentmą 800, į Brazi-

: Irią 700: rišo išemigravusiu be
ls knygos sužinome, kad kun. ' n 58113 2fi5—267). Tai.

V. Aleksandravičius jau 1905 xinoma bk anvHkrė statistika. 
m. Vilniaus seime kėlė žemės j 
reformos reikalą (p. 69); kun.
J. Vailokaitis už pasisakymą

| prieš rusų kolonistus 4 mene- tokių 
sius atsėdėjęs kalėjime, išsine- barnų 

planą pasipriešinti koloni- ir jie 
įsteigė Brolių Vailo- dinės 

di nuosekliame istorinės eigos 
atpasakojime ir priežastingumo 
užkulisių iškėlime.

Autorius daug kur moka 
vaizdžiai kalbėti. Štai jis Švei
cariją pavadina Europos vieš-

;e
7a ei jai:
kaičių bendrovę, supirkinėjo 
dvams ir juos perkėlė į lietuvių 
ūkininkų rankas (p 77). Su
žinome, kad jau 1909 m. vys- 
kvpiios administratoriaus Vil
niaus seminarijoje buvo įsaky-

čia
Vertingas leidinys
pacituojame tik keletą 

įdomesnių knygoje iške- 
faktų, o jų yra gausiai, 
gal net nesudaro pagrin- 
knygos vertės, kuri glū-

5%2
čiureni di ridenti

DIVIDENDŲ MOKAM
meti; InrcMincnto bonus mokame 4 54% dividendu kaa pnamet| Ir 
įmokėkime po 54% až kiekvienu* metus. 4 metama praėjua 
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCTAT1ON

4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandom Pirmad antrad.. Penktad Ir Aefttad 9 v r 4:10 p. p

Trečiad uždaryta: ketvirtad 9 v. r. — 8 o. p

• K% 
lž 4 

dar

on Inveetmmt bonus
PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS

i

The VvAYLAND 
Series 233-C-84-M 

£3* t u be (overall diag.) 
282 sq. in. plctura

RCA V1CT0R
UenrlIiAta TV

• Economy-priced Lowboy
Console

• Super-powerful “N«w Vista" 
Tuner

• 22,500 Volts of Picture Powar 
(design averag^ §2 1 8.88

Tokius ir kitus pačių garsiau
sių išdirbysčių TV ir radijo 
aparatus galite gauti

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

». 'Z ♦. .v.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 
9:30 vai. ryto Vakaruškos 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Are..

Chicago 29, I1L

8:30 iki 
pirmad.

WOPA

♦ ♦ •

i

G. TELEV1SION CO.
2512 W. 47th St., FR 6-1998 

TV. RADIJAI. Hl-FI, VĖSINTUVAI 
Dabar atida ra ir sekm. 11 v. iki 4 v.

*4 HusIk-I 
IX lhiMicl

PRECISION
Write, wire or phone Dept. N H 

FRIIT CO. — ROITE

THRILIING TO RECEIVE1
WASHINGTON

DELICIOUS APPLES
A FULL H ALF BUSHEL

GOLI1EN DELKTOI S and 
Rl BY RED DELICIOUS 
canls lincloM-d

Prcpald In the Continental 
Unitcd Statės

(Ordcr 12—SAVE 10%)
GL 7-5963 (Area Gode 509) 

YAKIMA, WASHINGTON

MERCURY, Full Power, tik..................
FORD, 6 cilinderių, Stand. Transm. 
BUICK, Power .......................................
CHEV. Convert., tik .............................
FORD, Retr. Top.......................
OLDS. 4 Dr. ”98" .................................
OLDS. 4 Dr. H. T., Power. Reikalinga 
įmokėti ......................................................

1960 PONT., 2 dr., H. T. Full price .... $1,750.00
1961 CHEV., 4 dr., 6 cyl. Stand. Trans. $1,550.00
1961 FORD Galax., 4 dr. Power.............  $1,550.00
1962 PONT. Bonn. Conv., tik .................. $2,800.00
1959 FORD Galax. Power, 4 dr., 6 cyl. Auto. $995.00

Pasirinksite iš 30 kitų automobilių

$595.00 
$495.00 
$695.00 
$650.00 
$650.00 
$600.00

$300.00

Tel. WA 5-5121Chicago 36, III&

JOIN OUR
WARE į

i 
ji

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto blduh 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

POPULAR BRAND OF IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $4.79

IMPERIAL NAJPOLEON BRAND FRENCH
BRANDY Fifth $2-98

PERKI IR PARDUODU

PAŠTO ŽENKLUS IR 
SEKUS PINIGUS 

P A T R I A
0312 S. Western GR 6-0592 

Atdara 11-4 ir 6-8

Q |Z I E>’Ct S E L F wl\IT OsERVICE 

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

DECEMBER — GRUODŽIO 13, 14, 15 D. D.
4 piece 

place setting to savers

STOCK 10 YR OLD IMPORTED
BRANDY

GRAIN ALCOHOL 190 PROOF
U. S. P.

$3.98

Fifth $4.89
MANDOCREMA (GOLD DROPS) IMPORTED “

WINE. Fifth $-|.98
Bl TON IMPORTED ITALIAN 

DRV OK SWEET VERMOUTH

CANADA IIOUSE IMPORTED 
CANADIAN MHISKEY

CHORALU IMPORTED CREME DE 
LIUUEUR

NEW YORK STATĖ CHAMPAGNE 
CHAMPAGNE OR SPARKLING 
BURGUNDY

$1 .79

$3.39
CHOCALATE

F’fth $4.98

PINK

Fifth $*1.69
SO17THERN COMFORT LIQUEUR >

100 Proof Fifth $3.89 J

Šitas gražus 4 gabalų Lenoxware komplektas yra nemokama 
dovana Jums, jei atidarysite taupomąją sąskaitą $100.00 ar 
daugiau, arba jei pridėsit tą sumą prie dabar turimos sąskaitos. 
Šis pradinis indėlis įgalina Jus būti DINNERWARE CLUB 
nariu. Kaip narys Jūs turit teisę pirkti už $2.49 papildomą 
komplektą kiekvieną kartą, kai tik pridėsit prie savo sąskaitos 
$25.00. Daug atskirų gabalų galima pirkti palyginus žemomis 
kainomis. Normali šio seto pardavimo kaina yra $5.70. Šie 
LENOXWARE komplektai gau

na garantiją dviem metams 
kad jie nenutrupės, neskils ir 
nesuduš. Tik vienas komplektas 
nemokamai kiekvienam klubo 
nariui... paštu nareikalavimai 
nepriimami

M
on Investment

Accounts

J
T

DISTRICT
SAVINGS'

3430 South Halsted Street / Phone 254*0104

Pasinaudokite “hranoo i lassilied skyriumi
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MUSŲ KALBA
RED. DR. PR. SKARDŽIUS

Argi iš tikrųjų trūksta lietuviškų

žodžių?

VYTAUTUI ALANTUI 60 METŲ
Įvairiose šių metų sukaktyse tragedija prasidėjo ir mūsų kul- tautą Alantą sveikinu, matant 

bei įvykiuose prisimename taip- tūrininkų - kūrėjų tragedija, 
gi rašytoją, dramaturgą ir pub- Žiauri buitis ir duonos kasdie- 
licistą Vytautą Alantą jo 60 ninės rūpesčiai. Nedaug kam 
m. amžiaus proga. Gyvenimui rūpėjo, nedaug kas sielojosi, 
rudenėjant, tenka įvertinu Vy- kokiomis sąlygomis Alantas 
tautą Alantą — kūrėją. Kas nė- , tremtyje dirbo ir kūrė. Reikia 

) ra skaitęs Vytauto Alanto kny- į iškelU čia Alanto valingą ir kie-

gyvenimą, j nuolatinį poilsiavi- DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. gruodžio mėn. 15 
mą...

Malonu sukaktuvininką Vy- i

6

I

in the Mission Print Shop,

Read the day-to-day account 
of the “DOINGS” of a Priest 
among the Indians of South 
Dakota

lietuviškos kultūros aruoduose 
brandžių grūdų, prinokusių jo 
dvasios ir kūrybinės ugnies ato
kaitoje. Vladas Mingėla

£ j t JI 2
J . <! t- TA B____________
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SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus

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

GRIGUS
PHARMACY

tu-

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

City:
(1 subscription) $1.00

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

Published and printed
edited by Rev. Gualbert Brunsman, O.S.B., for the 
support of 450 Indian boys and girls. Printed monthly 
— Subscription $1.00 per year)

Grigus Pharmacy
6725 South Pulaski Rd.

CHICAGO 29, ILLINOIS

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

savininkas

I NKEI> SOME HELI’ TO MARE 
CHRISTMAS A HAPPY ONE 
for the boys and girls at the 

Rocky Boy Indian Keservation.
\Vould You Plea.se

Make donation payable to — 
ROCKY BOY CATHOLIC MISSIONS 

Fr. Raymond J. Xyqnist.
Bos 306. liepi. CP. Bi« Samty. Mont.

♦ ♦ ♦ ♦ < ♦ ♦ ♦

Learn More 
About Indians

tą būdą: ką jis pasiryžo atlik-s 
ti ar nuveikti — jis visada pa
darė.

Vytautas Alantas

Kai tėtis važiuoja žuvauti, jis 
pasiima savo “outboard motor”. 
Šiam žodžiui jau net lietuviš
kos galūnės pagaili. Valtinis,
arba kilnojamas valties, varik
lis (motoras), tiesa, yra ilges
nis terminas, bet lietuviškas.

r
L.

— Suvalgyk dar “pyčiu 
ragina mama vaiką, einantį nuo 
stalo. Ne “pyčių”, motule, no
risi pasakyti, bet persiką. Per
sikas yra juk senesnis žodis 
(plg. lot persicum malum), ne
gu anglų peach, kuris kitu ke
liu yra kilęs iš tos pat lot. kal
bos.

Seniai nustojom tyčiotis iš 
senųjų ateivių, kurie savo kal
boje vartoja tokius žodžius kaip 
“inkamteksai, flėksai, tolvėjus, 
pyčius” ir panašius. Dabar ir 
naujieji jau taip šneka.

Tokiam kalbos nerūpestingu
mui pateisinti dažnai sakoma, 
kad, girdi, lietuvių kalboje nė
ra reikiamų atitikmenų. Dėl to 
reikią vartoti šiuos barbariz
mus.

Argi tikrai taip? Ar nėra, ar 
tik kalbėtojas nežino ?

Kalba yra organiškas kūri
nys. Ji vystosi kartu su pačiu 
žmogumi, ir joje atsispindi gy
venimo reikalavimai. Aišku, 
kad aplinka ir gyvenimas buvo 
vienoki Lietuvoje, žemės ūkio 
krašte, ir kitoki Amerikos mies
tuose, kurie yra supramoninti 
iki aukščiausio laipsnio. Nėra 
ko tad stebėtis, kad lietuvis, 
pakliuvęs nuo žagrės laukuose 
prie mašinos fabrike, susidūrė 
su visai naujais daiktais ir ėmė 
juos taip vadinti. Tas pat atsi
tiko ir šeimininkei, perkant nau
jus gaminius. Tas pat ir spau
dos bendradarbiams, aprašant Žmonės nežinodami juog iš ang- 
svetimus įvvkius ir aplinką.

Kalbininkai tvirtina, kad lie
tuvišku žodžiu galima viską iš
reikšti. Tam yra ir įrodymų. 
Žinia, kad prieš šimtą metų ne
buvo nei vidaus degimo varik
lių, nei lėktuvų, nei atominių 
bombų. Nebuvo tiems daiktams 
ir žodžių. O šiandien! — Dau
gelį iš jų jau lietuviškai vadi
name ar bent galėtumėm taip 
vadinti, jei nebūtumėm apsi
leidę.

Štai sriubos vietoj, prieš pa- Į 
grindinį patiekalą, čia dažnai | 
duodo “šrimpsų” kokteilio. O 
kodėl ne vėžiuku (arba kreve
čių)? “Labsteris” penktadienį 
patenkina ir didžiausią smagurį. 
Bet mes jį juk galime vadinti i 
jūriniu vėžiu, arba omaru (prc. 
homard).

t
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Civiliai susisiekimui vartoja 
automobilius, ne “karus”. To
liau važiuodamas, šoferis pasi
renka autostradą, bet ne “eksp- 
resvejų” ar “tolvejų”. Traukiu 
nys dažnai tempiamas elektro
vežio arba motorvežio, nes gar
vežiai jau baigia nykti. Tas 
pats likimas laukia ir garlaivių, 
kurie dabar virto motorlaiviais. 
(Nesumaišyti su motorinėmis 
valtimis!) Kai kuriuose mies- 

• tuose eina aukštiniai traukiniai.

Sukaktuvininko kūryboje vy
rauja neapmokamas patriotiz
mas. Jis nesibijo parodyti blo
gio vėžius, kurie žaloja ir žu
do lietuvybę. Jis sielojasi mū
sų literatūros anemiškumu, li- 

| guistumu, apsamanojimu. Jam 
gaila, kad daugis vyresniųjų i 
plunksnos darbininkų užmetė į | 
kampą rūdims suėsti seniau 
žvilgėjusią ir Lietuvai tarnavu
sią auksinę plunksną. Jam gai
la tų be laiko į “pensiją” išėju-! 
šių rašytojų bei žurnalistų, ku- . 
rie iškeitė amžinu nerimu kai- j 
bančią plunksną į prabangesnį1

in
The Little Bronzed Angel

Mali to: Rev. Gualbert Brunsman,
SUBSCRIPUON BLANK

Marty. South Dakota

; lų kalbos “elivėtoriais” vadina. 
Bet elevatorius mūsų kalboj vi
sų pirma yra grūdų sandėlis. 
Be to, elevatorium dar vadina
mas keltuvas (tam tikras ke
liamasis prietaisas, pvz. aukš
tuose namuose).

|

gų? Jo knygos įdomios ir įvai- | 
rios: dramos, pjesės, romanai, 
novelės, komedijos. Jis pagau
na lietuviams įdomias, aktua
lias temas, užtat jo kūriniai no
riai skaitomi. Ir šiandien jo 
dramos, komedijos, pjesės te-' 
cevaidinamos laisvajame pa-1 
šaulyje. Ir šiuo metu sukaktu
vininkas kažką rašo. Gal apie 
tai netrukus ir sužinosime?

Tačiau sukaktuvininkas nėra 
vien tik rašytojas - dramatur
gas. Reikšminga yra jo ir kaip 
žurnalisto veikla, 
studijavo ir baigė 
u-tą Prancūzijoj, o 
Eltos redaktorius,
Lietuvos Aido vyr. red., 1941— 
1S44 Vilniaus m. teatro direk
torius. Antrą kartą rusams 
okupuojant Lietuvą, 1944 m.

SAVE 
BY MAIL

POSTAGE P AID 
BOTH WAYS!

VISOS VAISTINĖS 
REIKMENYS

Išpildome receptus ir 
rime naujausius patentuo
tus vaistus.

Name:

Address:

1925—1929
Montpellier
1930—1934
1934—1939

I
I

NOW DAILY
Interest Compounded 

Monthly
M

Aišku, kad lietuviškų žodžių 
netrūksta. Ko trūksta — tai sa
vigarbos lietuvių kalbai. Savi- A. pasitraukia į Vokietiją, o iš 
garbos, nes labai dažnai žmo- ten atvyksta Amerikon ir ap- 
gus įvertinamas pagal savo sigyvena Detroite. Pragyvena 
kalbą.

V. Zalatorius
iš darbo Fordo fabrike.

: Su mūsų tautos - valstybės

KULTŪRINE KRONIKA

VESTU'VIV NrOTRAUKOS II 
ATKISTOS REfilES FOTOGRAFIJA- 
MfSV SPFCIALVRft.

PRECIN PHOTO STUDIO
4088 Archer Avė. Tel. VI 7-248 

(Incorporated )
EDVARDAS ULIS, Mtv 

w * *.>•» *

• Scenos Darbuotojai taipgi 
ruošiasi premjerai Jaunimo 
Centre, Chicagoje, kitų metų 
sausio 5—6 dienomis. Bus sta
toma Dario Niccodemi 3 veiks
mų komedija “Gatvės vaikas”. 
Veikalą režisuoja Algimantas 
Dikinis. Dekoracijas daro dail. 
Jurgis Daugvila. Spektaklyje 
vaidins šie aktoriai: E. Blan- 
dytė, A. Kėželienė, M. Lemešy-

tė, 
S.

Gardaus maisto siuntiniai į visus 
k-raStus. Pristatoma per 3-4 sa
vaites. Pilnai garantuota. Prašy
kite sąraSų ir kainoraščių.

GRAMERCY 
SHIPPING CO.
118 E. 28th Street

New York 16, N. Y.
Tel. MU 9-0598

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

L M I G L I N A S 
2549 W. 69th St. II a^ PR 6-1063

KALĖDŲ ŠVENTĖS DŽIUGINA
visus, kaip didelius, taip ir mažus. Tas džiaugsmas bus žymiai di
desnis, kai turėsite lietuviško skonio kepyklos gaminių. Čia į pa
galbą ateina BRIGHTON BAKERY sav. Feliksas 
Mackevičius, kuris yra užsitarnavęs visų į 
jimo, o ypatingai šeimininkių, kurioms jis teikia 
pagalbą iškilmių progomis, bet svarbiausiai tai KA
LĖDŲ ŠVENČIŲ proga.

F. Mackevičius savo gaminiais pasižymėjo Kaune, 
Nepriklausomoje Lietuvoje, o dabar jau yra visų 
lietuvių ir kitataučių mėgiamas Čikagoje.
AUROROJE — Stienes Delicatessen, River & Galina Sts.; 
CHARLES, Blue Goose kraut., 301 W. Main St., ROCKFORDE, 
Pacemaker kraut., 519 Martisano St., ir ELGIN’E, Mack’s Grocery, 
4th St., prie Lord’s Park.

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

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

PASKUTINE DATA Y KA GRUODŽIO 21 DIEN A

Feliksas t, 
pasitikę-
i o f oi Iri o

ST.

BRIGHTON BAKERY
2457 Wesl 46th Place, Chicago 32, III.

/

E. Rukuižienė, A. Brinką, 
Bernotavičius, V. Petraus

kas, J. Raudonis ir E. Radvila.
• Jono Karvelio prekybos 

namai artimiausiu laiku išlei
džia eilę muzikos kūrinių: prof. 
J. Žilevičiaus Dainų rinkinį, pia
ninui ir dainavimui, taip pat iš
leidžiama K. Daubaro įgrotą lie
tuviškų dainų ir šokių plokšte
lę. S. Čerienės kūrinius į plokš
teles įdainuos sol. I. Motekaitie- 
nė ir kiti solistai bei chorai. 
Sol. R. MasUenė įdainavo dai
nų ir op. arijų plokštelę. Dai
navos ansamblis Chicagoje 
įdainavo įvairių dainų plokšte
lę, dirigentai S. Sodeika ir A. 
Šimkus.

Linksmieji broliai — V. Di
neika, J. Petrauskas ir kt. Lie
tuvos teatro aktoriai įkalbėjo - 
įgrojo į plokšteles humoro ir 
šokių rinkinį. Šios plokštelės 
daug kam bus staigmena, po 
35 metų išgirsti Lietuvos teat
ro menininkus. Neo Lithuania l 
orkestras Clevelande įgrojo 
lengvos muzikos šokių plokš
telę Grojame jums.

J. Stuko, dr. A. šešplaukio ir 
V. Grigaitytės rūpesčiu išleis
tos lietuvių kalbos kursas plokš
telėse.

Be to, ruošiamos išleisti 
plokštelėse sol. Prudencijos Bič- 
kienės ir Jono Vaznelio dainos 

j ir giesmės.
• Komp. Juozo Žilevičiaus 

dainų rinkinys. Kompozitorius 
Juozas Žilevičius parašė 100 
dainų rinkinį. Daugumoje — I 
liaudies dainų. Nors šis kūrinys 
yra taikomas mūsų jauniesiems 
pianistams, bet visai patogiai 
galima bus pasinauodti taipgi 
ir dainininkams. Rinkinį leidžia

i prekybininkas Jonas Karvelis. I

ANT BONUS 
SĄSKAITŲ

Earn Interest on Your Interest” 
Each and Every Month 

of the Year

up to $10.000

INSURED

INSURED

10th 

both

Dept. NH
Enclosed is check (or M. O.) 
for S............... Please open
account for —

□ INDIVIDUAL

□ JOINT SURVTVOR

Name ........................................ -

gerą skonj
Viską perka pas Lieponį

Main Office:
2288 S. ATLANTIC BLVD. 

In Atlantic Square 
MONTERY PARK, CALIF.

Current armiial 
rate compounded 
monthly and paid 

ąuarterly on 
savings

Savings insured 
by Federal Savings & Loan In
surance Corporation.
Funds received by the 
earn from the lst!
Air Mail postage paid 
ways!
Located in the Heart of Los 

Angeles County

KALĖDŲ SENELIS CHANE SAVINGS BENDROVĖJE 
Gruodžio 15 ir 22 d. nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieną 
vaikai, lydimi tėvų, nemokamai bus nufotografuoti 
drauge su Kalėdų Seneliu. Taip pat galės laimėti 
iėjimo dovanas (door prizes).

URANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEW1CZ. Pres,

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

onstif ution 
SAVINGS

Address

City ... Statė

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

MIDLAND 
SAVINGS 

4840 Archer Avė. • Chicago 32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

f

VALANDOS: 
nuo 12 iki 3 po piet 

zvuuau. „ ® .. 4 „
Trečiad. uždaryta rusą diena.

nuo s iki 8 po piet

Pirmad. 
Antrad.

Ketvirtad. 
Penktad. 
JeAtad.

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

Vedėjas J. LIEPOMS
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 2 iki 5 vaL atidaryta tik 6211 S. Western Avė. krautuvė.

anticipated dividend
lnveetment accounta Chicagos Savings bendrovės naujai 

padidinta įstaiga su dviem kie
mais automob liams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite 
Amerikos 
Marquette

ir skolinkite pinigus 1 
Lietuvių Sostinėje — 

Parko apylinkės centre.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 South Westem Avenue. Chicago 36, Illinois GRovehill 6-7575
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• Konip. Broniaus Budriūno 
i vadovaujamas ansamblis Los
Angeles, Calif., įdainavo Kalė
dų giesmių plokštelę, kuri šio-

T. IV A Terminai at Id!ewild Wins Top Design Awara mis dienomis pasiekė J Karve- r' c* lio prekybos namus Chicagoje.
Plokštelėje yra Budriūno, Čiur
lionio, Naujalio ir kitų kompo
zitorių Kalėdų giesmės.

• Dr. Pr. Bagdanavičius 
rašė vieno veiksmo, trijų 
veikslų vaidinimą — scenizuotą 
legendą “Šiaurės pašvaistę”. 
Drama surišta su šv. Kazimie
ru ir 'vaizduoja dabartinį gy
venimą Lietuvoje. Taip pat Pr. 
Bagdanavičius kiek anksčiau 
parašė ir kitą dramos veikalą 
“Varpinė”.

Jo ankstyvesnis veikalas “Bai
susis Birželis” yra vaidintas be
veik visose lietuvių kolonijose 
ir susilaukė pelnyto pasisekimo 
ir įvertinimo.

• Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės meno istorija. Vo- 
kietijoje gyvenantis meno isto
rikas dr. Povilas Rėklaitis daž
nai bendradarbiauja atitinka
muos vokiečių leidiniuos bei 
žurnaluos, rašydamas įvairiaist 
lietuvių meno klausimais. Pas/

l taruoju metu Vokietijoje išleis
ta vokiečių kalba jo knyga^ ap
žvelgianti meno raidą senojoje, 
istorinėje Lietuvoje. Tai labai 
vertingas veikalas, ypač kad 
lig šiol kone visus reikšmingus 
kultūrinės raidos akstinus se-

I

pa- 
pa-

nojoje Lietuvoje vis savindavo- 
si mūsų kaimynai. Dr. P. Rėk
laitis savomis studijomis šią 
mūsų tautai daromą skriaudą 
nuolat iškelia, objektyviai užak
centuodamas pačių lietuvių kul
tūrinį įnašą šiame Europos re
gione. Naujoji knyga tituluo
jama šitaip — Povilas Rėklai
tis: Einfuehrung in die Kunst- 
geschitsforschung dės Gross- 
fuerstentums Litauen. Mit Bib- 

' liographie und Sachregister.
(Wissenschaftliche Beitraege 
zur Geschichte und Landeskun- 

i de Ost - Mitteleuropas heraus- 
gegeben vom Johann Gottfried 
Herder - Institut Nr. 59). Mar. 
burg (Lahn) 1962. 217 psl.

fl
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AMERIKIEČIŲ DĖMESYS LIETUVIŠKAJAI ARCHITEKTŪRAI

New Yorko Queens Cham
ber of Commerce kas metai ski
ria premijas už geriausius pa
status. Šiemet buvo penkiasde
šimtieji metai. Architektūros 
darbai Vertinami ne tik kaip 
jie atrodo atsieti nuo aplinkos 
ir sąlygų, bet ir pagal tai, kaip 
architektūrinis uždavinys iš
spręstas esamose sąlygose.

atžymėti

Iš visų šiemet atliktų įdomes
nių darbų buvo premijuota 31 
pastatas: 14 buvo 
bronzos lentelėm ir 17 honorab-
le mention scrolls. Jury komisi
ją sudarė New Yorko miesto 
statybos skyriaus ir žinomesni 
New Yorko architektai. Kiek
vieno premijuoto pastato po 25 
fotografijas buvo išsiuntinėta 
visai Amerikos spaudai. Mas- 
petho lietuvių parapijos, kurio
je klebonauja prel. J. Balkūnas. 
Atsimainymo bažnyčiai buvo 
paskirta honorable mention 
scroll. Kurijos nuomone, jei ar
chitektas būtų buvęs newjor-

kietis, tai bažnyčia būtų gavus Žitkui, kontraktoriui J. Stan- 
pirmąją premiją. kui, lietuviams meistrams ir

“The New York Times’' gruo- ' .darbininkams.
džio 2 d. sekmadienio 4 milijo- I 
nų laidai pasirinko penkių pre
mijuotų pastatų nuotraukas, 
tarp jų ir Atsimainymo bažny
čios, pirmoj vietoj paminėda
mas garsaus suomių kilmės ar
chitekto Ero Saarinen darbą — 
naujos kevalinės sistemos vi- 

į sam pasauly pagarsėjusią T. j
W. A. aerodromo stotį. Laik
raštis šalia Atsimainymo baž
nyčios nuotraukos užakcentuo
ja ir lietuviškuosius pastato 
motyvus.

Premijų įteikimo bankete da
lyvavo apie 2,000 svečių. Visi 
pastatai svečiams buvo parody
ti ekrane spalvotose nuotrau
kose. Iš lietuvių bankete daly
vavo inž. K. Balkus su ponia, 
archit. J. Mulokas ir kontr. J. 
Stankus. a. r.

PLEASE OPEX YO( R HEART. 
HELP XEEDED AT OXCE!

“DoIIars for Bricks”. to build St. 
Patrick’s School in Phenix City. Ala- 
bama. Šen d no matter how little.

c/o SISTER MARY JAMES 
Box 168 — Dept. C. P.

"Won't you please Help us!’’

Premijas gavo, kaip užsaky
tojas ir savininkas, prel. J. Bal
kūnas, architektas J. Mulokas 
ir statytojas - kontraktorius J. 
Stankus. Prelato Balkūno nuo
mone, tokį atžymėjimą lietu
viai gauna pirmą kartą visoje 
Amerikos lietuvių istorijoje.

Maspetho Atsimainymo baž
nyčia yra išimtinai bendrų lie
tuviškųjų pastangų vaisius, rū
pinantis ir dirbant užsakytojui 
prel. J. Balkūnui, archt. J. Mu- 
lokui, dailininkams V. K. Jony
nui, E. Marčiulionienei, A. Mar- jas kviesti ir Lietuvių Rašyto- 
čiulioniui, struktūros inžinie
riui K. Balkui, elektros inž. E.

i

• Vaižganto raštai ir litera
tūros konkursai. Lietuvių Ra
šytojų Draugija pastarajame 
savo biuletenyje tarp kitko 
praneša, kad prekybininkas J. 
Karvelis yra pasiryžęs išleisti 
pilną Vaižganto raštų laidą. 
Draugija kviečia visus iš anks
to šį leidinį užsisakyti. Kiekvie
no įrišto tomo kaina $5. Pini
gai būtų mokami, tomui išėjus. 
Sutikimą Vaižganto raštus pre- i 
numeruoti reikia pranešti J. ; 
Karveliui. 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III.

i
Lietuvių Rašytojų Draugija, 

džiaugdamosi literatūrinėmis 
premijomis bei konkursais, ra
gina mecenatus į jury komisi-

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS

J
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STABDŽIŲ TAISYMAS 
IR NAUJŲ ĮDĖJIMAS.

(COMPLETE BRAKE SERVICE)

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

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

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

ningu darbu.

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

GRovehilI 6-7777

NAMAMS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

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

Turtas $82,000,000.00

jų Draugijos atstovus, kaip bu
vo mūsuose ir anksčiau įprasta.

PASKOLOS
NUOŠIMČIU

IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

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

Atsargos Fondas $7,500,000.00

Dvi automobi

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

ERAS

MARUUETTE 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

TeL PR 6-8998

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

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

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

MASSACHI SETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT 
PEARL ASSURANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT 
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

WESTERN CASUALTT & SURETT COMPANT
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O'MALLEY and McKAI, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr, 
Preddent

ketvirtad. nuo 9 vai 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto 
4 vai. popiet šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL 

Trečiadieniais nedirbama.

S TANI) AKI)
FEDERAL SAVIM JS

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32, lllinois

Vlrainia 7-1 141

(~)

iki
d.

PINIGAI Į USSR
Pilnai garantuota. Pristatoma 

laike 2 savaičių. Prašyk 
platesniu informacijų

GRAMERCY SHIPPING CO., 
Ine.

744 B road Street,
NEĮTARK, XEW JERSET

!

!
visi vaistai yra pagaminami 

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

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

DARGIS DRUG STORE
CHARLES P DARGIS

Reg. Pharmacistaa
2425 W. Marąuette

Road
Chicago 29, IB. 

Tel. HEmloek 4-6650
VALANDOS:

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

vak.

KARPE N TEKIS 
• Visoki namų pataisymai 

• Prieinama kaina 
IGNAS 

Tel. HE 4-5570

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO- 
8T.ASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL Victory 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Raštine atdara kasdien nuo 3 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro lr šeštadie

niais Iki 3 vaL p. p.

I

LIETUVIŠKO STILIAUS MĖSINĖ IR DEŠRŲ GAMYKLA! 
VOSYLIUS FOOD MART 

2433 West 69th St. Telef. PRospect 6-2113

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

Mūsų erdviose patalpose turime di- 
džiausį pasirinkimą visų moderniškų 
baldų, elektrinių krosnių, radijo ir 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kitų 
namams reikmenų.

ROOSEVELT FURNITURE CO
LIETUVIŲ IŠTAIGA 

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, Sav.
2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 34711
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

SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMASEuropietiškos Medicinišku 
žolių Arbatos Formulės ;

Populiari gydom, žolių arbata var
tojama Europoje ir suformuluota 
dvylikos pirmaujančių herbalistų.
Digestosan — padeda virškinimui. 
Nervosan — lengva vaistas narvams. 
Normoaan — padeda sirkietėj. vidu

riams.

Pectosan — kosuliui nuo peršalimų. 
Remosan — populiari arbata naudo

jama daugumos turinčių reumatiz
mu. artritų ir kt

Sklerosan — naudojama daugelio vy
resnių žmonių pagerinti kraujo 
cirkuliacijų.

Urosan — švelnus stimuliantas Inks
tam a

Degrosan — populiarus tarpe tų. ku
rie nori numesti svorj.

Cholagoga—naudojamas daugelio tu
rinčių tulžies pūslės negalavimus.

Kaina 32.50 už dėžę. Pilnas sųra- 
žas gydom, žolių bei gyd. žolių pro
duktų. Virš l.ooo žolių ir prieskonių 

| sandėlyje. Prašykit nemokamo kata- 
logo.

Herb Products Company 
Dept. "D" 

11012 Magnolia Blvd. 
Bortti Hollywood, California

I

i

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai-
2400 8. Oakley Avė, CMeafa

VIrgfaria 7-7258-59

Attention. Property Owners 
8PECIAL

For the First time we areoffering 
our Eapert eervice in Int«-riorand 
Estertor Painting and Dec. to you 
at a Savings Never before possible. 
If you are in need of Anv type of 
Dec. then Sov in the time to Have 
it don*. This is a lAmit'd offer. 
CAI.L NOW FOR YOI R FREE 
ESTI MATE. City or suburbs.

J. V. PETRELI 
Painting k Decoratimc 

BRmtswick 8-5137

Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną Dabar yra 
laikas prisiminti pageidavimus artimųjų anapus vandenyno: 
VILNOS

VIETINES ir ANGLIŠKOS
PALTAMS MEDŽIAGOS 
KOSTIUMAMS 
BOUCLE
CHINCHILLA
VĖLO URS 
KREPAS
Mes taip pat turim užuolaidoms, uždangalams ir baldų 

apmušimams medžiagas

KARTŪNAI
ŠILKAI
STANGRUS IR IŠSIUVI
NĖTAS. NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODEMS

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

TELEFONAS — HARRISON 7 3787

Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiaurę 
Jeffersoa St, Chemin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

Split by PDF Splitter



Amerikiečių rašytojas John Steinbeck gauna 1962 metų Nobelio 
literatūros premiją Stockholme. Laureatas pagerbiamas garbės 
diplomu ir 50,000 dolerių čekiu, kuriuos jam įteikia Švedijos 
karalius Gustavas Adolfas VI,

Farmakologų elgesio normos

Pirma tokia lietuvio kunigo knyga

FILATELIJA

Pirmasis Amerikos kalėdinis pašto ženklas

KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Christmas stamps, Christmas kruopščių detalių geram spaus- 
/stamps, dinimui.

Making our debut, j Pagaliau Pašto Departamen-
We’ll brighten up your Chirst to iliustratorius atsirado su pri- 

/mas cards imtinu projektu — žalias vaini- 
kas, papuoštas raudonu kaspi
nu, su apačioje randamomis mė 
gėjiško stiliaus raidėmis. Komi
tetas ir šiam projektui neparo
dė entuziazmo. Ši entuziazmo

vandenyno per televiziją ir ra- stoka pakartota 500 milijonų 
diją debiutavo pirmasis Ameri- j kartų — tai irgi Amerikos Pas
kos istorijoje specialiai Kalė- to Departamento naujas rekdr- 
dom3 skirtas pašto ženklas. Jas t

Kalėdinis pašto ženklas ne’ 
tik gundo amerikiečius išleisti 
4 centus kalnams šventinių svei 
kinimų, vietoj dar 
būdo panaudoti

Kun. Vincas Valkavičius, Ne- kavičius mokėsi lietuviškai, 
kalto Prasidėjimo parapijos vi- Kun. Valkavičius dirbo įvairio- 
karas, Cambridge, Mass., para- se parapijose: Lynn, Brockto- 
šė ir išleido labai įdomią kny- ne, Needham, dabar yra Cam- 
gą, gal būt, pirmąją tos rūšies 
knygą anglų kalboje. Knygos 
antraštė yra “Farmakologų el- 

i gesio normos”. Literatūros apie 
gydytojų moralinę atsakomybę 
yra apsčiai, bet apie farmako
logų — beveik jokios. Atrodo, 
kad tai yra užmirštas laukas. 
Kokios moralinės normos sais
to farmakologą, kada jis ruo
šia savo vaistus? Koks yra tas 
moralinis saistąs, kuriuo jis 
yra saistomas? Knygoje kal
bama apie moralinę atsakomy
bę, bet antraštėje, matyti, 

i vengta naudoti žodį moralinis.
Knyga yra 159 puslapių, be jo
kių iliustracijų, neįskaitant vir
šelio, turi kardinolo Cushingo 
įvadą. Įžanginiame žodyje au- 

, torius dėkoja tėvui F. J. Con- 
nell, Katalikų universiteto rek
toriui, kuris paragino kun. Val- 
kavičių šią knygą parašyti.

Kun. Valkavičius yra gimęs 
Hudson 1929 metais. Jo gim-

kun. Valkavičius nagrinėja la
bai įdomius klausimus: ar gali 
farmakologas platinti ir parda
vinėti vaistus, kurie kenkia 
žmogaus sveikatai? Kaip su 
vaistais, kurie nutraukia nėš
tumą? Kaip su narkotikais, ku
rie pasidaro įpročiu? Koks san
tykis yra tarp farmakologo ir 

bridge. Kun. Valkavičius pra-j nuolatinių skelbimų raginimo 
domėtis farmakologų mo- vaistų priimti kuo daugiausia ? 
jau 53 metais. Yra para- 
šiuo klausimu knygelę, 
pat jis yra nuolatinis

i 
I 

I 
I
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And speed them on to you.

Su šiais žodžiais, pritaikytais 
populiariai “Jingle Bells’’ melo
dijai, nuo Atlanto iki Ramiojo

leidžiamo
3 centus neuž-

Kaip ir tikėtasi — pirmasis 
kalėdinis pašto ženklas susuau- 
kė aštrios kritikos. Spaudoje ir 
kitomis susižinojimo priemonė
mis eilinis pilietis reiškia savo 
aiškų nepasitenkinimą. Nepasi
tenkinimą pašto ženklo išvaiz
da, nepasitenkinimą tikrosios 
Kalėdų reikšmės užmiršimu, ne 
pasitenkinimą Pašto Departa
mento konkurencija su įvairių 
labdaringų organizacijų kiek
vienais metais išleidžiamais pa-Aštrios kritikos susilaukęs pir-j UK™ kuziam <us pa-

masis Amerikos kalėdinis pašto puošimo ženkliukais — Christ- 
ženklas (kairėje) ir Naujosios Ze- mas seals. 
landijos kalėdinis pašto ženklas, 
(dešinėje), laikoma.- pavyzdžiu, 
kaip tikrai turėtų atrodyti šventi
niai pašto ženklai.

klijuotiems vokams, bet taip 
pat tikisi “suteikti šventiško 
spalvingumo” sveikinimų tradi
cijai.

Žinoma, valdžios pareigūnai 
nepagalvojo kad geresnis, ori
ginalus, ir meniškas piešinys— 
ar gal bent mažas priminimas, 
kad Kalėdos, galų gale, yra 
Kristaus gimimo šventė — bū
tų geresnis metodas suteikti šį 
“šventišką spalvingumą”.

Dvylikos narių Pašto Ženklų 
Patarimo Komitetas atmetė še
šis Spaudos Biuro pateiktus ka
lėdinio pašto ženklo projektus. 
Komitetas priėmė pašto ženklo 
projektą su žaliu, ant baltų du
rų kabančiu vainiku. Meniniu 
atžvilgiu komitetui nepatiko ki-. 
tas projektas su grupe piža- 
muotų vaikų, apgulusių eglutę, 
kraustančių Kalėdų Senelio pa
liktas dovanas

j. ..
dėjo 
rale 
šęs
Taip
straipsnių rašytojas Pilot sa
vaitraštyje, kur kelia farmako
logijos ir moralės klausimus.

Savo tik išleistoje knygoje

Yra liečiami ir klausimai, su
siję su profesine farmakologo 
paslaptim, santykiai farmako
logų tarp savęs, santykiai far
makologo ir gydytojo, kuris 
vaistus prirašydamas, kartais 
gali ir paklysti, farmakologų

darbas ligoninėse, farmakolo-, macists”, 17 Loring St., Hi 
gų profesinė atsakomybė. Ga- son, Mass. Jos kaina — $1. 
le knygos yra du Šv. Tėvo laiš
kai farmakologams, ir ištrau
kos iš įstatymų, kuriuos išleido 
federalinė valdžia farmakolo
gams. Knyga labai lengvai skai
toma, skyreliai trumpi, medžią- 1 
ga gerai sutvarkyta.

KnygU galima gauti, para
šius laišką “Norms for Phar-

Jei kam būtų vaistininko 
moralės problema įdomi, pat 
tina šią knygą įsigyti. E.

Po Dievo mes privalome t 
dėkingi moteriai: visų pirma 
pačią gyvybę, o antra — už 
darymą, kad gyvybę verta ture 

Ch. N. Bove

J)

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet batų krautuvė) YA 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

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

i 
I

I
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Kun. V. Valkavičius

Gal geriausiu pavyzdžiu, kaip 
turėtų atrodyti Kalėdinis pašto 
ženklas, galima laikyti Naujo
sios Zelandijos šventinį pašto 
ženklą — Madona maldoje. Žen
klas gražus, meniškas, papras
tas ... ir daug pasakantis.

(“Drauge” filateliniais klau
simais ir toliau rašys Kęstutis 
Gaidžiūnas. Norintieji bendra
darbiauti terašo šiuo adresu: 
K. Gaidžiūnas, 18808 Chicka- 
saw Avė., Cleveland 19, Ohio. 
Red.)

toji kalba yra buvusi lietuvių, 
kurią išmoko iš savo mamytės 
ir tėvelio. Lietuvių kalbą jis 
laisvai naudoja ir dabar. Net 
yra sunku patikėti, kad kun. 
Valkavičius nėra gimęs Lietu
voje. Pradinę ir viduriniąją 
mokyklas baigė Hudsone. Vė
liau įstojo į Šv. Jono seminari
ją Brightone, kurią baigė 1953 
metais. Seminarijos metu į 
Brightoną atvykdavo prelatas 
Juras mokyti klierikus lietuvių 
kalbos. Taigi ir klierikas Vai-

Vyrai moterį stebi kaip baro
metrą, tačiau ją supranta tik se
kančią dieną. — C. Silva

I

COSMOS PARCELS EXPRESS
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
tiniams. pigiau negu bet kur kitur.

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

39 Second Avenue
135 W. 14th St.

370 Union Avenue
332 Fillmore Avė.
600 Sutter Avė.
235 Neppeshan Avė. 

Atdara: treč., ketv. ir penkt. 5—9 v.; šešt. 
Woodhaven 21, N. Y. 
PASSAIC, New Jersey 
PATERSON 1, N. J. 
♦VINELAND, N. J. 
LAKEVVOOD. N. J.
NEWARK 3. N. J. 
RVINGTON 11, N. J. 
HARTFORD, Conn. 

NEW HAVEN, Conn. 
PHILADELPHIA 23. Pa 
PITTSBURGH 3, Pa. 
CLE VELAND 13, Ohio

Youngstown, Ohio 
WORCESTER. Mass. 
GRAND RAPIDS, Mich. 
DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mich. 
CHICAGO 22, ILL. 
CHICAGO 8, ILL. 
Los Angeles 22, Cal. 
SAN FRANCISCO, Cal. 
WATERBURY, Conn.
ATHOL, Mass 

BOSTON 18, Mass.
• Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

l

.1. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7tst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2I084H

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

GAISRO — AUTOMOBILIŲ —
GYVYBES, LIGOS

ir visų kitų įvairių rūšių 
"home owners" apdraudomis 
raukitSs mūsų agentūroje dėl 
einamų kainų.
Išrašome ir patarnaujame visokių 
rūšių apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
BACEVIČIUS

APDRAUDU AGENTTRA 
045& S. Kedzie Avė., PR 8-2233

perdaug

y ■ 

As Long \ 
As You Live 
na wW reealv* a 
DKPENDABLS a a 4 
COOD tNCOMK it 
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Specialus išpardavimas matracų — BURTON 
DIXIE (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

Magnetizud 
BOBBY 

PIX CI P

81.50 
pp<l.

The ideal girt for the wife, sister. 
mother or friend. The ladies love 
this handy bobby pin cup. It’s 
deeorative. yet very useful. Send 
81.50 (2 for 82.50) to

R. A. MTI.EF.R. IMM STR1ES 
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•CURRENT RATE

4'/2%
SAVE BY MAIL

MULTIPLE TRUSTS ACCEPTED 

FIRST FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 
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Something CAN be done
FOR ARTHRITIS

The next sixty seconds 
con chonge your life!

Yes, now you CAN get help- 
fu! relief from the moderate 
pains of chronic arthritis 
■vhenever they occur. Ad- 
ults, suffering from the 
minor pain of chronic rheu- 
matoid arthritis, have en- 
joyed IMMEDIATE bene- 
fits from this ąuick. simple 
treatment Get all the facts 
today.

Call 2-444 or Write
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SUVAŽIAVIMAS IR

KONGRESAS
Akademikių skaučių ir Korp. Vyties metinė šventė Chicagoje

Nuotrauka Jono Tamulaičio

Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.
Redakcinis kolektyvas: Diemantč Karvelytė ir Arūnas Odrys. 

Medžiagą siųsti: 7026 S. Claremont Avė., Chicago 36, III.

Žmones, įvykiai ir darbai
LSS XII suvažiavimas, įvy- rius — V. Bičiūnaitė, A. Gar- 
Chicagoj lapkr. 23—25 d.

Atsigaivinome per Padėkos 
Dienos savaitgalį. Sunku per 
tris dienas išsikalbėti, bet ir tos 
kelios dienos padeda. Padėkos 
Diena jau Visą dešimtmetį reiš
kia lietuvių Studentų Sąjungos 
suvažiavimą, šįmet ir antras į- 
vykis: Kultūros Kongresas. Ir 
suvažiavimas, ir kongresas Chi- 
eagbje.

Kai kas tikėjosi, kad iš su
važiavimo išsivystys anti-kultū-j 
ros kongresas, savotiškas inte-i^i™11, sąjungos

kęs
praėjo nemažame gausos ženk
le. Užsiregistravusių buvo iš 
Chicagos — 93 studentai, Det
roito — 32, Clevelando — 20, 
Urbanos — 11, New Yorko — 
10, Toronto — 6, Bostono — 
2, New Jersey — 2, Baltimore 
— 2, Rochester — 2.

• Chicagos skyriaus susirin
kimas įvyko gruodžio 7 d. Bu
vo padaryta suvažiavimo ap
žvalga ir perskaitytos suvažia
vimo rezoliucijos. Svarbiausias 
šio susirinkimo punktas buvo 
apibūdinimai įvairių ideologinių 
organizacijų. Korp! Vytis — V. 
Demereckis, ASD — J. Seputai- 
tė, Neo - Lithuania — R. Sta- 
kauskas, Ateitininkų — A. Bi
čiūnas, Korp! Gintaras — A. 
Šlapkauskas, Santara 
Vaitys.

• Korp! Šatrija metinė šven
tė įvyko lapkr. 18 d. Prof. dr. 
J. Grinius buvo pagrindinis kal-

priedai ir nepasisekusios kėtojas. Pakelti į naujus na- 
diskusijos

Girniaus priedas simpo- 
temai buvo rimtas, ap.

benytė, R. Rudys, L. Tumosai- 
tė.

• Lapkr. 16—18 dienomis 
University of Michigan Tarp
tautinis Klubas suruošė tarp
tautinę parodą. P. Pečiūrienė ir 
keturi lietuviai studentai su
ruošė ir tvarkė lietuvių paro
dėlę. Taip pat dalyvavo Det
roito taut. šokių grupė “Šilai
nė”. Publikai geriausiai patiko 
mūsų šokėjai ir lietuviški mar
gučiai.

• Būrelis studentų Urbano
je renkasi sekmadieniais pas dr. 
Vytautą ir dr. Iną Užgirius po
kalbiams įvairiais klausimais. 
Pirmas šio mėnesio susitikimas 
buvo skirtas “Milžino Paunks- 
mės” klausimui.

• Gruodžio 8 d. Urbanoj įvy
ko ilgai laukta International 
Fair. Lietuviai studentai tai pa- 

(rodai ilgai ruošėsi ir gražiai
pasirodė. Sušoko tautinius šo
kius ir surengė daug pagyrimų 
gavusią parodėlę.

Savo darbo stiliuj ir kongre
sas ir suvažiavimas buvo pana
šūs: nekreipta dėmesio į plačias 
deklaracijas ar į šimto metų 
planus, bet rūpintasi 
aiškiais ateities 
greso sekcijos planavo knygų 
leidimą, būdus 
švietimui plėsti. Studentų suva
žiavimas rūpinosi pasaulio lie
tuvių studentų atstovybės įkū
rimu, Kanados studentų įjun- 

reorganizavi- 
mu. Kalnų nenuversta, bet su
teikta paskata tolimesniam dar
bui skyriuose: dalyviai galėjo 
pajusti, kad ne vieni dirba.

Čia pat ir kitas, gal skaudes- 
j nis, skirtumas tarp kultūros 
kongreso ir studentų suvažiavi
mo. Kongresas buvo ruošiamas 
lietuviškame Jaunimo Centre, 
vakarienėj (neišvengiama lietu
vių dabartinės veiklos dalis) 
maža kailių, prašmatnių suk
nių: į kongresą suvažiavo dar
bo pelės. Studentų suvažiavi
mas tebeina tradicine Rotary 
konvencijų vaga: viešbutis, 
daug dalyvių, kurie pačiam su- 

! važiavime nepasirodė (užsire- 
pasyvumą: ne gistravo apie 150, gi iškilmin- 

šokiuose buvo keturis 
kartus daugiau) — viskas kal
ba už nemažos studentijos da
lies pasinešimą “petit bour- 
geois” gyvenimui. Lieka tik 
laukti ir tikėtis, kad atsiras ii1 
veikėjų ir besilinksminančių va
saros žiogų, nes tik vienus be
turint gyvenimas bus labai 
liūdnas.

Dr. Arūnas Liulevičius

I
ribotais, 

darbais. Kon-

lituanistiniam

V.

ĮSPŪDŽIAI IŠ STUDENTU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO

lektualinis Salon dės Refuses. 
Smagu, kad tos Viltys neišsipil
dė: nebuvo įnešta bereikalingo 
kartėlio mūsų mažos visuome
nės gyveniman. Šiaip, trinties 
galimybės suvažiavimą tik darė 
įdomesnį — studijinėj dalyje 
nuolat dalyvavo gausus būrys 
svečių pasižiūrėti, kaip bus gi
nama ar puolama Tokiu būdu 
studijinė suvažiavimo dalis vir
to manifestų skelbimu: iš kalbė 
tojų tribūnos liejosi siera ir ug
nis, gi klausytojai jautėsi įdo
maus vaidinimo žiūrovais.

Čia ir kyla įdomus kontras
tas. Stebėjus kongresą ir suva
žiavimą .nuostabu darosi, ma- 
tant studentų 
vienas žiūrėjo į paskaitininkus guose

Norėjau apibūdinti šių die- prieš kitas kultūras ii\ konfor- Rimti 
nų lietuvį studentą bei jo šie- mizme savo tarpe. Gaila, kad 

jo paskaitą nesekė diskusijos, 
iš kurių studentui būtų buvę 
taipgi nemaža naudos.

Toliau sekė lauktas simposiu- 
mas “Lietuviškos kultūros są
žinės sąskaita”. Simposiumo 
dalyviai dr. Henrikas Nagys, 
kuris tarė įvadinį žodį, ir jo ko- 
referentai — dr. Juozas Gir
nius ir dr. V. Vardys. Simpo- 
siumas buvo lauktas dėl savo 
temos įdomumo ir sutapimo su 
interesu su tuo pačiu laiku 
įvykstančio Kultūros Kongreso. 
Buvo tiesiog smalsu išgirsti, ką 
šie mūsų kultūrininkai jaučia 
savo sąžinėje.

kius, ryškėjančius neseniai įvy
kusio suvažiavimo fone. Noras 
kuklus, bet studento veidas, 
kaip buvo, taip ir liko aptrauk
tas šydu. Stebint studentą, pa
togiai įsitaisiusį Morrison vieš
bučio “Terrace Bali Room” sa
lėje, ir visai nereaguojantį į 
paskaitininkų mintis, jį apibū- 
dintį galima tik kaip pasyvų, 
apatijoje skęstantį ir visai ne
turintį užsibrėžtų tikslų.

kaip į aktorius ar klounus, iš
kviestus studento pralinksmin
tu Paakaitininkai sveikino jau
nimo entuziazmą, veržlumą, o 
jaunimas tik letargiškai šypso
josi. Kongrese priešingai — 
kiekvienas dalyvis jautėsi, kad 
be jo pastabos diskusijose, taik
laus šūvio paskaitininkui kon
gresas neteks prasmės, šiuo 
atžvilgiu kongreso dalyviai pa
sirodė jaunesni už studentus.

Kyla klausimas
Manau, kad čia stiliaus klausi
mas. Gal studentus dar kamuo
ja kuklumas, drovumas — o tai 
juk sveikintina dorybė. Gerų 
norų studentams nestinga: štai 
visuose skyrių pranešimuose 
nuoširdžiai pažadėta rinkti au
kas “Lituanus” žurnalui. Šiuo 
klausimu tikrai džiugus nuotai
kų pasikeitimas nuo 1956 metų 
sąjungos suvažiavimo

I

1962 m. L. S. S 
suvažiavimo 

REZOLIUCIJOS
1. Suvažiavimas kreipiasi į vi

sus lietuvius studentus, kad ak
tyviai įsijungtų į LITUANUS va
jų, vykdant įcentrinio Lituanus 
Komiteto nurodymus sudaryti lo
kalinius komitetus.

2. Dėkoja dr. V. Vygantui už 
įdėtą darbą, leidžiant LITUANUS.

3. Suvažiavimas ragina studen
tus imtis lituanistinių studijų, iš-

_ ► New naudojant visas prieinamas gali-
Yorke: tuo metu buvo kai ku- “^3.

5. Suvažiavimas skatina studen
tus ruoštis ir aktyviai jungtis į 
lituanistinių mokyklų mokytojų 
kadrus.

6. Suvažiavimas ragina studen- 
itiją aktyviau jungtis į Lietuvos 
Į laisvinimo darbą.

7. Suvažiavimas reiškia žymų 
nepasitenkinimą studentų neparei 
gingumu, konstatuojant didelio 
suvažiavimo dalyvių skaičiaus ne
dalyvavimu posėdžiuose.

8. Suvažiavimas sveikina II Kul-

kodėl?

i

I

rių norėta ‘Lituanus” atiduoti 
bet kam, kuris sutiktų jį leisti. 
Štai po šešerių metų rūpestis 
“Lituanus’’ žurnalu darosi pa
grindinė skyrių veiklos dalis — 
žurnalo vajus ir buvo kitas ry
šys tarp studentų ir kultūros 
kongreso: studentai rinko au
kas ir Jaunimo Centre ir simfo 
niniam koncerte.

Ir kongresas ir suvažiavimas 
panašūs tuo, kad maža buvo 
kalbama apie žlugimą ir mirt}. 
Iš viso, pirmasis Kultūros kon
gresas buvo daug pesimistiškes 
nis už ką tik praėjusį. O ir stu
dentų suvažiavimų būta verks
mingų: štai prieš keletą metų 
Chicagoje buvo net ir toks gra- 
boriškas simposiumas, kuriame 
apraudota Studentų Sąjungos 
mirtis. Nuostabu, kad šiame 
suvažiavime neverkta, nors 
spaudoje atrodė, kad Sąjunga 
paskutinį kvapą traukia, o šis 
suvažiavimas šaukiamas Sąjun
gai uždaryti. Į

Rinktinė programa ir tylinti 
auditorija

Suvažiavimo programa buvo 
rinktinė, tikrai vertinga. Ji bu
vo ne tik pilna žinių, bet ape
liuojanti taipgi į studento są
žinę, judinanti jo apatiją, kvies
dama jį į darbą, į kovą prieš 
mūsų kultūrinį smukimą, pasi
reiškiantį mūsų nekūrybišku- sj 
mu tuo, ką turim. Tačiau kiek 
studentas į tai reagavo, jis ne
parodė ir nepasakė.

Dažnai regis, kad ta saujelė 
pasišventusių darbininkų, ku
rie pramuštom galvom laksto, 
ruošdami vertingus ir Įdomius 
suvažiavimus, yra vieninteliai 
pramatantys šiokius tokius mū
sų akademinio jaunimo kelius. 
Bet ar yra teisinga, kad sau
jelė dirbtų už visą mūsų tylin
čią studentiją?

Dr. V. Kavolio paskaita
Tačiau grįžkim prie suvažia

vimo eigos, jo įspūdžių, šešta
dienio dienos programa atrodė 
įspūdingai. Pirmoje vietoje dr. 
Vytauto Kavolio paskaita “Kū
rybiškumas istoriniu žvilgsniu” | 
buvo įdomi ir pilna faktais pa
grįstų minčių. Įdomiausia, kad 
ji buvo inspiruojanti savo kvie
timu stoti į kovą prieš banalu
mą ir žlugdantį savim pasiten
kinimą. Jis aiškiai iškėlė ir pa
brėžė, kad istorijos bėgyje yra 
pastebėta, jog tautų kultūriniai 
augimai vyko jų sunkiaisiais, 
kovingiausiais laikais, įtampoje

Laimėtojų vėliavos ir tuščios 
rankos

Dr. 
siumo 
galvotas, pilnas atsakomingumo. 
Jo buvo malonu klausytis dės
tančio savo mintis šaltai, ob
jektyviai žiūrint į iškeltą prob
lemą — mūsų kultūrinį gyve
nimą. Esu tikra, nes girdėjau 
komentarų, kad jis savo kritiš
ku, bet konstruktyviu galvoji
mu sužavėjo ne vieną studentą.

Dr. Vardys, kaip politinių 
mokslų žmogus, į problemą 
žvelgė praktiškai. Jis atėjo su 
komentarais ir pasiūlymais, Iii 
čiančiais mūsų politinių grupių 
intrigas ir jų įtaką mūsų kul
tūriniam gyvenimui.

Po šių minčių buvo atidary
tos viešos diskusijos. Kilo ke
lios senų veteranų rankos, o jų 
klausimų ausimis išgirsti taip 
neteko, nes viską sugėrė tie 
gražūs, raudoni Terrace Bali 
Room kilimai. Salė netiko dis- ’ •' j kusijom, nes nieko nesigirdėjo, 
išskyrus prie mikrofono stovin
čių simposiumo dalyvių atsaky
mus. Tada reikėjo iš atsakymų 
jau išnarplioti klausimų turinį. 
O kadangi ne visada atsakymai 
atitinka klausimui ar būna at
sakoma neišsamiai, tai reikėjo 
laikyti diskusijas nepasisekusio
mis ir jas uždaryti.

L. S. S. SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI
'dentų sąjungom teisę, reikalui iš
kilus, atstovauti viso pasaulio lie
tuvius studentus tarptautinėse or
ganizacijose ir suvažiavimuose.

4. Visur, kur yra statute J.A.V., 
pridėti ir Kanada su rezervacija 
apie “non-profit” statusą.

5. Statuto paragrafas numeris 
XII, 1-mas skyrius, pakeistas į: 
“Šie įstatai gali būti pakeisti re- 

!ferendumo būdu, visuotinio suva
žiavimo dviem trečdaliais posėdy
je esančių balsų, jeigu dalyviai su
daro kvorumą, rekomenduojant ir 

į paprasta referendume dalyvavusių 
balsų dauguma.”

6. Suvažiavimas

1. L. S. S. Centro Valdyba per
žiūri 1960 metų visuotinio suvažia
vimo Clevelande ir 1961 metų vi
suotinio suvažiavimo Chicagos pro 
tokolus, atkreipiant dėmesį į siūly
mus, liečiančius ideologines orga
nizacijas.

2. L. S. S. Centro Valdybai Su
važiavimas siūlo ištirti galimybes 
perorganizuoti L. S. S. struktūrą 
į federaciją, susidarančią iš ideo
loginių organizacijų.

3. L. S. S. Visuotinis Suvažia- 
: vimas įgalioja L. S. S. Tarptauti
nių Reikalų skyrių sudaryti komisi

, ją, kuri apsvarstytų sudarymą Pa
sų saulinės L. S. S. atstovybės, susi- 
Įe_ dedančios iš visų pasaulyje egzis- 6. Suvažiavimas pageidauja ir 
°*^tuojančių lietuvių studentų sąjun- pritaria sukūrimui alumnų organi- 

gų. Ši komisija suredaguotų susi- zacijos, kuri susidėtų iš buvusių 
tarimą, kuris duotų visuose kraš- L. S. S. narių, baigusių universite
tuose egzistuojančiom lietuvių stu- tus.

tūros Kongresą ir džiaugiasi šiuo 
lietuviško gyvenimo reiškiniu. Taip 
pat reiškia nepasitenkinimą faktu, 
kad II Kultūros Kongresas ir L. S. 
S. Suvažiavimas nebuvo iš anksto 
suderinti programos ir dienotvar
kės atžvilgiu.

Lietuvių Studentų Suvažiavimo darbo prezidiumas ir kalbantis dr. 
! Henrikas Nagys.

Dr. H. Nagio, kaip poeto, pri
sipažinimas jausminiu nusitei
kimu šiai temai buvo studentų 
šiltai priimtas. Studentai pažįs
ta dr. Nagį iš jo eilių bei šil
tų literatūrinių seminarų, ke
liančių skaitytojų ir klausytojų 
pasitikėjimą autoriumi. Tačiau 
šį kartą, kas iš jo išgirsta? Pa
skaita, kaip paprastai, rieda 
poeto rinktais žodžiais, išsireiš
kimais ir palyginimais, kvies
dama studentą kelti revoliuci
ją. Tai buvo grynas emocinis j 
šauksmas stoti prieš viską, kas 
iki šiol studentui buvo priimti
na ir respektuotina. Dr. H. Na
gys sukritikavo iki šiol nuveik
tus darbus, paneigė priimtas 
tradicijas ir sunaikino daugybę 
vertybių. Jis nuplėšė iki šiol ke
lią rodančius užrašus, o jų vie
ton nepastatė naujų. Po dr. Na- į suprato, kiek vienas kitam pri- 
gio paskaitos studentas, jei jis tarė. Jaučiu, kad studentai vis 
ją girdėjo ir suprato, turėjo 
jaustis labai vienišas, apvogtas 
ir, be abejo, pasiklydęs. Dr. 
Nagys nemelavo, jis pasakė 
daug teisybės. Ir studentas tai 
suprato. Bet būdas, kuriuo te
ma buvo pristatyta, buvo aklas, 
siauras ir klaidinantis.

Studentui su iškeltom min
tim nesutikti buvo sunku, bet 
su jom sutikti reiškė savižu-. 
dybę. Jei studentas jom pasek
tų, jis neturėtų kitos išeities, j 
kaip tik persikelti į tolimos Af-, 
rikos džiungles h tenai kartu 
su “babūnais” pradėti kurti sa
vo naują kultūrą. Žinoma, jie 
turėtų nepamiršti, kad tai reiš- i 
kia pradėti nuo ugnies įskėlimo. i 
O ar jie, jau ugdyti kultūroje, 
šitai įstengtų padaryti ?

Yra puiku ir naudinga iškel
ti ir paneigti senas klaidas, kad 
iš jų galima būtų pasimokyti. 
Bet paneigti viską ir to vieton 
nieko nepastatyti, yra nemora
lu. Būtų laikas, kad mūsų vy
resnieji ir respektuojami vadai 
ateitų pa8 mus su konkrečiom 
idėjom, planais ir darbais, o 
ne mosikuodami laimėtojų vė
liavom, bet tuščiam rankom.

Aktyvumas yra visų reikalas

Suvažiavime niekad neišsi
vystė kontaktas tarp paskaiti
ninkų ir studentų. Ir niekad 
nežinosim, kiek jie vienas kitą
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dėlto dar nepasiruošė stoti juos 
provokuojančion kovon. Šito ne
norėdami prisipažinti, jie ir ty
lėjo. Taip pat jaučiu, kad stu
dentai neturi rimtų ir svarių dyk 
įsitikinimų, dėl kurių jie norė
tų karščiau pasisakyti. Jie, kaip 
paprastai, tikėjosi, kad atsiras 
koks gudruolis - drąsuolis, ku
ris juos ir jų “idėjas” apgins. 
Gal koks ir atsiras, gal ir ap
gins, bet lieka galimybė, kad 
tas atsiradęs gins tik savo rei
kalą jų vardu. O visų reikalas 
šiuo momentu studentui turėtų 
būti svarbus ir vertas kritiško 
svarstymo. Studento pareiga 
apsispręsti, už ką jis stovi ir 
už ką jis turi kovoti. Ir tai bū
tinai turi būti kiekvieno išreikš
ta, nors ir nedrąsiai, bet labai 
aiškiai. Pasidavimas apatijai ir 
nesamai srovei gali turėti labai 
skaudžių pasekmių pačiam stu
dentui ir jo reprezentuojamai 
tautai.

Pora minčių po pastarojo suvažiavimo

Lig šiol dažnai plačioji visuo
menė į studentiją žiūrėjo kaip į 
mažus vaikus, kurie yra ska
tinami gražiai žaisti ir netruk- 

vyresniųjų, užsiėmusių 
svarbiomis gyvenimo' proble
momis bei darbais. Tačiau ne
galima sakyti, kad studentai 
buvo ignoruojami visur ir vi
sada. Jų suvažiavimai, įvairūs 
parengimai būdavo retkarčiais 
visuomenės pagiriami ar pa
smerkiami. Bet į studentiją bu 
vo žvelgiama tik kaip į atski

Dėmesio bendruomeniniam 
darbui

studentų savo di-Daugelis 
džiausiu tikslu šiuo metu laiko 
tik išlikimą lietuviu. Ir daugiau

rą "kastą”, kaltinant ją organiš 
ko ryšio neturėjimu su lietu
viškąja visuomene, -v' 
veiklos sąžinės sąskaitos1 
posiume, analizuojant 
veiklos aspektus nuo 
politikos, studento 
kiekviename jų buvo 
jama.I

Tokią pilną sąžines sąskaitą 
studentams reikėjo jau seniai 
padaryti. Po jos kiekvienam stu 
dentui gal paaiškės, kad ir stu
dentas turi būti visuomeninės 
veiklos centruose. Ateityje juk 
daugelis lietuvių veiklos rolių 
atiteks dabartiniam studentui. 
Tad ir dabar jau daug tokių ro
lių visuomeninėje veikloje turė
tų būti skirta studentams. Ta
čiau senu įpročiu daugumas stu
dentų savo veiklos rolę supran
ta tik Studentu Sąjungos ribo
se.

Buvusio visos lietuvių veiklos 
analizės simposiumo poveikyje 
peršasi noras siūlyti kad atei
tyje būtų išvystomas vadina- 
nas “team approach’, tarp jau
nosios ir vyresniosios kartos. 
Reikia tikėtis, kad bet koks nau

Į

“Lietuvių 
i” sim- 

lietuvių 
meno iki 
^funkcija 
implikuo-

nieko. Bet ar šito gana? Bręs
tančio lietuvio inteligento pa
reiga, ne tik lietuviškai kal
bėt, susirinkimuos bei suvažia
vimuos kartu pabendrauti ir pa
sišokti, bet ir rūpintis mūsų 
išeivijoje sukurta Bendruomene. 
Jo pareiga aktyviai sekti visus 
bendruomenės veiksnius, jų 
darbus, į juos būtinai reaguo
ti savo talka ar kritika, žiūrint, 
kas kiekvienu atveju reikalin- 
giau. Tik ryškus mūsų pasisa
kymas ir pasisakymus seką 
darbai galės sukurti pozityvų
lietuvio studento portretą. Tad, jas priėjimas ar veiklos būdas 
jei dar nevėlu, visi į darbą!

Dalia Koklytė
dar yra nepavėluotas.

V. G.
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