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Tautos gabumas ir vitališkumas
Aldona Augustinavičienč apie literatūrinę situaciją ir "Draugo" konkursus

Rytoj “Draugo” literatūrinių 
premijų įteikimo koncerte ir aka 
demijoje apie Dievą ir tautą 
Gliaudos, Pūkelevičiūtės ir Kra- 
likausko kūryboje kalbės pasta
rojo “Draugo’’ romano konkur
so jury komisijos narė Aldona 
Augustinavičienė. Vakaro vieš
nia mums yra pažįstama iš vi
sos eilės literatūrinių paskaitų, 
yra baigusi aukštuosius litera
tūros mokslus Lietuvoje ir Ame
rikoje ir šiuo metu dėsto lite
ratūrą šio krašto aukštojoje 
mokykloje. Literatūros vakaro 
ir premijų įteikimo išvakarėse 
artėjančios iškilmių dienos vieš
niai pateikėme keletą klausimų, 
į kuriuos atsakymai, tikimės, 
bus smalsūs visiems.

— Sakykite, Ponia, kokį Jums 
įspūdį [atdarė pastarasis “Drau
go” romano konkursas?

— Pastarasis “Draugo” ro
mano konkursas man padarė 
ypatingai gerą įspūdį. Daugu
mas kūrinių tikrai turėjo litera
tūrinę vertę. Tematikos atžvil
giu jie buvo labai įvairūs ir ma
loniai skaitomi. Aš asmeniškai 
labai dažnai stebiuosi, kad ne
žiūrint to, jog “Draugas” kas
met skelbia literatūrinį konkur
są, beveik visada jame atsiran
da vertingų kūrinių. Tai nepa
prastas mūsų tautos gabumas 
ir jos vitališkumas.

— Ar “Mindaugo nužudymo” 
išskyrimą nelėmė didžia dalimi
stiprus mūsų sentimentas savo ratūros reikalavimų. “Draugo’ 
tautos praeičiai, ypač kai per
nai dargi buvo minima 700 
metų nno Mindaugo mirties su
kaktis?

— Visiškai ne. Ta prasme ko
misija minėto kūrinio net nedis
kutavo. Sunku man būtų pasa
kyti, kas dėjosi kiekvieno komi
sijos nario širdyj, skaitant šį 
romaną. Tačiau man “Mindaugo 
nužudymas” yra didelės litera
tūrinės jėgos kūrinys, sugebė
jęs atkurti Lietuvos senovę ne 
tiktai labai naujai ir originaliai, 
bet ir įtikinamai. Tai meninės 
tikrovės jėga. Be to, tas kūrinys 
davė tam tikrą giliausios lietu
viškumo egzotikos esmės supra
timą. Šitaip suprastas tautišku
mas paprastai darosi ir tarptau
tiniai įdomus.

— Kaip vertinate “Draugo” 
literatūrinių konkursų tradiciją 
ir ko jai ateityje linkėtumėte?

— “Draugo” literatūrinę tra
diciją vertinu ypatingai gerai. 
Metų metais kultūringos tautos 
skelbia literatūros konkursus ir 
skiria tradicines premijas kūrė
jui paskatinti. To tipo literatu-
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rinis judėjimas įtraukia dauge
lį rašytojų į konkretesnį bei in
tensyvesnį literatūrinį darbą. 
Tiktai manyčiau, kad nebūtinai 
kiekvienais metais geriausias iš 
atsiųstųjų romanų jau turėtų 
būti ir premijuotas. Premija ga
lėtų būti ir visai nepaskirta, jei
gu nė vieno iškilesnio kūrinio 
nebūtų, jeigu prisiųstieji neati
tiktų griežtesnių estetinių lite- 
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laimė-

laimė- 
dideli.

premijuotas romanas privalėtų 
turėti daugiau panašią ir griež
čiau nustatytą literatūrinę ver
tę.

— Kurie, Jūsų manymu, yra 
reikšmingiausi pokario laisvo
sios lietuvių literatūros 
jimai ?

— Mūsų literatūriniai 
jimai išeivijoje yra labai
Esu tikra, kad ateityje jie suvai
dins didžiulį vaidmenį mūsų li
teratūros istorijoje, ir tai bus 
didžiausia išeivijos kultūrinė do
vana lietuvių tautai. Ryškiausių 
laimėjimų išeivijoje, skaityčiau, 
yra pasiekusi mūsų poezija, po 
jos eitų romanas, gi dramos 
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Premijuoto poezijos rinkinio viršelis V. Petravičiaus lino raižinys
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žanras reikalautų didesnio pa
skatinimo bei akcentuoto dėme
sio.

— Kaip vertinate lietuviškos 
knygos skaitytoją, jo skonį ir 
jo dėmesį savai literatūrai? . .

— Lietuviškos knygos skaity
tojai, jeigu ir nėra jų labai gau
su, daugumoj yra literatūriniai 
išprusę ir sąmoningi. Tačiau yra 
ir tokių, kurie lietuviškų knygų 
neskaito, nors domisi ir žino, 
kas maždaug dedasi lietuvių li
teratūriniam pasauly. Nūnai no
rėčiau kiek nukrypti nuo tiesio
ginio klausimo. Stebint lietuviš
ką visuomenę, dažnai tenka ja 
didžiuotis, gana didelė mūsų 
visuomenės dalis (čia nekalbu 
apie jaunimą) kultūriniai auga, 
bręsta ir progresuoja. Gyven
dami tame krašte, kur norin
čiam kultūrinių vertybių nepa
prastai gausu, mūsų visuome
nė įgyja platesnį kultūrinio ver
tinimo horizontą ir tuo pačiu 
su gilesniu vertinimu prieina ir 
prie savo pačių kultūrinių ver
tybių.

Tačiau iš viso savai literatū
rai norėtųsi daug gausesnio ir 
vispusiškesnio dėmesio. Nega
lima užmiršti, kad yra amžinas 
ir labai mistinis ryšys tarp vi
suomenės ir kūrėjų. Savo šal
tumu visuomenė gali atbaidyti 
rašytoją kurti, lygiai ji gali iš
šaukti kūrėjo entuziazmą ir

Aš jau ne besugrįš!u pas jus
St. Sodeika, jo dienos ir dainos, nuėjusios j amžinuosius tolius

Žinia apie muz. Stepo Sodei
kos mirtį kovo 15 d. vakare 
Chicagos lietuviams nebuvo 
trenkianti ar nelaukta. Baises
nis buvo sekmadienis prieš tai, 
kovo 8 d., kada Stepas Sodeika, 
paguldytas šv. Kryžiaus ligoni
nėje, neteko sąmonės ir tyrimo 
rezultatai rodė, jog sveikatos 
stovis katastrofiškas, ir nebėra 
vilties jo gyvybę išgelbėti.
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Premijuoto romano knygos viršelis V. Petravičiaus lino raižinys

veržlumą. Dėl to lietuviai rašy
tojai, iešką didesnės erudicijos, 
pasirinks sau patys jiems arti
mesnę filosofiją ir literatūrines 
formas.

— Be abejo,* artimai sekate 
anglosaksiškosios ir aplamai pa
saulinės literatūros raidą. Saky
kite, ar mūsoji literatūra su

Prieš penkis mėnesius, 1963 
m. spalio mėn. 12 d. vakare, St. 
Catherine mieste, Kanadoje, tik 
pasibaigus ten gastroliuojančio 
Chicagos “Dainavos“ ansamblio 
koncertui, dar plojimams salė
je nenutilus, mudu su svečiu iš 
Montrealio, poetu Henriku Na- 
giu nuėjome į užkulisį pasvei
kinti dirigento muz. Stepo So
deikos. St. Sodeika, apsikabinęs 
poetą, labai draugiškai ir nuo
širdžiai prašė, kad jis parašytų 
scenai pritaikytą baladę, tada 
kuris iš kompozitorių baladei 
sukurtų muziką, o “Dainavos” 
ansamblis ateičiai turėtų gerą 
muzikinį veikalą, kokius publi
ka mėgsta. Taip, dar prieš pen
kis mėnesius muz. St. Sodeika 
tikėjo į gyvenimą, į kūrybingą 
savo ir jo numylėto “Dainavos” 
ansamblio ateitį. Jis juto savo, 
dirigento ir muziko stiprybę lie
tuviškuose liaudiniuose muziki
niuose veikaluose. Žinojo taip 
pat, kad mirus jo didžiajam bi
čiuliui rež. G. Veličkai, pritrū
ko žmonių, kas parašytų tokius 
muzikinius veikalus. Todėl jo 
svajota pagalba iš poetų “že
mininkų” tarpo buvo labai vil
tinga.

Ar galėjo kam galvon ateiti 
mintis, kad muz. S. Sodeika taip 
anksti paliks mus? Tas didis, 
ne tik lietuviškos tautinės dai
nos, bet ir gamtos, o ypač žve
jojimo entuziastas.

Menu, kaip 1962 m. birželio 
mėn. pabaigoje įvyko “Daina
vos” ansamblio koncertas J. Ba- 
čiūno Tabor Farmoje. Prožek
torių nušviestame žaliame sode 
sustojo apie 70 tautiniais rūbais 

spėja eiti su pirmyn riedančiu 
gyvenimu, naujomis literatūros 
kryptimis bei formomis, kiek ji 
joms pasiduoda, kiek yra pajėgi 
būti šalia jų originali, kiek to
kioj situacijoj laimima ir kiek 
pralaimima?

(Nukelta į 4 psl.)

Stepas Sodeika

pasipuošusių ansambliečių, o jų 
lietuviško koncerto klausėsi be
veik išimtinai amerikietiškoji 
publika, atostogaujanti Tabor 
Farmoje ir susirinkusi iš viso 
Michigan platumos. Koncertas 
gerai pavyko, amerikiečiai sve
čiai ilgai plojo ansambliui ir jo 
dirigentui muz. S. Sodeikai. Po 
to liepsnojo laužas, nusitęsęs 
iki vidurnakčio. Kai svečiai ir 
ansambliečiai po 12 vai. nakties 
skirstėsi poilsio, muz. Š. Sodei
ka su savo keliais draugais, pa
siėmę meškeres, išėjo žvejoti į 
Šv. Juozapo upę. Kai mes kėlė
mės pusryčių, jis grįžo su žuvi
mis po sėkmingos žvejybos. Kai 
sekantį vakarą sugrįžom į Chi- 
cagą, S. Sodeika nebuvo akių 
sumerkęs. Tiesiog stebėjomės 
jo sveikata ir ištverme...

(Nukelta j 6 psl.)

DONELAIČIO PAUNKSMĖJE

Kai anais Vytauto Didžiojo 
metais Balys Sruoga parašė 
ryškiąją savo dramą “Milžino 
paunksmė”, to milžino — Vy
tauto šešėlyje sukosi ne tik 
Sruogos veikale vaizduojami 
tolimos praeities įvykiai, bet ir 
visas anų, 1930 metų mūsų ne
priklausomos tautos valstybi
nis, iš dalies ir kultūrinis gy
venimas, atžymimas minėji
mais, kone apeiginėmis Vytau
to paveikslo kelionėmis po Lie
tuvą, atitinkamų paminklų sta
tyba ir kit.

Laikydami savo gimtąjį 
kraštą, himno žodžiais tariant, 
didvyrių - milžinų žeme, mes 
tuos milžinus vaizdavomės (o 
gal ir dabar tebevaizduoja- 
mės?) vis labiau tik su politi
nių ir karinių laimėjimų lau
rais.

Bet kai šios rūšies milžinų 
kardas lūžo, kai jie patys nu
ėjo tarnauti svetimiesiems, 
tautai gyvybę ir jos išlikimą 
nelemtuose šimtmečiuose laida
vo ne fizinė kardo jėga, bet 
dvasinė - kultūrinė sveikojo 
tautos kamieno pastanga. At
sirado tada ir naujieji tautos 
milžinai - kultūrininkai. Bet ir 
ligi šiol jaučiama, kad mes 
dažnų savo susibūrimų progo
mis vis paslankiau renkamės 
ten, kur labiau guodžiamas! 
blizgančiais kunigaikščių šar
vais ir politikų kalbomis, negu 
ten, kur reikia pagerbti plunks 
ną, paletę, muziką ar moksli
ninką. O, rodos, jau taip aki
vaizdu, kad šiandien mes savo 
tautos, o progai atėjus ir vals
tybės ateitį galime ir galėsime 
užtikrinti ne viduramžine pra
eities jėga, bet gyva šių dienų 
kultūrine veikla laisvajame pa
saulyje ir rezistencinėmis kul
tūrinėmis pastangomis pasili
kusių tėvynėje.

¥
Šitokiame situacijos kon

tekste šiais metais ir iškyla 
prieš akis mūsuose vis pakan
kamai neįvertinto naujos rū
šies milžino siluetas, milžino, 
nedėvinčio blizgančiais šarvais, 
bet vilkinčio, gal būt, pilka 
būro miline, siluetas milžino, 
gimusio prieš 250 metų, silue
tas Didžiojo Donelaičio.

Jeigu anais 1930 metais vi
sos mūsų tautos gyvenimo ap
raiškos riedėjo to politinio mil
žino paunksmėje, tai dar di
desnis akcentas šių dienų si
tuacijoje reikėtų skirti Done
laičiui. Visi šių metų ir politi
niai ir juo labiau kultūriniai 
mūsų susitelkimai turėtų ne
praeiti be ryškios dalies, skir
tos Donelaičiui. O ar taip yra? 
Graudu buvo klausytis šių me
tų Vasario šešioliktosios kalbų 
ir iškilmių, kuriose nė vienu 
žodžiu nebuvo prisimintas Do
nelaitis, kur meninėse dienūs 
programose Donelaičio žodžiui 
net kelių minučių buvo pagai
lėta. Kai net žodis neištaria
mas, vargu ar galima tikėtis, 
kad Donelaičio metai bus įam
žinti ir kokiu, ilgiau išliekan
čiu, konkrečiu darbu. Metų 
pradžioje ir spaudoje buvo iš
kelta įvairių realių projektų 
bei sugestijų. Štai jau ketvir
tis metų praėjo. Tik nieko ne
girdėti, kad kas nors rimtes
nio būtų daroma. Baiminamės, 

kad net ir tas Donelaičio po
ezijos parodymas, rodos, jau 
taip neperdaug sunkiai išlei
džiamose plokštelėse nebūtų 
kur nors užkliuvęs ir atidėtas. 
Bent išleistoji plokštelė būtų 
jau tokia vienintelė ir ilgaam
žė, būtina ir mokyklai ir kiek
vienai gyvojo lietuvio šeimai, 
net ir šio ar kito kurio krašto 
filologinei katedrai bei pana
šiai institucijai.

¥
Visas šių metų mūsų kultū

rinis gyvenimas Donelaičio pa
unksmėje turėtų įgauti nau
jos jėgos ir naujo paskato. 
Kai dažnai kultūrinio gyveni
mo organizuotojai ir patys kū
lėjai rūsčioje išeivijos aplin
koje bando nuleisti rankas, 
tardamiesi, kad prieš srovę ne
paplauksi, kad viskas lyg ir 
netenka prasmės, tai vertėtų 
prisiminti Donelaičio gyveni
mo aplinką. Argi jo akyse anų 
laikų lietuvybė nebuvo dau
giau ar mažiau taipgi uždary
ta tik šeimoje, bažnyčioje. Ar 
visas viešasis ir oficialusis Ma
žosios Lietuvos kultūrinis ir 
visuomeninis portretas nebuvo 
vokiškas, grubiai užgožęs ir 
užtemdęs visus lietuviškuosius 
bruožus. O vis dėlto Donelai
tis kūrė, o vis dėlto jis rašė 
lietuviškai, nors ir tokioje, at
rodo, ateičiai beviltiškoje si
tuacijoje. Jis ir mirė nežino
mas, net pats neišvydęs savo 
didžiosios poemos knygoje. Gi 
jeigu jis būtų rezignavęs, taip 
kaip jau vienas kitas bando 
rezignuoti panašioje šių laikų 
situacijoje, ar mes būtume tu
rėję mūsų grožinės literatūros 
pradininką, klasiką Donelaitį, 
šiandien išverstą į dešimtis 
svetimųjų kalbų, žinomą ir ne
mirtingą.

¥
Iš kitos pusės tačiau ir šių 

metų milžino paunksmėje kul
tūrinių pastangų, tegu tiesio
giai ir nesusietų su didžiojo 
rašytojo jubiliejumi, netrūks
ta. Dailės parodos, koncertai, 
spektakliai rieda savo įprasti
ne vaga. Išeina naujai parašo
mos knygos. Ieškoma naujų 
kultūrinės veiklos formų. Pa
laikomos, tačiau nesusendina- 
mos, ir per eilę metų jau savo 
veidą bei kryptį įgijusios tra
dicijos.

Šį sekmadienį Jaunimo Cent
re, Chicagoje, ir vėl įteikiamos 
“Draugo” konkursų premijos: 
už romaną — tryliktąjį kartą, 
už poeziją — antrąjį kartą. Ši 
“Draugo” literatūros šventė, 
nors jau per eilę metų virtusi 
tradicine, kasmet vis įneša ką 
nors naujo ir šviežio tiek savo 
akademinėje, tiek koncertinėje 
— literatūrinėje dalyje. Nau
jumų laukiama ir šiemet. Me
cenatai ir kūrėjai, kiek jų jė
gos ir talentai leido, savo pa
reigą atliko. Belieka dabar į 
jų pastangas šiltai ir jautriai 
atsiliepti gyvajai ir lietuviška
jai visuomenei, kad milžino 
Donelaičio paunksmėje vyks
tanti šių metų “Draugo” lite
ratūrinė šventė būtų tikra mū
sų kultūros jubiliejinių metų, 
mūsų kultūrinių pastangų ir 
toms pastangoms plataus pri
tarimo džiuginanti demonstra
cija. a. p.



Paprotininkai ir naujybininkai
Francois Mauriac apie "priešus" Bažnyčios viduje

(Tęsinys iš praeito šeštadienio)
* ♦ •

Be abejo, aš įsivaizduoju, kad, 
jei šį vakarą čionai dalyvauja 
įsitikinęs katalikas su Maurras 
polinkiais, kaip Henry Massis ar 
Gustave Thibon, aš gerai žinau, 
kokius motyvus jis man pri
kergs. Jis pagrįstai nurodys 
man, kad krikščioniška naujie
na yra neatrišamai susieta su 
Vakarų civilizacijos gynyba. Aš 
nelinkęs šito diskutuoti čionai. 
Tai nuvestų mus už mūsų tiks
lo. Aš tik noriu pabrėžti pastan
gų bergždumą išreikšti žodžiais 
minčių pasidalinimą, kuris pat
sai gina savo teises, kuris su
liepsnoja pačioje Bažnyčioje, 
kuris patsai įsistiprina vis di
desne jėga ir sušvinta vis dides
niu skandalu dėl to, kad į jį 
įtraukti yra ugningi krikščio
nys. č

Tai kas gi darytina? Ar mes 
turime nusivilti ta vienybe, už 
kurią Žmogaus Sūnus meldė 
savo Tėvą? Aš taip negalvoju. 
Bet aš mintiju, kad mes turi
me išplėsti tą vieningumą už 
Bažnyčios regimų ribų. Nes 
Bažnyčia tai yra iki tam tikro 
laipsnio jau realybė: drauge 
kalbamas Tikiu, bendrai laužo
ma Duona broliai priešai suran
da viens kitą, jei nesusitaikę, 
tai nors klūpantys šalia viens 
kito ypatingoje Dievo taikoje, 
kuriai Bažnyčioje buvo išimti
nai palanki dirva net labiausiai 
sudrumstais laikais. Mes taip 
pripratę prie šito, kad nekrei
piame į tai dėmesio. Už to viso, 
kas skiria mus žemėje, mes jun
giamės Jame, kuris vienija mus 
visus, galima pasakyti, nepai
sant mūsų Savo meilėje.

Aš gerai žinau, tačiau ta oru- 
tinė taika, esanti aplink auku
rą, yra ten tik todėl, kad mes 
nesikalbame su nepažįstamu 
brolių, priimančiu Komuniją ša
lia mūsų. Eidami per ilgus me
tus į tą patį maldos namą, į tas 
padas mišias, susibičiuliaujame 
su tais, kurių nepažįstame. Jūs 
prlsirišate prie vaiko, kuris pri
ima Komuniją, kaip angelas, ar
ti jūsų. Jūs stebite jį augantį, 
bręstantį. Ir tuomet jis staiga 
Išnyksta iš jūsų gyvenimo aki
račio, kuriame jis neturėjo jo
kio kitę vaidmens be to, kad 
jis buvo angelas tai jūsų deši
nėje, tai kairėje, priimdamas 
Komuniją. Aš sakiau sau daug 
kartų, kad tas angelas, su ku
riuo aš nekalbėjau, prie kurio 
prisirišau ir už kurį meldžiausi, 
gal tapo plastikinės bombos did
vyriu.

Aišku, tai negali panaikinti

KULTŪROS TEMOMIS KITUR
TAS PATS IR PO KETVIRČIO 

ŠIMTMEČIO
"Dirvos” kovo 11 d. numeryje 

Br. Raila, rašydamas apie a. a. St. 
Leskaitį ir jo teatrines recenzijas 
“Lietuvos Aide” paskutiniais Lie
tuvos laisvės metais, duoda labai 
įdomių detalių iš tuometinio te
atrinio ir kultūrinio gyvenimo. 
Jddjnu, kad praėjus tokiai virti
nei metų, lietuviams pergyvenus 
datigelj sukrėtimų, supurčiusių mū 
sų kiiltūrinį ir visuomeninį gyve
nimą, niekas nepasikeite solistų 
ir būriu dainuojančių vertinimo 
praBipe, Visa tai, kas buvo 1939 
ar 1940 m., atrodo, vaizduoja šiuos 
laikus, kada nėra paprastų solis
tų, o tik nuostabiai kylančios ar
ba iškilusios žvaigždės.

Ęr. Raila rašo, kad rašyt. St. 
Leskaitis, Melos slapyvardžiu, iš
spausdino operos Manon recenzi
ją, kuri buvusi "parašyta kompe
tentingai, mūsų ligtoliniams įpro
čiams originaliai, savotiškai, api
būdino kompozitoriaus kūrybą, 
tos operos stilių ir atmosferą, pa- 
•tatymo būdą, muziką ir solistus...

Tai buvo, berods, pati pirmoji 
Leskaičio operine kritika, bet 
straipsnį jis dėl visa ko pasirašė 
slapyvardžiu "Melos” (kas grai
kiškai reiškia lyrinę dainą, atlie
kamą su tam tikru muzikos inst
rumentu). Priešininkams tokia 
•lapyvardė buvo labai palanki tuoj 
ją ąulletuvlntl į “ponas Melas", 

Ūkto, kad mes per ilgus metus 
laužėme Duoną drauge su Vieš
pačiu, slypėjusiu tarp mūsų ir 
mūsuose, čia negalima nieko 
daugiau laukti ir viltis, negu 
klūpojimo šalia viens kito prie
šininkų, bet vis dėlto dalyvau
jančių dieviškame gyvenime.

Dievui yra visa galima, net, 
kadangi Jis yra Meilė, neužma- 
tyti į Jį tikinčiame stabmeldy- 
bės ženklų, nesvarbu, ar tas sta
bas yra rasė ar tauta.

Tačiau mes negalime būti pa
tenkinti tokia visiškai orutine 
vienybe. Aš esu vienas tokių, 
kuris tiki, kad vienybė esanti 
anapus Bažnyčios regimų ribų, 
tame idėjiniame taške, Paties 
mūsų Viešpaties nuspręstame, 
vieną iš tų dienų, kuomet Jis 
sėdėjo ant šulinio rentinio ir 
kalbėjo su gėdingo elgesio mo
terimi, semiančia vandenį: “Bet 
ateina laikas, ne, jis jau atėjo, 
kuomet tikri tikintieji garbins 
Tėvą dvasioje ir teisybėje". To
kie tikintieji dvasioje ir teisy
bėje randami visose religijose 
ir visose bažnyčiose. Jie at
pažįsta ženklais vienas kitą 
ir jie myli vienas kitą, taip sa
kant, nepaisant to, kas skiria, 
bet dėl to, kas skiria juos. Nes 
stebuklas glūdi fakte, kad, nors 
ir išsiskyrę, jie atpažįsta vienas 
kitą, apsijungia ir mato, jog ta 
pati dvasia juos kelia.

Supraskite gerai mane: aš ti
kiu ne mažiau, kaip visa mano 
širdimi, kad mūsų Motina — 

Audronė Skuodaitė Apreiškimas (Nuotr. V. A. Račkausko)
Iš religinio meno parodos Chicagoje

Bet dėl tos recenzijos tuoj kilo 
triukšmas. Ir, kaip rašo Br. Rai
la dėl smulmenos.

“Kritikas Melos, visumoje gan 
palankiai įvertinęs Manon prem
jerą, pabaigoje pridėjo, kad Kip
ras Petrauskas tą vakarą savo te
noro partiją sudainavo nekažin 
kaip ar bent ne pačiu geriausiu 
būdu tai operai (dabar iš atmin
ties tiksliau nebegalėčiau pacituo
ti išsireiškimo). O tai buvo Jo Di
denybės įžeidimas, netoleruotinas 
įžūlumas, baustinas šmeižtas. Pa
gal nusistovėjusį įstatymą, Kip
ras Petrauskas visada tegalėjo 
dainuoti žavinčiai, užburiančiai ar
ba pagal Antaną Gustaitį — ab
soliučiai tobulai! Niekas nesutiko 
net įsivaizduoti, kad Jo Didenybė 
vieną vakarą galėjo būti ne savo 
nuotaikos aukštumoje, ar buvo 
.“pagavęs šaltį”, ar gal praėjusią 
naktį per ilgai išsėdėjo ligi grin
dų prirūkytame Metropolio kortų 
klube...

Teatro valdžia pasipiktinimo 
protestais- tuoj bombardavo L. A. 
Redakciją. Nęįšgavę mūsų besą
lyginės kapituliacijos, Jo Dideny
bės apgynimo karžygiai griebėsi 
kitų demokratinių ir kartu tota- 
listinių (priemonių. Kolektyviniai 
protestai bu keliais ar keliolika 
parašų Kaune tada buvo madoje, 
ypač dailininkų diskusijų tarpe.

Ir mes kas antrą dieną pradėjo
me gauti protestus su ilga parašų 
virtine: pirmiausia Operos ir Or
kestro, paskui Dramos, paskui Ba
leto, pagaliau ir Teatro techniki
nio personalo, su durininko Kup- 
reišio parašu imtinai. Galų gale 
ėmė kištis vienas kitas ir aukštes
nės valdžios pareigūnas, ypač 
lankstaus būdo Švietimo ministe
rijos kultūros departamento di
rektorius Dr. A. Juška, kuriam 
administraciškai valstybės teatrai 
priklausė.

Aš ir šiandien tiksliai nežinau, 
ko šie visi protestantai ir inter- 
ventai iš tikrųjų norėjo: ar tik 
kad mes, išdavę vilkams sudras
kyti, pasmerktume per laikraštį 
autorių ir mūsų kolegą redakto
rių? Ar tik kad apgailestautume 
ir atsiprašytume Jo Didenybę? Ar 
kad kaltininkas ir jo sėbrai būtų 
visiškai pašalinti iš laikraščio ir 
kuriam laikui išsiųsti į priverčia* 
mų darbų stovyklą?”

Taigi, taip buvo tada, bet ir 
šiandien niekas negali drįsti para
šyti, kad solistės ar solistas ne
buvo pilnoj aukštumoj. Mūsų 
spaudoje kitaip negalima rašyti, 
nes tuoj susilaukiama tokių solis
tų gynėjų, kad sunku ir bedrįsti 
pažymėti, jog solistas blogiau dai
navo. Ir šiandien kompetentingas 
muzikas jeigu parašo apie ką 
nors su mažu rezervu, nekelda
mas solisto, o juo labiau solistės, 
ar kito dainos vieneto į padanges, 
jis susilaukia įvairių šmeižtų, gra
sinimų ir niekinimų. Jeigu koks 
nors vienetas sudainavo, kaip ber
neliai gale kluono arba kiek ir

Katalikų Bažnyčia yra tikra 
Bažnyčia, kad visuomet Petras 
yra Romoje, mus išlaisvindamas 
ir surišdamas. Bet aš tikiu, kad 
dvasia, kurios Bažnyčia turi 
gausų išteklių, skleidžiasi ana
pus jos regimų ribų ir iki tam 
tikro laipsnio gali būti atpažįs
tama tikinčiuose kitų kaimenių 
ir apluokų. Yra didelė nelaimė 
kolonialinių karų, kad jie suža
loja gležnas dvasios atžalas, ieš
kančias ir atpažįstančias viena 
kitą. Bet ilgainiui mes išsiver
šime iš tos ilgos nakties. Sėklos, 
pasėtos benediktinų iš Toumlili- 
ne ar tėvo Foucauld Mažųjų 
Brolių, greitai subręs vaisiais. 
Jei Dievo malonė įgalins mus 
pamatyti užgimusią taiką, susi
taikiusias rases, mes vėl pra
dėsime tai, ką neseniai darėme 
drauge su šiaurės Afrikos tau
tomis, kurios nežino, kad Jėzus 
yra Kristus, bet kurios 'žino, kad 
mes turime Tėvą danguje, ku
rios tiki į Jį, kaip ir mes, ku- 
riois meldžiasi tais pačiais žo
džiais, kaip ir mes.

Argi negali vienybė būti leng
viau įvykdyta su jais, kaip su 
mūsų broliais katalikais ir net 
dievobaimingais katalikais, ti
kinčiais, kad politika turi savi
tus dorinius dėsnius, t. y. nau
dojasi visiška autonomija šalia 
Dievo. Bet įsakymas nedaro 
išimčių: mes turim dėl Dievo 
mylėti tuos priešiškus brolius. 
Bet kokia tikra prasmė to po
sakio : dėl Dievo ? Dėl Dievo my

lėti tuos brolius, kurių taktika 
ir tikslai negali būti mūsų pa
kenčiami ir kurie mūsų visų ne
apkenčia. Bet ką galime įšvirkš
ti pozityvaus ir veiksmingo į 
pastangas susijungti pirmiau, 
nei bus pasiektas pasibiaurėji- 
mas, virstantis neapykanta ir 
net žmogžudyste? Nesgi žmog- 
žudybė tapo Prancūzijoje kas
dieninę duona.

Mes visi tikime, nepaisant 
mūsų politinių nuomonių, kad 
meilė, net mūsų priešų, dėl Die
vo meilės, atitinka teigiamą tik
rovę. Mes nebūsime krikščioni
mis, jei paneigsime mūsų Vįeš- 
paties absoliutinę damą — my
lėti savo priešus. Tokiu atveju 
mes privalome padėti noru, tik
ru veiksmingu noru. Ir jei pir
moji sąlyga tą tikslą pasiekti 
yra melsti Dievo malonės, tai 
antroji — mūsų pačių pastan
gos veržtis žmogiškomis prie
monėmis tai įvykdyti. Yra tik
rai pagupdžiąnti teisybė, atsi
skleidžianti mano amžiuje, kiek
vienam, nepaisant, ar jis tok
sai priekabus, kaip aš, ar jis 
taip pat prisijungė prie vienos 
pusės, kaip aš padariau, ar jis 
įsipareigojęs taip, kaip aš, Mes 
pamatysime, kad mūsuose nėra 
tikros neapykantos žmonėms, 
nors mes tikėjome juos neap
kenčią ir, faktas, tą patį galima 
pasakyti apie priešingą pusę. 
Mes dažnai supainiojame neapy
kantą su susierzinimu. Bet tai 
dvi skirtingos būsenos. Tikrai, 
mes erziname vienas kitą per 
visą gyvenimą, kadangi mes ne- 
imame vieni kitų nuomonių 
svarstyti.

Ir tuomet, gyvenimo pavaka
ryje, kuomet senųjų kovų dul
kės nusėda, retkarčiais atsitin
ka taip, kad mes sutinkame se
ną savo priešininką. Tokiu at
veju mes patiriame malonumą 
būti drauge, kalbame apie pra
eities kovas, apie praeities 
draugus ir priešus, kurių jau 
dabar nėra. Tada atrodo, kad 
Patsai Viešpats šnibžda mums: 
“Dabar jūs matote, vargingi 
vaikeliai, kad jumyse nėra tar- 
pusavės neapykantos. Tik jūs 
nesupratote vienas kito. Jūs 
buvote kurti vienas kito nuomo
nėms. Bet tikros neapykantos 
Jūs, gal būt, niekad nepaty- 
rėte”.

Viena naudo seno amžiaus, 
net tokio seno ir karingo am
žiaus kaip manasis, yra toji, kad 
akys pradeda įžvelgti tai, kas 
turėtų būti krikščionims viena 
iš didžiųjų paguodų; BUalkivir- 
činimas, susierzinimas nėra ne
apykanta. Neapykantą, tikroji 
neapykanta, nėrai nei Budildo- 
ma, nei nugalima, kiti gi mūsų 
emocingumo virpesiai tokie nė
ra. šalia to mums patiems bū
tina turėti lieptą, įgalinantį prie
šininką mus suprasti, nurimti, 
kad jis ilgainiui klausytų mūsų 
žodžių.

subtiliau, kad miegą neišgirstų, 
tuoj reikia liaupsinti, jog čia nuo
stabus meninis vienetas, baigiąs 
užkariauti muzikines aukštumas- 
Jokių rezervų negalima padaryti, 
nes lietuviuose visi, kas dainuoja, 
dainuoja tobulai. Galima rašyti, 
kad nelabai gerai rašytojo knyga, 
kad prastokas dailininko paveiks
las, bet teigti, kad kas nors blo
gai dainavo, negalima.

Visa ši nuolatinė baime šiandien 
ir smukdo mūsų muzikinę kritiką, 
nes gi niekas nenori būti niekina
mas, o iš antros pusės, net ir tik
rai gerai dainuoją solistai yra su
lyginami su blogesniais, nes juk 
aptariama, kad visi yra žvaigždės 
ir visi nepakeičiami- Po įvairių 
muzikinės kritikos straipsnių tiek 
būna nepasitenkinusių žvaigždžių 
draugų ar tariamų draugų, kad 
šiandien jau rętaą drįsta rašyti 
tiesą.

Daug kartų ipes buvome šiose 
skiltyse minėję, jog nereikia nie
kinti, bet vertinti reikia. Tačiau 
mūsuose čią vargu ar kas nori bū
ti vertinamas, kaip kultūriškai su
brendusioje visuomenėje įprasta, 
o laukia tik dievinimo išsireiški
mais, kad "dainavo stebuklingai”.

Taigi, tebėra tas pats, kaa bu
vo prieš 25 m. Ir atrodo, kad 
greit nepasikeis, atrodo, dar reiks 
ne vieno šimtmečio ketvirčio, kol 
bus galima pasakyti, kad ir žvaigž 
dės ir žvaigždynai ne visada spin
di. Gaila, kad taip yra, nes visa 
ta padėtis prie mūsų muzikinio 
gyvenimo kėlimo neprisideda.

P. SvtUua

Paskalis, kuris visu kuo do
mėjosi, patarė laikytis taisyk
lės, kurios toks fragmentas daž
nai primenamas: "Jei vienas no
ri kai ką palenkti sau naudin
ga prasme ir parodyti, kur anas 
klysta, tai privalo suprasti kito 
asmens matympunktį, iš kurio 
anam daiktas įprastai atrodo 
teisingu, Todėl dera pripažinti 
ir jo teisybę, bet ir nurodyti 
tąipgi ir kitą matympunktį, iš 
katro žvelgiant, jo matympunk- 
tis yra klaidingas. Jis bus pa
tenkintas, matydamas, kad jis 
neklydo, bet greičiau tik jam 
nepavyko sučiupti klausimo iš 
visų pusių. Niekas nesupyksta, 
jei jam nepasiseka nagrinėti vi
ltos klausimo pusės, bet niekas 
nemėgsta būti klaidingu”.

Nereikia daug galvoti, kad 
pamatytume įrodymo ydą, net 
jei tai būtų ir Paskalio įrody
mas: yda pati iššoka. Paskalis 
sutinka, kad yra kažkoks taš
kąs, iš kurio žvelgdamas jo prie
šininkas yra teisus, bet jis ne
sumini, kad kai kuriais atvejais 
jo paties įrodinėjimų viena ar 
kita dalis gali būtį ydinga. Vie
nok, sutikdami, kad mūsų prie
šininkas iki tam tikro laipsnio 
ir iš tam tikro matympunkčio 
gali būti teisus, tuo pat laiku 
prileisdami, kad mes patys ga
lime klysti, mes artėjame į jį, 
ir jis sutiks žengti prie mūsų. 
Jei politinės nuomonės buvo idė
jinio priešingumo priežastimi, 
tai tuo atveju jos nusilenktų įro
dymams. Bet tikrovėje būna
įveltos aistros, labiausiai padū- 
kusios, labiausiai aklos iš visų 
aistrų ir mažiausiai paklūstan
čios protui. Tačiau mūsų aist
ra susivienyti nėra akla.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezlstas 

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

(Arch Supports) Ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TEHCNIKO8 I AB. 

Vai. 3-4 ir 5-8. šeštad. 8-1.
2850 VV. 68rd St, Chicago 29, Dl.

Tel. PRospect 8-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—» 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
iiuaitarua.

Ofiso telefonas: PR 8-3220. 
Res. telef. VVAlbrook 5-5070

v.

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 8o. Pulaaki Rd. (Cratvford
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofisas 8148 West 63rd Street 
TB1.: PRospect 8-1717 

Resid.: 8241 West 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo.l Iki 3; 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

treč.

DDR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Streeet 
Kampas 68-čloe ir California 

Vai. kasdien nuo 8—8 vai. vak. 
šešt. 3—4 vai.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. WAlbrook 5-8048

DR, C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0583 Elgln 
425 No. Liberty Street, 

Boute 25, Elgln, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

IW- ofiso HE 4-5849, m. HE 4-8834
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-8, 
intr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt tik 
nusitarus.

rel. ofiso HE 4-8788; Res. HI 5-8228
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 VVest 51st Street 

Bendra praktika ir Alergija) 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt 3-8
vai., ponkt 10 v. r. Iki 3 v. v., 
ieštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

FeL ofiso 785-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
■PECIALYBfi — NERVŲ IR 

EMOCINES eigos 
CRAtVFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pnlaski Rd. 
Valandos pagal .usltarlmą.

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

6182 So. Kedzb Avė., VVA 5-2670
Valandos pagal susitarimą Jei ne- 
ateuiepia Skambinu MI *-0001.

Ta tikroji vienybė, kurios 
mes siekiame, yra vienybė 
krikščionių, netikinčių, kad 
jiems pasaulyje yra kita politi
kos rūšis, išskyrus tą, kuri kė
sinasi įrašyti žmogaus istorijo
je mūsų Dieviško Tėvo valią. 
Kiekvienas Kalno Pamokslo pa
laiminimas liečia visą mūsų as
meninį gyvenimą ir taip pat mū
sų, kaip piliečių, gyvenimą. Mes 
privalome veržtis įspausti juos 
į tikrovę, virš nacionalizmo, vi
sokios rasinės neapykantos ir 
visokio dvasinio pavergimo.

Ne, čia nėra kitokios rūšies 
pridedamos krikščioniui politi
kos, kaip ieškoti Dievo Karalys
tės ir Jo teisingumo. Taip pat 
nėra leista jam neapsispręsti 

'ir r.

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligoti 

2454 VVest 71»t Street
(71oa Ir Campbell Avė. kampai) 

Vai.: kasdien 1—1 Ir 6—8 vai vak. 
šešt. 1—4 p. p.r,. a-

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7697
DR, A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VtDAUS LIGOS 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p.. 
Išskyrus trečiadieni. taaJi—r -

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
Šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017.

Tel. ofiso HE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 VV. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta

Ofiso tol. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKŠA 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 Wo«t 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir penkt 

uuo 11 Iki 1 v. Ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL, RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4307 So. Kedzle Avenue 

(Kampas Kedzle ir Archer)
VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak.

Treč. ir sekmad tik Nusitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINPH LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

VAL.; Plrmad.,penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. ’ Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitariu lOelefafeu.

Telef. REpubllc 7-2290.

rel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis 'ir prilaiko akinius, 

keičia stalus, ir rėmus
4455 8. California Avė., VA7-7381
1 vai. p. p. Iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždara; šešt. nuo 10 v. r.iki 1 po-

telefonas: GRovehlll 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road 
Valandos: 3—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta. Rez. tol. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pūslčs ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wesi 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Michl- 
gan avė. Sultel 808, tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 6-1785. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2800 VVest 51st Street 
Oakley Medical Arte

Pirm., antr, ketvlrt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą. DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m. 
Penkt. tik 1-8 p. p.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso ir buto tel. OLympic S-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Offiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef., WAlbr<x>k 5-3099

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 ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadlenlas nuo 1 
v. iki 5 v. v.

Tel. IiEliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Plrmad., antrad., ketvirtad Ir 
penkt. nuo 1—4 p. p., 6-80-8:80
vai. vak. Šeštad. 1-4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4169

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai, vak..

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. VYT, TAURAS
GYDYTO JAS,. IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA ir MOTERŲ

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. |r
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue 
Plrmad-, antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštaa. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tol. 239-2919.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Prllmlnšja ligonius tik susitarus. 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
Treč. Ir šešt. uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AK ITŠFRI JA ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v. 
Šeštadienias 1 Iki 4 vai. 

Trečiadieniais uždarytaDR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773 

Vai.: plrmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzle Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.

Šeštad. nuo 2 iki 4v Treč. ir sekm. 
tik skubiais .atvejais ir susltaruą

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8peclalybč — vidaus ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.; kasdien 9-tl ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Road 
Vai. nuo 2 Iki 4 v. r. ir 7 Iki 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal sutarti
DR. JULIA MONSTAVIČIUS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VIDAUS LIGOS 

10748 S. Michigan, Chicago 28, III.
Telef. ofiso: Pullman 5-6766 

Namų: Beverly 8-3946 
Prl8m. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta. 1

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6659

Rez. 6600 SO. Ashland Avenue
VaL 11 v. ryto iki 3 v. p.v.. M

ginčuose, skiriančiuose jo bro
lius. Jis privalo tuo pačiu laiku 
pasilikti šalia kovos ir būti jos 
viduje. Mes esame tie, kurių 
meilė Kristui ir kurių ilgesys Jo 
Karalystei nenukreipė nuo žmo
giškų rizikingų žygių tos ne
lemtos kasdieninės istorijos, ku
rią mes vadiname politika. Tok
sai gilus pasinėrimas į dabartį 
sielų, gyvenančių amžinumui, 
atrodo man esąs židinys, kuria
me visi susieina, kurie nori 
būti vieningi, kaip Tėvas, Sū
nus ir Šventoji Dvasia yra vie
na. Mes žinome, kad pirmos 
krikščionių bendruomenės gyve
no nesvarstydamos problemų, 
kurias iškeldavo romėnų oku- 

(Nukelta į 4 psl.)



Kiek rimtas ir kiek atkištinis
užmojis Lietuvių religinio meno paroda Chicagoje

Ilgai lauktoji, neblogai rek- 
. lamuotoji, iškilmingai atidaryta 
į ir visą savaitę čikagiečių ir net 
Į svečių iš kitur lankyta lietuvių 
Į meno paroda jau praeityje. Kiek 
j vienas kultūrinės veiklos faktas 
I mūsuose sutinkamas beveik vi- 
I sada išskėstomis rankomis, o 
I juo labiau tokios apimties, kur 
Į tikima, jog bus reprezentuoja- 

masi visu pločiu, kur bus gali
ma patiems savo pajėgumą ap- 

I žvelgti vienoje vietoje ir vienu 
žvilgsniu.

Tik įėjęs švento Kryžiaus pa
rapijos salėn ir rūsin, kurie šia 
proga buvo paversti meno ga
lerija, ir labai norėdamas nega
lėjai jaustis meno šventovėje. 

: Ar skubotas rengėjų darbas, ar 
lėšų stoka įprastinę parapijos 
salę vis dėlto meno galerija ne
padarė. Pigiu pakavimo popierių 
pridengtos sienos ir salės vidu
rio stendai buvo nejaukiai pra- 

j sišovę savo kasdieniškumu.
Tai gal patys parodos ekspo

natai šią improvizuotą aplinką 
nustelbė savo išskirtiniu geru
mu bei religinės minties žaiža- 
ravimu ?

Alfabeto tvarka

Tebūna tad peržvelgta bent 
trumpu žodžiu visi šios parodos 
dalyviai.

Nijolė Adomaitienės - Banie
nės kiekvienas iš penkių jos iš
statytų darbų atrodo vis lyg bū
tų tapytas kito dailininko. “Mag 
delena, sutikusi Kristų” bene ge
riausias iš jų tapybiniu atžvil
giu, bet kiek jame religinės min
ties ar nuotaikos, tai jau kitas 
klausimas. •

Kun. Pijaus Brazausko pa
stangos tapyti yra jaučiamos. 
Bet prasimušti jam pro mėgė
jiškumo kevalą lig šiol vis dar 
sunkiai vyksta. Rėliginė tema 
kartais prišliejama prie savotiš
ko naivumo, kaip ‘‘Kalėdų do
vanose”, kitur ji vėl gąsdinan
čiai pasimeta tarp tapybos ir 
minties problemų, kaip didžiuo
siuos tapiniuos “Po kryžiaus 
našta” ir “Kančios taurė”.

Donato Buračo bareljefinė 
medžio skultūra kompozicine ir 
techniškąja prasme būtų atlik
ta pusėtinai, bet kodėl jai pri
mestas religinio pamušalo pava
dinimas “Žmogaus Sūnus”? Ma
nytume, tik dėl to, jog darbą 
reikėjo siųsti į religinio meno 
parodą.

Mikalojaus Ivanausko darbai, 
įdeginti medyje, yra tik daugiau 
mėgėjiškas hobby, bet ne kūry
ba. Akį čia savo naiviu papras
tumu labiau patraukia “Kris
taus istorija” įdeginta kokly, 
primenanti viduramžių knygų 
iliustracijas.

Reginos Jautokattės oranžinių, 
geltonų ir juodų spalvų tapiniai 
yra jau nebloga gerų norų pra
džia. Bet kad tai būtų ir sąmo
ningai ir stipriai organizuota 
tapyba, dar per drąsu tvirtinti. 
“Trys karaliai” tačiau jau arti 
to.

Zenonas Kolba šioje parodoje 
yra vienas iš tų nedaugelio, 
tikrai jaučiančių ir dalykiškai 
žinančių, ko religinio meno pa
rodai reikia. Jo mozaikoms, kai
po tokioms, vargu ar ką galima 
prikišti, nebent asmenišką norą, 
kad jos būtų mažiau tradicinės, 
o daugiau ieškančios naujų ke
lių.

Vida Krištolaitytė yra šioje 
parodoje viena iš tų negausių, 
kurie savo pečiais gelbsti paro
dą nuo gąsdinančio pralai
mėjimo. Jos “Nukryžiuotasis” 
laisvai palietose spalvose, pavo
jingoje, bet pravestoje kompo
zicijoje tiesiog tirpsta degančio 
skausmo ugny. Tapybine prasme 
ir religinės temos tokiu eksta
zišku įkūnijimu šitas vienintelis 
Krištolaitytės paveikslas yra, 
tur būt, ryškiausias visoje paro
doje. Gaila, kad dailininkė iš
statė tik vieną savo tapinį, duo
dama dar visą pluoštą litografi
jų. Ir grafikoje ji viena iš stip-

KAZYS BRADCNAS

"jųjų, puikiai valdanti piešinį, 
ešėlius ir juodas dėmes, mo- 
ąnti pasirinkti nenubanalintas 
'mas ir jas kūrybiškai pra
sti.
lanina Monkutė-Marks “Ban

giniu, kuris prarijo Joną” ir 
“Malda į auštantį rytą” prime
na mums tapyba paimituotą 
mozaiką. Bandymas įdomus. Ge- 
geriausiai pavykęs “Maldoje į 
auštantį rytą”, kurį stebėdamas, 
imi jausti maldingą nuotaiką, iš
gautą vien spalvomis. Dailinin
kės grafikos darbai dar neatsi- 
plėšia nuo Petravičiaus, Au- 
giaus ir kitų šios kartos įtakų.

Sesuo Marija Mercedes, SSC, 
parodos lankytoją džiugina no
ru žengti su nūdienine meno 
raida. “Madona su kūdikiu”, 
"Stebėk, kaip lauko lelijos au
ga” ir kita paskučiausioji jos 
kūryba reiškia tą religinio me
no kryptį, kuri šiandien bando 
atsisakyti įprastinių ir ilgai kul
tivuotų ikonografijos bruožų.

Juozas Mieliulis šioje parodo
je nieko naujo neišstatė. Visi 
darbai jau anksčiau eilėje paro
dų matyti. O būtų buvę pras
minga šiai parodai pateikti ir 
bent vieną naują.

Ramojus Mozoliauskas, be
veik vienintelis parodos skulpto
rius, skulptūrinę parodos tuštu
mą nepajėgė užpildyti kokiais 
nors ypatingesniais skulptūri
niais užmojais. Akys ilgiau už
kliūdavo už jo marmure iškalto 
Kristaus veido.

Irenos Pacevičiūtės “Aušros 
Vartų Mergelė” atrodė lyg at
gabenta iš “dešimtukinės” krau
tuvės.

Juozas Pautienius savo dviem 
čia rodomais špachtelinės tech
nikos pavyzdžiais taipgi nieko 
patrauklaus ir nieko naujo ne
duoda.

Antanas Petrikonis, atrodo, 
bene vienas iš nedaugelio, ku
riems ši paroda buvo paskatas 
specialiai nutapyti naujų darbų 
religinėmis temomis. Tik Petri- 
konio šių temų suvokimas daug 
kur suprastas gana paviršuti
niškai, lyg nutapyti šv. Onos 
bažnyčią Vilniuje ar atvirutėse 
regimą Kryžių kalną netoli Šiau
lių jau ir yra religinis menas. 
Tačiau drąsos ir užmojo Petri- 
koniui netrūksta, ypač “Pasku- 
tihiam atodūsy”, “Dvasinėj ko
voj” ir kit.

Al. Trinkūnas Bažnyčioje
Iš lietuvių religinio meno parodos Chicagoje

Jurgis Kęstutis Račkus dviem 
savo paveikslais gretinasi prie 
tų, kurių darbai vis dėlto yra 
tapyba, nors religinės minties 
vargu, ar bebūtų galima joje 
rasti. Parodon šie darbai pate
ko, atrodo, atsitiktinai, nežiū
rint nei į ką, nei į kaip, o tik 
kad būtų.

Valentinas Ramonis - Romo- 
naitis savo dviem kukliais ir 
nepretenzingais darbais gana 
šiltai prakalba į žiūrovą. Jo 
“Malda” primena lietuviškąjį 
liaudinį paprastumą, kas mūsų 
jaunuosiuose reta.

Antanas Rūkštelė, kaip ir vi
sada, tas pats: tie patys žmo
nės, tie patys vaizdai, kurių ge
ra dalis jau matyti visokių pro
gų parodose. Iš užsigulėjusio 
kraičio šiai religinio meno paro
dai, jie, matyt, atrinkti tik pa
gal biblinį pavadinimą ir lietu
viškojo gamtovaizdžio kryžių. 
Ar šituose darbuos yra tikro 
religinio degimo ir krikščioniš
kos sielos atodūsių, labai abe- 
jotume. Be to, įsižiūrėjus į 
Rūkštelės “Kristaus išdavimo” 
Judą, norisi priminti, • kad daili
ninkas, manydamas dalyvauti 
religinio meno parodoje, turėtų 
jon ateiti su tokiomis nuotaiko
mis, kokiomis geras krikščionis 
artinasi bažnyčioje prie alto
riaus, mylėdamas ne tik drau
gus, bet ir priešams atleisda
mas. Tuo tarpu Rūkštelė, Judo 
portrete pristatydamas žiūrovui 
vieną iš savo profesijos kolegų, 
pademonstravo ne tik tam tik
rą savo dvasios būseną, bet ir 
pačią šios rūšies parodos inten
ciją grubiai pažeidė.

Eld'a Skapaitė - Ruiukaitis 
dviem darbais didesnių ir įdo
mesnių užmojų neparodo.

Vlada Slįančikaitė - Abraitie- 
nė tiesiog dusinančiai neišsimu- 
ša iš to stilizuoto, kieto savojo 
trafareto, kuriame kūrybinė pa
stanga dingsta vis tose pačiose 
formose, tuose ■ pačiuos pasal
dinimuos.

Audronė Skuodaitė šiai paro
dai, tur būt, intensyviai ruošėsi 
nutapydama keturis tikrai reli
ginių temų paveikslus, kuriuo
se regima įdomi dailininkės me
tamorfozė į gerąją pusę. Anks
čiau parodose regėtų Skuodai- 
tės darbų toks išblyškęs ir be
kraujis pasaulis šį kartą įgau
na gyvybės, kontūrinio ryšku
mo ir naiviai vaikiško (gerąja 
prasme) religinių temų kompo
navimo, nors gera dalis išstaty-

J. Monkutė - Marks Malda auštančiam ryte (Nuotr. V. A. Račkausko)
Iš lietuvių religinio meno parodos Chicagoje

Z. Kolba Angelas (mozaika)
Iš religinio meno parodos Chicagoje

>;■ jab»

tų paveikslų lyg ir primena 
kompoziciniu sprendimu, ir juose 
tokiu eteriniu figūrų išdėstymu 
Mare Chagalį, o “Kur mirties 
angelas” ir Francis Baconą.

Zita Biliūnaitė - Sodeikienė 
parodai pateikė penkis neme
luotai religinių temų tapinius. 
Dailininkė mokančiai kloja spal
vas, išgaudama nuotaikas, ku
rios nėra tik atsitiktinės, bet su 
išmąstymu ir su kompoziciniu 
jutimu įkūnijamos religinės 
temos tapinyje. Visais šiais at
žvilgiais daugiausia kreditų be
ne reikėtų duoti už “Po išsiža
dėjimo”.

Mikas Šileikis, gaila, parodo
je išstatė tik porą savo darbų. 
Jie abu savo vietoje ir savo lai
ke. M. Šileikis yra toks dailinin
kas, kuris vis dėlto žino, ką da-‘ 
ro, ir žino, kaip daryti. Nors 
čia rodomi jo darbai yra taip 
nuo viens kito savo charakteriu 
atitolę, kad nežinant, vargu ar 
atspėtume, jog jie abu yra tos 
pačios rankos. Tai liudija daili
ninko sugebėjimą vienaip ir ant
raip pasisakyti, neprarandant 
pačios intymiausios ir gal taip 
akivaizdžiai neprasikišančios in
dividualiosios savo paletės es
mės.

Algirdo Trinkūno dviejuos iš
statytuos darbuos, nors ir norė
ta parodos temai atitikti, bet 
ryškesnio savojo veido bei kū- 
rybingesnio užmojo neparodyta.

Antanas Vaikšnoras, tenka 
taipgi apgailestauti, parodai da
vė tik vienut vieną savo darbą, 
lyg mažutę iškarpėlę kokio nors 
senovinio olandų meisterio. Pa
veikslas šia prasme kažkaip ati
trūkęs nuo visos šiandieninės 
meno raidos, tad ir priimtinas 
tik kaip daugiau pratiminis, 

eksperimentinis dailininko dar
bas.

Vladas Vaitiekūnas, gausiai 
šioje parodoje pažėręs jau ma
tytų ir naujų savo darbų, ma
nytume, gerokai prasilenkė su 
tikruoju šitokios parodos pobū
džiu. Atrodo, jog dailininkas 
tikėtų, . jog kiekvienas simbo
lizmas, surrealizmas arba kito
kia panaši mistifikacija jau sa
vaime turi religinį pamušalą ir 
tuo pačiu tinka į religinio meno 
parodas. Šitokia klaida čia yra 
padaryta ne vien tik Vaitiekū
no, ji akivaizdi ir Mieliulio ir ki
tų kai kuriuos darbuos.

Adomą Varną, kaip senosios 
kartos veteraną, būtų buvę mie
la regėti ir su didesniu kiekiu 
savųjų darbų. Tik keturi įpras
tiniai (ir tai ne vieni iš gerųjų 
jo paveikslų) parodoje neišsi
skyrė, prasmegdami kitų dau
gybėje.

Vladas Vaičaitis vienu, tik vi
dutiniu darbu parodai žymesnio 
įnašo nedavė nei temine, nei 
technikine parsme.

Kęstučio Zapkaus du darbai 
tapybine verte įdomūs ir sa
viti. Tačiau ar jie bent kiek ir 
bent kuo atliepia religinio meno 
parodos mintį ir nuotaikas?

Giedrės Žiimbakienės įnašą 
šioje parodoje laikytume vienu 
iš tų, kurie parodą gelbsti nuo 
paskendimo vien tik vidutiniš
kume. Jos tapybos darbai, atlik
ti kietu, žėrinčiu, beveik vitra
žiniu šaltumu, rodo dailininkės 
kompozicinį ir spalvinį sugebėji
mą. nors kartais ir sunkiau su
siejamą su religine tema. Bet 
jau tikri parodos šedevriukai 
yra jos emaliniai darbai. Čia 
subtilus spalvos išgavima^. šva
riai atliktas technikinis darbas, 
religinė tema, poetiškas ir mo

dernus jos įkūnijimas tokiame, 
dažnai miniatiūriniame kūriny 
rodo dailininkės išskirtinę kū
rybinę nuojautą.

Pačių stipriųjų pasigendant

Tai bene bus ir visi šios mū
sų religinio meno parodos da
lyviai. Visi, kurie parodoje da
lyvavo. Bet šiuo atveju reikia 
prisiminti ir tuos, kurie joje ne
dalyvavo. O dėl to, kad nedaly
vavusieji yra patys stipriausie
ji mūsų religinio meno repre
zentantai. Su jais šita paroda 
būtų tikrai įgavus visai kitą po
būdį ir kitas dimensijas. Paro
doje pasigedome šių mūsų dai
lininkų: A. Elskaus (jo vitra
žai yra naujojoje Baltimorės 
katedroje), A. Galdiko, V. Igno, 
Br. Jameikienės, V. K. Jonyno, 
A. Kašubienės, V. Kašubos, A. 
Korsakaitės, M. Marčiulionienės, 
A. Marčiulionio, V. Petravičiaus, 
A. Valeškos, T. Valiaus, K. Var
nelio, L. Vilimo, V. Vizgirdos, 
Žoromskio, J. Bakio, J. Daug- 
vilos, V. Kasiulio, A. Mončio, A. 
Tamošaitienės, A. Tamošaičio, 
R. Viesulo ir kt.

Priežasčių beieškant

Neabejojame, kad rengėjų jie 
visi parodon buvo kviesti. Gali 
atrodyti, jeigu jau buvo kviesti, 
bet nedalyvavo, tai tik jų rei
kalas — ir klausimas baigtas. 
Tačiau nedalyvavimas parodoje 
tokių dailininkų, kurie religinę 
temą ligšiolinėje savo kūryboje 
ypač akcentavo, negali būti tik 
lengvai ranka numotas, nes šios 
parodos faktas gali būti labai 
pamokantis, vėl ką nors pana
šaus užsimojant ateity. Viena iš 
kai kurių dailininkų nedalyvavi
mo parodoje priežasčių praėju
sio šeštadienio “Naujienose” Mi
ko šileikio'redaguotose “Meno 

V. Vaitiekūnas Šviesos pažinimas
Iš. religinio meno parodos Chicagoje

Žiniose” aiškiai nurodoma daiF. ■ 
Vizgirdos įžeidimo fakte. Ten 
rašoma:

“Argi galima tikėtis meninio 
kvaliteto, kai vienas dailinin
kas su kitu kolega bando su
vesti asmeniškas sąskaitas vi
suomenės akyse? Pav. vieno 
kolegos dail. V. Vizgirda “įam
žintas” Kristų bučiuojant (Kat. 
nr. 97 — Kristaus išdavimas 
su reprodukcija)! Kaip gi gali
ma norėti, kad Vizgirda ir jo 
draugai dalyvautų parodoje 
kartu? Tai įžeidimas parodoje 
dalyvaujančių kolegų ir pačios 
religijos negerbimas!”

Mes tačiau manytume, kad, 
nežiūrint ar atvirai, ar tik dip
lomatiškai eilė dailininkų atsi
sakė parodon savo kūrinius at
siųsti, svarbiausia pasilikimo 
atokiau priežastis buvo ta, kad 
faktiniam rengimo komitete, 
kaip kataloge matome, nebu
vo nei vieno šiai meno sričiai 
kompetentingo žmogaus, nei vie
no šios meno srities profesiona
lo, nei vieno meno literatūroje 
žinančiai pasireiškusio žmogaus. 
O mūsuose jau taip yra: jeigu 
rengiama kokia vakarienė, tai 
jos stalo pasisekimas patikimas 
specialisčių ponių ir šeiminin
kių - virėjų komitetui, bet jei
gu rengiama religinio meno pa
roda, tai menas, palyginti su 
vakariene, yra jau toks menkas 
objektas, kad jo reprezentaciją 
gali suorganizuoti bet kurie, su 
profesiniu meno sričiai pasiruo
šimu nieko bendro neturintieji.

Tada, žinoma, ir išeina taip, 
kad lietuviai dailininkai, kurių 
religiniais meno darbais puošia
mos ne tik lietuvių, bet ir ame
rikiečių šventovės bei vienuoly
nai, kurie turi šiame krašte spe
cialias religinio meno įmones — 
studijas, kurie yra įsigiję net 
tokį vardą, kad pakviečiami Pa
saulinės parodos New Yorke 
proga dekoruoti patį Vatikano 
paviljoną, nebematomi pačių lie
tuvių religinio meno parodoj. Ta
čiau jų nebuvimas šiuo atveju vi 
sai suprantamas, nes negi vyktų 
teologai ar chirurgai į jų suva
žiavimus ar studijines konferen
cijas, kurias organizuotų, saky
sim, statybininkai ar geležinke
liečiai.

, į -'.iii.pi

Reklama didelė, bet...
Kuo, atrado, galima būtų pa

sidžiaugti, tai anonsine parodos 
reklama. Plačiai ji buvo akcen
tuojama spaudoje, per radiją, į 
garbės komitetus įrašomi įvai
rių profesijų ir įvairių titulų iš
kilieji žmonės, net Chicagos 
burmistras turėjo išleisti atitin
kamą pareiškimą. Sekant tą vi
są reklaminį bruzdėjimą, kar
tais reikėjo susimąstyti, ar tik 
ne per daug dėmesio ir svarbos 
skirialftia šiam reikalui, lyg nuo 
garbės komiteto narių poaukš- 
čių ir Chicagos burmistro žo
džio pareitų visas parodos geru
mas.

(Nukelta į 5 psl.)
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Janina Monkutė Marles Gyvybės medis
Iš religinio meno parodos Chicagoje

Paprotininkai ir naujybininkai
• ■ r

(Atkelta iš 2 psl.)
pacija ir Erodo politika. Bet tai 
buvo dėl to, kad jie laukė Kris
taus grįžimo, jau visai artimo, 
ranka pasiekiamo. Ir todėl jie 
neabejojo, kad istorija tuomet 
pasieks savo pabaigą. O kadan
gi laikas nebaigė ateiti iki galo 
dėl to, kad Kristus neatėjo, kaip 
pirmieji krikščionys tikėjo, už
baigti žmonių nusikalstamą isto
riją, bet Jis atėjo persmeigti tą 
istoriją, pakeisti ją iš vidaus, 
todėl mes turime išmokti neat
skirti Dievo Karalystės ieško
jimo nuo jos įkūnijimo šioje 
saldžioje Žemės viešpatijoje, ku
rioje pagal Bemano posakį, jau 
dabar būtų Dievo Karalystė, jei 
žmonės būtų paklusę mokslui, 
paskelbtam ant to švento kal
no.

Mes atsakėme Etienne Borne 
klausimą: “Ar yra Kalno Pa
mokslo politika?’’ Man atrodo, 
kad tikintys į Tėvą yra apjungti 
dvasioje ir teisybėje ir naudoja 
savo vienybę, įsitikinę, kad to
kia politika yra. Man čia ne vie
ta parodyti jums kokią įtaką 
toksai amžinumo įtarpas turės 
į laikinumą, išrišant praeinamas 
problemas, atrodančias neiš
sprendžiamomis. Yra akivaiz
džiai aišku, kad dabar vykstan
čioje Prancūzijos dramoje, jei 
politika kiltų iš krikščioniško 
humanizmo, tai būtų išvengta 
gausių kraujo klanų, būtų ne
įvykdyta nesuskaitomų nusikal
timų, būtų apsisaugota nuo gė
dos, kuri savo sunkumu mus be
veik palaužia. Tas jausmas, kad 
mes visi priversti būti liudinin
kais sutemų, kuriomis nėra ža
dėta aušra, tas siaubas, kuris 
retkarčiais griebia už gerklės, 
kad krikščioniškų Vakarų civi
lizacija, tokia visokeriopai tur
tinga, kuri, nepaisant jos dau
gybinių nusikaltimų, tiek daug 
prisidėjo prie Kristaus viešpati
jos ugdymo, kuri subrendino to
kius gražius šventumo vaisius, 
kad ta civilizacija įžengė į sa
vo saulėleidį ir kiekvieną aki
mirksnį yra grasinama būti su
naikinta vienu pūstelėjimu — 
tas jausmas, kuris daro tikėji
mą tokiu sunkiu, tikėjimą, kurį 
mes, nepaisant nieko, privalo
me savyje puoselėti, tikėjimą 
visų žmonių vienybės Kristuje. 
Nes mes negalime, kaip šv. Au
gustinas darė tais paskutiniais 
laikais kuomet Romos pasaulis 
pradėjo griūti. Mes negalime 
žiūrėti į barbarus, jau. pasiruo
šusius mus paskandinti, kaip 
į neaprėpiamą ir gyvą derlių, 
pažadą Bažnyčiai. Dabartiniai 
barbarai nėra barbarai. Šitie 
Vakarų priešai buvo krikščio
nys, bet tokiais jau nėra. Jie pa
žįsta Kristų, bet jie Jį atstūmė 
ir jie paskelbė mirties nuospren
dį Dievui.

Kieno klaida? Ar yra mūsų 
sąmonės abejonių? Krikščioniš
ki Vakarai suklupo savo pašau
kime. Vargas tam. kuris neskel
bė Kristaus Naujienos arba 
skelbė tik jos pusę. Dievui rei
kia žmonių ir žmonėms Dievo — 
tokia istorija. Mes negalime pri
eiti lengvai prie istorijos arba 
daryti sprendimą lengva širdi
mi. Bet mumsj padarius likimo 
skerspiūvį, nelieka nieko kito, 
kaip tik ieškoti atramos tikėji
me.

Pirmu žvilgsniu vienybė, ku
rios mes turime siekti, dažnai 
atrodo negalima. Bažnyčios vi
duje abidvi šalys, susidūrę su 
augančiais pavojais, smurtiškai 
veikia priešingomis kryptimis. 
Bažnyčios išorėje didžiulė mark
sizmo minia stepgiasi sunaikin
ti visa, kas yra krikščioniška. 
Ji neapkenčia Krikščionybės la
biau už visus kitus dalykus pa
saulyje. Krikščionybė, jų nuo
mone, yra didžiausias priešas.

Ir vis dėlto Tikėjimas gali bū
ti pakankamas veiksnys, nelei
džiantis netekti širdies drąsos.

Mes tikime kad Kristus yra 
pasaulyje, tokiame pasaulyje, 
koks jis yra, ir Kristus veikiąs 
neregimai jame. Vienas netikin
tis kartą pasakė man, kad 
Maskvoje labiausiai jį nustebi
no bažnyčios, pilnos besimel
džiančių. Kas beatsitiktų net to
kiame pasaulyje, kurio tris ket
virtadalius sunaikins branduoli
niai ginklai, kai kurių likusių 
lindynių gelmėse mažas būrelis 
žmonių vis bus susirinkęs aplink 
stalą, ir pašvęstas asmuo lau
žys ir dalins Gyvąją Duoną.

Tokia vienybė jau įvykdyta, 
tai garstyčios grūdo vienybė, 
kuri sutelkia savyje ateičiai 
paskutinę piūtį, kada vyks at
skyrimas gerų sėklų nuo blogų. 
Tomis dienomis, kuriose Žmo
gaus Sūnus grįš, ir visi grūdai 
bus surinkti Dievo svirnuose, 
tuomet mes suprasime, kad vie
nybė, kurios mes taip užlūžtan
čiai troškome, gyveno, mums 
tai nežinant, mūsuose per visą 
vargingą, aistrų draskomą mū
sų esimą.

Ji buvo pašaukta į būtį, ne
paisant mūsų ir be mūsų, į tą 
Širdį, kuri pilnėja meile žmogui. 
Tai jame mes visi esame suvie
nyti dabar ir amžinai, nes Die
vui visa galima.

(Pabaiga)
Išvertė Domas Jasaitis

—o—

PRAKTIŠKIAUSIAS NORAS
Būrys rašytojų svarstė klausi

mą, kokią jie kuris norėtų turėti 
knygą, jei gyventų negyvenamo
je saloje.

Vieni sakėsi už Dante, kiti už 
Balzaką, treti už Diumą. Kai atėjo 
eilė pasakyti savo nuomonę ang
lų rašytojui Cestertonui, tai šis 
pareiškė:

— Aš tada norėčiau turėti po
puliarų valčių arba baidarių sta
tybos vadovėlį.

LAIŠKŲ LIETUVIAMS
KONCERTAS

Sklidina muzikos buvo Jau
nimo Centro didžioji sale kovo 
15 d., sekmadienį, “Laiškų Lie
tuviams” koncerto metu. Chica
gos lietuviškoji visuomenė iš
girdo, šalia kitomis progomis 
jau girdėtų Glucko, Schumanno. 
Strausso, Banaičio, Jakubėno ir 
Vilią - Lobos, taipgi ir Haidną 
ir Barcerį. Pastarąjį pristatyti 
lietuviškai publikai buvo itin 
drąsus, bet sveikintinas žygis.

Du jauni menininkai; Lilija 
Šukytė, dainininkė, dramatinis 
sopranas, jau trečią kartą čika- 
giečių girdima, ir Manigirdas 
Motekaitis, pianistas, atliko tos 
popietės programą.

Scena ir arija iš operos 
“Ephigenie en Tauride”. .. .Gluck

Sonata C major (piano). .Haydn 

Mondnacht .................. Schumann
Waldesgespraech .... Schumann 
Ruhe, meine Seele..........Strauss
Befreit .............................. Strauss
Caecilie .............................. Strauss

Ežerėlis ...................... Jakubčnas
Rods parpulsiu .............. Banaitis
Aš per naktį .................. Banaitis

10 min. pertrauka

Kur bakūžė samanota .... Šimkus 
Saulelė raudona .... Tallat-Kelpša 
Plaukė antelė .............   Jakubėnas
Oi nėra niekur ............ Banaitis
Oi laukiau, laukiau .. Gailevičius

Sonata E flat minor (piano)....
. . Barber

Bachianas Brasileiras op. 5....
. .Vilią - Lobos

Arija iš operos
“La Forza dėl Destino” . . Verdi

Jų pasirinkti dalykai, progra
mos sustatymas liudijo neeilinį 
muzikinį skonį, o dalykų išpil
dymas — gerą technikinį pasi
ruošimą ir neretai, tikra to žo
džio prasme, estetišką apipavi
dalinimą.

PAVASARIUI ateinant
LAIKAS svarstyti

JŪSŲ nuosavybės klausimus
Čia jums pagalbon gali ateiti

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

Jau nėra per anksti pradėti dairytis dėl jums tinkamo namo ar planuoti 
taisymą jūsų turimo namo.

Paskolos namams įsigyti gali būti duodamos iki 90% nuo namo vertės 
išsimokėtinai iki 30 metų.

Paskolos duodamos iš žemiausio galimo procento.
MORGIČINĖS PASKOLOS jums laisvai leidžia:

— Papildomai skolintis bet kuriems jūsų svarbiems reikalams, 
skolos sumą vėl pakeliant iki originalūs jūsų pirmo morgičiaus 
sumos.

— Daryti papildomus mokėjimus pirmyn.
NAMAMS TAISYTI paskolos gali būti duodamos įki 5 metų 

išsimokėjimui ir be jokių jums papildomų skolinimosi išlaidų.

Teiraukitės asmeniškai arba telefonu VIrginia 7-1141.

JUSTIN MACKIEVVICH Jr„ 
Prezidentas

JUSTIN MACKIEWICH
Valdybos Pirmininkas

Chartered and Sui»ervbied by the U. S. Government 

ARCHER AVĖ.

IMSURED

CHICAGO

9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak. 
— nedirbama.
9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak.
9 iki 12 vai.

Pastarieji žodžiai yra taikomi 
Lilijos Šukytės išpildytom Schu
manno — Mondnacht, Strausso 
— Befreit, Banaičio — A, per 
naktį, ir vienam iš bisų — ari
jai iš Puccini Manon Lescaut.

Savo išpildytoje programoje 
dainininkė pasirodė kaip profe
sionalė menininkė, turinti puikų 
žemutinį ir vidutinį registrą, bet 
kartais per daug forsuotas 
aukštutines gaidas. Inteligentiš
kas ir šiltas frazės traktavimas, 
plačios dinamikos diapazonas, 
išbalansuotas kvėpavimas ir pa
jutimas kūrinio muzikinio bei 
poetinio turinio yra jos didžiau
sias kapitalas. Po Schumanno 
ir Strausso jos išpildyta Jaku
bėno ir Banaičio dainų grupė, 

Lilija Šukytė ir Manigirdas 
Motekaitis po koncerto.

Nuotr. A. Gulbinsko

leido pajusti šių veikalų didelę 
muzikinę jėgą ir vertę. L. Šu
kytė žino, ką, kur, kaip ir kodėl 
reikia daryti, ir tai jai dažnai, 
kartais gal ir ne visai taip, kaip 
ji norėtų, pavyksta. Jos liaudies 
dainų grupėje buvo per daug ne
samos dramos, per mažai kanti- 
lenos ir tikrai skambančio, dai
nuojančio pianissimo. Tačiau 
menininkė pelnytai susilaukė di
delio publikos įvertinimo.

Manigirdas Motekaitis, kaip 
akompanuotojas, ypač pirmoje 
koncerto dalyje, buvo permažai 
jautrus ir subtilus šukytės in
terpretacijos palydovas. Jo iš
pildytose Haydno ir Barbeno 
sonatų, panašiai kaip ir nese
niai jo vieno rečitalyje, galėjo
me pastebėti, kad didesnės 
apimties veikaluose pianistui ne 
visuomet, pavyksta išryškinti 
kūrinio vientisumą ir privesti, 
išlaikant įtampą, prie jo kulmi
nacinio taško.

Koncertas buvo pradėtas Tėv. 
K. Trimako, S.J., sveikinimu, 
pranešant “Laiškų Lietuviams” 
premijas laimėjusių pavardes. 
Pirmoji teko čikagiškiui Pranui 
Razminui, antroji ir trečioji — 
rytinėse valstybėse gyvenan
čiom Gailiūnienei ir Ivaškienei.

Aldona Prapuolenytė

IŠ LAISVOSIOS PRAEITIES

Vieni atsimena, o kiti yra girdė
ję, kad Kaune buvo Spaudos Fon
das — knygų leidykla ir knygy
nas (vėliau knygynai buvo įsteig
ti ir kituose miestuose).

Spaudos Fondas buvo įsteigtas 
1921 m. Jo steigėjai — Mokytojų 
Profesinės Sąjungos nariai. B. 
Žygelis buvo ilgametis jo pirmi
ninkas ir visą laiką direktorius.

Nors pagrindinis Spaudos Fon
do uždavinys buvo aprūpinti mo
kyklas vadovėliais, rašomąja me
džiaga ir mokslo priemonėmis, bet 
jis pamažu išvirto kartu ir į rim
tą knygų leidyklą. Vien tik 1939 
m. jis išleido apie 70 knygų.

Kartu su Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija Spaudos Fon
das nuo 1930 m. leido Lietuviškąją 
Enciklopediją, kurios buvo išėję 
9 tomai.

DARBO VALANDOS: 
Pirmad. 
Antrad. 
Trečiadien. 
Ketvirtad. 
Penktad. 
Seštad.

Tautos gabumas 
ir vitališkumas

(Atkelta iš 1 psl.)
— Lietuvių literatūros situa

cija yra visiškai pakitusi išeivi
joje. Jei į Lietuvą pasaulinės li
teratūrinės srovės ateidavo vė
liau, tai dabar ji yra pačioje Va
karų kultūros širdyje. Pasaulis 
pasidarė mažas, ir Amerikos bei 
Europos filosofinės bei literatū
rinės idėjos darosi labai pana
šios. Kaip ir senesnėj tradicijoj, 
taip ir dabar prancūzai neišpa
sakytu formos tobulumu yra 
didieji naujų literatūrinių sro
vių ir idėjų platintojai.

Be abejonės, supami tokios 
aplinkos, lietuviai rašytojai kin
ta ir turi keistis, jie ieško nau
jų kelių ir bando suderinti mū
sų pačių problemas su didžio
siomis šių laikų idėjomis. Ir tai 
yra būtina. Ne be to, kad ir for
mos atžvilgiu jie yra veikiami 
naujųjų literatūrinių vėjų. Bet 
įdomiausia, kad daugumas jų 
lieka nuostabiai lietuviški. Mano 
išmanymu, tai didžiausias lie
tuvių literatūros nuopelnas išei
vijoje.

Būtų labai sunku pasakyti, 
kiek mes tokioj situacijoj lai- 
mim ir pralaimim. Nūnai dabar
tinėj pasaulinėj literatūroj, kad 
ir atrodytų, jog vyrauja ateisti
nės filosofijos beprasmybė, ta
čiau vis tiek šalia to krikščio
niškoji filosofinė srovė labai 
stipriais talentais kovoja tomis 
pačiomis moderniomis formomis 
už tikėjimą į absoliutinę tiesą ir 
dvasines vertybes.

— Dėstote literatūrą šio 
krašto jaunimui. Įdomu, ar šio, 
pirmu įspūdžiu, taip materialis
tinio krašto studentuose yra 
kiek rimto susidomėjimo ir lite
ratūra, ir kuo tas susidomėji
mas reiškiasi ?

— Dėstyti Vakarų Europos 
literatūrą amerikiečiams stu
dentams man yra ypatingas 
džiaugsmas. Jeigu tai ir ne tas 
pats, kas būtų intelektualiai 
brandinti savo lietuviškąjį jau
nimą ir tas ilgesys niekada ne
gali būti užslopintas, tai, pažįs
tant amerikiečių jaunimą, visiš
kai nebegalvoji, kad jie yra 
ypatingai materialistinio kraš
to atstovai. Pvz. prancūzų lite
ratūra jie yra labai sužavėti. 
Kurso pabaigoje jie visada atei
na dėkoti ir pasakoja, kad lite
ratūros kursas jiems buvęs la
bai įdomus. Paskaitose (ir labai 

eurrent dividend on investment bonus
4 54% DIVIDENDŲ MOKAM PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Ui 1 metų investavimo bonus mokame 4 54% dividendų kas pusmeti Ir 

dar Išmokame po 54% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p, p, 

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

FRANK’S T.V. & Radio, Ine.
3240 S. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas įvairiausių 
televizijos, radio, stereo aparatų. 
Pardavimas ir taisymas.

Savininkai J. Bendoraitty ir P. Endzelis

Telefonas: CA 5-7252

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.
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abstrakčiose) jie ypatingai gy
vai diskutuoja, diskusijose jie 
yra labai logiški, ir, gal būt, tik 
didesni realistai, atseit realiau 
jaučia gyvenimą, negu mūsų 
jaunimas, kuris vis tiek yra ro
mantiškesnis.

Amerikiečių mokinių tarpe 
kiekvienais metais atsiranda di
delių talentų, kurie literatūros 
bei poezijos grožį išgyvena vi
su subtilumu. Pagaliau juose 
yra ir daug idealizmo. Negali
ma užmiršti, kad visų laikų ir 
viso pasaulio jaunimas yra vis 
dėlto idealistinis. Kiekviename 
laikotarpyje jis atstovauja gy
venimo grožį.

— Ar turite progos savo stu
dentams kokiomis nors progo
mis priminti ir lietuvių literatū
rą, ir kaip jiems ta egzotika at
rodo?

— Amerikiečiai studentai dau 
giausia yra susipažinę su anglo
saksų literatūra ir, žinoma, su 
savąja. Tačiau, dėstant litera
tūrą, tenka nuolat keliauti per 
pasaulį, palyginti, ieškoti pana
šių idėjų ir t| t. Šitai jiems įdo
mu. Joks dėstytojas negali nei 
nustoti, ne prarasti savo asme
nybės. Dėl to labai dažnai per 
mane ir mano emocionalinį jaut
rumą, individualinėmis digresi
jomis slenkant',,į praeitį, jie pa
junta visą ' mario' kraštą, visą 
Lietuvą, kuri jiems tegali atro
dyti tik taip) kaip man; kažkas 
labai tolimo, labai nepasiekia
mo, bet neišpasakytai gražaus...

— Ir pokalbio užsklandai sa
kykite, kokio pobūdžio veika
las, Jūsų asmenišku troškimu, 
turėtų būti mūsų laisvojo pa
saulio lietuvių literatūros vir
šūnė, žanro, temos ir išraiškos 
prasme?

— Ach, kaip nesvarbu nei 
žanras, pagaliau nei tema. Aš 
taip norėčiau, kad mūsų talen
tingieji išeivijos rašytojai su
kurtų tokį literatūros kūrinį, 
kuris, spindėdamas savo litera
tūrine verte, sukurtais charak
teriais ir situacijomis, duotų 
grynosios Lietuvos vaizdą. Ta
da jis taptų didžioji lietuvybės 
simbolika, o tuo pačiu tautiniai 
privalomu faktu. Gi tautiniai 
privalomas faktas veik visada 
išplaukia į tarptautinius vande
nis, nes jis yra tautos giesmė 
ir jame glūdi tautos amžinumas.

(p. k.)



(Atkelta iš 3 ysl.).

Parodos gi esminis savęs patei
sinimas yra pačių eksponatų 
gerumas. Ir jeigu eksponatų 
pernelyg didelė dalis yra tik vi
dutiniški arba net žemiau vi
dutiniškumo, tai parodos vertę 
nepakelia jokie garbės komite
tai, jokia reklama. Atvirkščiai 
— vietoj naudos gali būti tik 
nenauda. Sakysim, jeigu rekla
mos suviliotas koks nors Chica
gos meno instituto specialistas 
ir ateitų į mūsų rengiamą tik vi
dutinišką ar net ir blogą paro
dą, tai kitą kartą jo pas lietu
vius jau ir medum nepriviliosi, 
ir bus dar paskleista nuomonė, 
kad lietuviuose nieko gero ir ne
bėra. Prastą parodos rengėjų 
skonį reprezentavo ir Chicagoje 

plačiai paskleistas parodos pla
katas, savo išvaizda nesiskirian
tis nuo maisto ar mažmenų 
krautuvių išpardavimus rekla
muojančių lapų, kasdien vaikų 
išmėtomų prie gyvenamo namo 
durų.

Užsklandos
Ir pabaigai, grįžtant dar prie 

pačios parodos, jos salėse pasi- 
gedom skoningesnio ir labiau 
paplanuoto eksponatų išdėsty
mo. Viskas atrodė suversta per
daug atsitiktinai. Per didelę da
lį parodos eksponatų su religi
niu menu beveik niekas nesiejo. 
Bendram parodos įspūdžiui bu
vo labai toli tas tikrasis religi
nis degimas, ta religinė medita
cija, ta kančia, o dar labiau pa
laima, visa tai, ką ryškiai ir au

tentiškai įamžino didieji šio 
šimtmečio religinio meno kūrė
jai G. Rouault, A. Manessier ir 
kt. Tad išėmus visus parodos 
eksponatus, kurie religinio me
no parodon pateko tik kaip pra
šalaičiai, o jų vietą užpildžius 
anų minėtų parodoje nedalyva
vusių rinktiniais darbais, ši mū
sų religinio meno paroda galė
jo tapti tikrai reprezentacine.

Geras parodos paįvairinimas 
būtų buvęs ir architektūros sky
rius. Nuotraukose buvo galima 
parodyti šiaip ar taip jau nema
žą pluoštą modernios ir senobi
nės lietuviškosios architektūros. 
Reikėjo bent nuotraukose pade
monstruoti ir lietuviškąsias 
monstrancijas, liturginius rū
bus, žvakides ir kit. Tada paro
da nebūtų perkrauta vien tik 
tapyba, ir jos monotonija būtų 
sveikai paįvairinta.

Gi jeigu pabaigai reikėtų už
akcentuoti ir vieną teigiamiau- 
sių parodos kreditų, tai, mūsų

J. Monkutė-Marks Banginis, kuris prarijo Joną
Iš religinio meno parodos Chicagoje

nuomone, jis būtų visos eilės 
jaunųjų dailininkų išėjimas vie
šumon lietuviškojo konteksto 
rėmuose. Vieniems daugiau, ki

tiems mažiau žinomiems, bet 
dar nesiryžtantiems išeiti vie
šumon su individualiomis savo 
parodomis, čia buvo sudaryta 

proga susitikti su lietuviškąja 
visuomene. Ir reikia tik džiaug
tis, jog nemaža dalis jaunųjų 
ir buvo šios parodos, vaižgantiš- 
kai kalbant, deimančiukai.

Visą parodos techniškąją pa
ruošą nešė, galima sakyti, vie
nas žmogus — Mikalojus Iva
nauskas. Sunku įsivaizduoti, kad 
šitokie užmojai jau vien 
techniškuoju savo aspektu ga
lėtų būti vieno žmogaus jėgo
mis gerai realizuojami, o ką jau 
bekalbėti apie kūrybinės paro
dos vertės telkimą. Rengėjai — 
ALRK Federacija — abiejose 
plotmėse pasitikėjo tik vieno 
žmogaus jėgomis, visą reikalą 
sukdami taip, kad nuomonės bei 
talka iš šalies nei buvo pagei
daujama, nei jų buvo paisoma. 
Užtai ir dabar, parodai pasibai
gus, kai reikia atsiliepti į šio 
straipsnio antraštės klausimą, 
tenka tik skaudama širdim at
sakyti, kad svarstyklės svyra 
ne ten ir ne taip, kaip turėtų 
svirti.

Ką R kur Importuoja
Bulgarijos ūkinis pareigūnas 

klausia savo kolegą lenką, ką jie 
iš kur importuoja. Tas paaiškina:

— Importuojame iš Amerikos 
mašinas, iš Kanados kviečius, iš 
Anglijos medžiagas drabužiams.

— O iš Bulgarijos nieko?
— Taip, iš Bulgarijos — drau

giškumą.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

8039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštine atdara kasdien nuo S vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro Ir šeštadie

niais iki S vai. p. p.

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

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Atsargiai ir pavyzdingai tvarkosi jau 40-fi metai. Nuo 1924 metų Chicago Savings laikosi sveikos investavimo politikos. I 

Per 40 savo veiklos metų ji niekad nesustojo mokėjusi dividendus savo taupytojams. Šios bendrovės vadovybė 
ir šiandien tęsia tą pačią atsargią bet protingą santaupų administravimo politiką.

Dabar laikas pirkti arba statyti gyvenamus namus, 
kol kabios vėl nepradėjo kilti. Per paskutinius porą metų 
kainos žymiai sumažėjo, bet šis sumažėjimas yra tiktai 
laikinas, žinovai tvirtina, kad ateinančiais metais kainos 
ir vėl pakils. Jos gali būti dar aukštesnės, negu buvo prieš 
porą metų. Chicagos Savings bendrovė gali padėti Jums 
įsigyti naują, gerą ir puikų namą. Viršuje esančiame pa
veiksle matomą namą galite pirkti jau pastatytą arba pa
našų namą galite užsakyti pagal savo planus ir nurody
mus.

Paveiksle matome taupytojus darbo dienomis atvykusius į 
Chicago Savings įstaigą. Toki vaizdai įstaigoj matosi kas
dieną. Žmonės čia ateina įvairiausiais reikalais. Be paprasto 
.taupymo Chicagos Savings bendrovė teikia taupytojams 
įvairiausius patarnavimus. Pas mus galima depozituoti 
gautus čekius, apmokėti būtiniausias sąskaitas, įsigyti 
pašto ženklų, taupyti vaikų mokslinimui, senatvei, Kalė
doms, vakacijoms ir kitiems tikslams. Tūkstančiai nau
dojasi šiais patarnavimais Kodėl nepabandot jais pasi
naudoti ir jūs.

CHICAGO SAVINGS & LOAN 
BENDROVE, 43 milijonų dole
rių finansinė įstaiga, namus 
perkantiems ar statantiems 
žmonėms yra pilnai pasiruošu
si duoti morgičių prietnamiau- 

siomis sąlygomis, lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Susido
mėjusius kviečiame atvykti | 
Amerikos Lietuvių sostinės cen
trą — Marųuette Parko apylin
kę į CHICAGO SAVINGS & 
LOAN BENDROVĘ ir susitar
ti dėl paskolos.

Chicago Savings bendrovės kasdieninis vaizdas darbo metu

I

Marųuette Park—Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehill 6-7575

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

bendrovė per visus 39 savo gyvavimo metus visuomet yra 
išmokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir niekad 
nėra mokėjusi mažesnius, kaip 3% dividendus, tuo tarpu 
kai daugelis finansinių įstaigų yra mokėjusios tik 2% divi
dendus arba net mažesnius.

Štai nariams teikiamas mūsų pilnas patarnavimas:

KANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday .......... 9:00 A.M.-4:00 P.M.
Wednesday .. Closed Ali Day 
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday ............ 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:00 P.M.

• W«otto«i Ovb
• Coli* g* Bonvt lavtogą
• Hom* Mortgag* loan*
• Hom* lmprov*m*nt Loan*
• Chrlttmoi Club
• ln*ur*d Fomlly Savin g*
• Nota r y Publlc Sorvteo
• Ali typat of Inturanco
• Fr** commuMlty roomi for your orgonliotloa 

maatlngi
• Cath chackt and poy oll fomily billt with our 

ipeciol monay ordar chack*. No sarvko «hatge 
to mambari

• U. S. Postai Stomp Machina Sarvlog
• Soli and r*d**m U. S. Bondi *
• Two lorg* fra* parklng lot*
• Drlvo-ln Window
• Sova-by-MoH Kiti
• Trovalari Chocks
• Sofa D* pati t Box*i



Religinio meno parodą išniekinus AŠ JAU NEBESUGRĮŠIU UNSVERSAL SHOE STORE

Šios gavėnios metu kovo mėn. 
7—15 dd. Chicagoj, šv. Kry
žiaus parapijos salėj vyko reli
ginio meno paroda, kurią rengė 
Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų Federacija, atidaryme pa
skaitą skaitė kun. V. Bagdana- 
vičius, M.I.C., sveikinimo žo
džius tarė kiti garbingi dvasi
ninkai ir katalikai pasauliečiai. 
Kaip J. Pr. “Drauge” (1964. III. 
10) informavo, "paroda tikrai 
turtinga” ir "tiek patraukli, kad 
ją numatoma perkelti j Cleve- 
landą”. Jei tai tiesa, juo skau
džiau, kad ši religinio meno pa
roda buvo besąžiniškai išniekin
ta; kaip “Naujienos’’ (1964. III. 
10 ir 14) informavo, parodoj 
buvo leista p. A. Rūkštelei iš
statyti paveikią, Judu vaizduo
jantį dail. V. Vizgirdą. Paroda 
galėjo džiaugtis tik Chicagos 
lietuvių visuomenė, bet šis re
liginio meno parodos išniekini
mas liečia visą lietuviškąją vi
suomenę, visų pirma visas Ka
talikų Federacijos organizacijas 
ir jų narius.

Kaip kun. dr. P. Celiešius 
(inicialais pasirašytame) straips 
nyje “Drauge” (1964. II. 22), ar
tėjant šiai parodai, teisingai pa
stebėjo, “religinio meno pagrin
das yra religinis nusiteikimas, 
arba religinis išgyvenimas”, ku
ris savo ruoštu suteikia religi
niam menui paskirtį “sužadinti 
atitinkamą religinį nusiteikimą 
žiūrovų sielose”. Jokia prasme 
netenka apie “religinį nusiteiki
mą" kalbėti tame paveiksle, ku
rio pagrindas tebuvo žemas 
kerštas nekenčiamam asmeniui.
M. šileikio redaguojamos “Me
no Žinios” dienraščio “Naujie
nų’’ kultūriniame priede dėl to 
paveikslo pasakė: "tai įžeidi
mas parodoje dalyvaujančių ko
legų ir pačios religijos negerbi
mas!” Pasakyta teisingai, bet 
per švelniai, nes tai yra ne tik 
pačios religijos negerbimas, bet 
ir tiesiog jos išniekinimas.

Visi stovime prieš klausimą, 
kaip tai galėjo įvykti katalikų 
organizacijos rengtoje parodoje, 
globotoje garbingų dvasininkų? 
Kaip visada nemaloniais atve
jais, būtų maloniau viską tylo
mis nuleisti ir ramintis, kad 
tai “manęs” neliečia. Bet šiuo 
atveju tyla būtų sąmokslininka- 
vimas su cinišku tyčiojimusi iš 
religijos, ją paverčiant asmeni
nio kerštavimo priedanga. Kaip 
p. A. Rūkštelė galėjo ryžtis to
kiam paveikslui ir jau po kele- 
rių metų jį įpiršti religinio me
no parodai, tai jo sąžinės reika
las. Ne mūsų teisė vieniems ant
rus teisti, nes visi lygiai stovi
me prieš Teisėją. Bet yra mūsų 
pačių sąžinių klausimas, kaip 
per visą parodos savaitę niekas 
nesunerimo dėl to dail. V. Viz
girdos viešo niekinimo religinio 
paveikslo priedanga. Klausimas 
beldžiasi į daugelio sąžines.

Be abejo ne visi parodos or
ganizatoriai, globėjai, dalyviai ir 
lankytojai asmeniškai dail. V. 
Vizgirdą pažįsta. Todėl ne visi 
galėjo jį atpažinti ir A. Rūkš- 
telės paveiksle, kiek šis suge
bėjo nupiešti. Bet, kaip matyti 
iš spaudoj pasirodžiusių nuo
traukų, parodos atidaryme da
lyvavo ir vyresnės kartos daili
ninkų, kurie dail. V. Vizgirdą 
pažįsta. Ar tikrai nė vienas iš 
jų neatkreipė už parodą atsa
kingųjų asmenų dėmesio į tuo 
paveikslu užsimotą parodos iš
niekinimą ? Kaip dail. M. Šileikis 
teisingai pastebėjo, tai buvo 
“įžeidimas parodoj dalyvaujan
čių kolegų”. Bet ar drauge ne
buvo jų pareiga reaguoti į šį 
įžeidimą, ginant ir parodos, ir 
dail. V. Vizgirdos garbę? Tie 
patys klausimai kreipiasi ir į 
visus parodos lankytojus. Ar iš 
tiesų paroda buvo taip negau
siai lankoma, kad neatsirado 
tarp jos lankytojų, kurie pažįs
ta dail. V. Vizgirdą? Ar parodą 
lankė tik netikintieji, kad jiems 
toks pačios religijos negerbi
mas neatrodė didesniu reikalu 
— pačios religijos išniekinimu? 
Labiausiai visi klausimai krei
piasi į parodos rengėjus. Jei iš

Atviras laiškas

pradžių ir nebūtų buvęs atkreip
tas jų dėmesys (neprileidžiu 
minties, kad patys rengėjai bū
tų sąmokslininkavę su p. A. 
Rūkštele), tai jau kovo mėn. 
10 d. “Naujienos” visą reikalą 
iškėlė aikštėn. Ar nereikėjo 
bent tada parodos rengėjams 
susigriebti?

Moralinis skandalas dėl šios 
religinės parodos yra toks dide
lis, kad tyla jis nebegali būti nu
leidžiamas. Lauktina, kad Ka
talikų Federacijos vadovybė su 
Dvasios Vadu priešakyje ištir
tų, kiek dėl šio reikalo kaltas 
faktinis parodos organizatorius 
p. M. Ivanauskas — ar jis buvo 
tik suvedžiotas p. A. Rūkštelės 
ar sąmoningai talkino jo keršto 
žygiui? Taip pat lauktina, kad 
Katalikų Federacijos vadovybė 
netrukdama atitaisytų jos reng-

Medžiai prie vandens J. Kezio nuotrauka

LAISVĖS VARPO
DEŠIMTMEČIUI

Svetur išblokšti taip pat gai- 
vinamės ta pačia tautine kultū
ra, kuria yra gyva tauta tėvy
nėje: mums reikia savos litera
tūros, savos dainos ir muzikos, 
savos dailės, net savo mokslo, 
ugdančio mūsų kalbą, mūsų li
teratūrą ir meną, apskritai mū
sų kultūrą. Štai kodėl būtina 
mums turėti kuriančių meninin
kų ir mokslininkų, nes be jų 
dvasiškai dustume arba tebūtu
me tik kitų tautų kultūrinių žy
gių stebėtojai, kaip lygiai taip 
pat būtina turėti ir kultūros 
tarpininkų, be kurių ji mūsų ne
pasiektų. Kultūrai sklisti daug 
kelių — spauda, koncertas, pa
roda, taip pat ir gyvasis žodis.

Šia proga į jį krypsta mūsų 
dėmesys. Antai jau dešimt me
tų, kaip svetur, bet visų pirma 
mums, Lietuvos vaikams, Ame
rikos Naujoj Anglijoj skamba 
Laisvės Varpas. Skamba regu
liariai, pastoviai, skamba teik
damas mums mūsų gyvenimo 
žinias, kalbėdamas mūsų dva
siai ir širdžiai mūsų daina, gies
me bei muzika, rodydamas ke
lią į mūsų tautos ir Lietuvos 
svajojamą bei laukiamą prisikė
limą.

Laisvės Varpas — tai viena 
iš daugelio lietuviškų radijo 
programų, turinčių mūsų gyve
nime svarbią ir reikšmingą vie
tą. Jį vertiname dėl kelių prie
žasčių.

Vertiname dėl to, kad jarr 
rūpi lietuviškojo mūsų gyveni
mo kultūriniai reikalai. Laisvės 
Varpas oro bangomis perduoda 
mums visa, ką turime sukrovę 
dvasiniame savo tautos lobyne.

Vertiname dėl to kad jo dar
bas skiriamas visiems be išim
ties. Turėdamas organizaciją su 
savo nariais, valdyba, kontrolės 
komisija ir kitais organais, 
Laisvės Varpas dalijasi visuo

toje parodoje padarytą nuo
skriaudą dail. V. Vizgirdai.

Be abejo, nemalonu, kad tai 
atsitiko. Bet dar labiau būtų 
nemalonu, jei nebūtų ryžtamasi 
tam, ko sąžinė iš visų reikalau
ja. Nuskriaudus artimą, priva
lu nuoširdžiai apgailėti ir kiek 
galint žalą išlyginti. Tai galio
ja asmeniniams nusižengimams, 
tai galioja ir viešiems atvejams.

Prieš šešerius metus 60 kultū
rininkų buvo paskelbę apeliavi
mą pasipriešinti kultūriniam 
nuosmukiui. Dėl šio pasisaky
mo niršdamas (nes jausdamasis 
jo paliestas), p. A. Rūkštelė ir 
nutapė tą savo “religinį” pa
veikslą. Vykusiose dėl šio pasi
sakymo diskusijose vieno daly
vio buvo keliamas klausimas: 
kultūrinis ar moralinis nuosmu
kis ? Pastarasis atvejis paliudijo, 
kad kultūrinis nuosmukis drau
gę eina ir su moraliniu nuosmu
kiu. Skaudi pamoka!

Dr. Juozas Girnius 

menine pareiga ir atsakomybe. 
Čia jo didelė auklėjamoji reikš
mė, nes jis laikosi ne skelbimais, 
bet savo klausytojų įnašais, na
rių mokesčiais, parengimų pel
nu ir visuomenės aukomis. Tar
naudamas visiems, Laisvės Var
pas taip pat yra visų.

Kas dirbam, gerai žinom sa
vo darbo džiaugsmus ir sunku
mus. Remiamės visais, bet pa
ties darbo įtampą pakeliam ne
daugelis. Tai ne nusiskundimas, 
bet fakto konstatavimas. Nevisi 
taip pat suvokiam ir mūsų ra
dijo programų vaidmenį bei pa
skirtį. Vieni norim būti garsina
mi, kiti palinksminami. Iš tik
rųjų, kaip visai mūsų veiklai, 
taip ir radijo programos turi 
būti skiriami gyvybiniai kultū
riniai bei visuomeniniai uždavi
niai. Kiek patiriam ir kiek esam 
painformuojami, Laisvės Var
pas priklauso prie tų mūsų ra
dijo! valandėlių, kuriai visų dau
giausiai ir rūpi tai, kuo esame 
svetur tautiškai ir kultūriškai 
gyvi.

Štai dėl ko mums didžiai ma
lonu Laisvės Varpą dešimtmečio 
proga prisiminti, jam už jo di
delės reikšmės darbą padėkoti 
ir ištvermės bei tesėjimo palin
kėti. Nors Laisvės Varpas yra 
visų, bet neabejojam, kad jo lie
tuviškas skambėjimas glaudžiai 
susijęs su vedėjo pono Viščinio 
atsidėjimu, pasiaukojimu, suge
bėjimu ir kietu kiečiausiu dar
bu. Daugiausia jo pečius spau
džia ta įtampa, apie kurią kal
bėjom. Štai kodėl jį iš visų iš- 
skiriam ir jam dar atskirai sa
vo sveikinimus bei linkėjimus 
pasiunčiam.

“Tai skambink, Varpe! Kas 
darbininkas ir kas dirbti gali, 
tą balsą išgirdęs, darbo te- 
imas!”

St. Barzdukas

(Atkelta iš 1 psl.)
Jausdamasis sveikas ir tvir

tas, neperseniausiai prieš mirtį 
atsisakė ir sveikatos draudimo...

Bet po praėjusių Kalėdų ėmė 
jausti nuovargį. Pas gydytoją 
kreiptis ar į ligoninę vykti jokiu 
būdu nesidavė įkalbamas. Sku
bėjo, kaip galėdamas, greičiau 
su “Dainavos” ansambliu įre- 
korduoti lietuviškų giesmių 
plokštelę. Šalia šiaip muzikinių 
veikalų, jautė savo talentą ir re
liginėje muzikoje. Juk jau Vil
niuje vadovavo reprezentaci
niam Vilniaus katedros chorui, 
o Chicagoje nuo 1950 m. vargo- 
ninkavo gražioje Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje.

Dvi savaites prieš mirtį, pa
maldų metu ansambliečiai pa
matė, kad su St. Sodeika jau 
kažkas netvarkoj: jis laiku ne- 
įstoja, nebegirdi, pasimeta. Dr. 
J. Meškauskas buvo iškviestas 
į S. Sodeikos butą, jau nieko 
nežiūrint, giminėms ir ansamblio 
įtakingiesiems asmenims reika
laujant, kad S. Sodeika pasiduo
tų gydytojo valiai.

Kitos išeities neliko, o tik 
skubiai vykti į ligoninę. Į ligo
ninę tam, tik prieš metus kitus 
buvusiam stipriam ir sveikam 
vyrui, kuris pajėgdavo apvalias 
paras ištverti be miego.

Prieš išvykdamas į šv.. Kry
žiaus ligoninę, artimiesiems pa
sakė, kad iš jos jau nebegrįšiąs. 
,Sudarė testamentą. Jo didžiau
sias turtas — tai gaidų biblio
teka, kurią užrašė tiems, pas 
kuriuos ji nepražus.

Dvi dienas prieš sąmonės ne
tekimą, gulėdamas ligoninės pa
latoje, prašyte prašė jį aplan
kiusį “Dainavos” ansamblio 
vald. narį J. Paštuką su muz. 
Alg. Šimkumi būtinai pabaigti 
įrekorduoti giesmių plokštelę ir 
ją išleisti. Tikėjo, kad tai bus 
turtas dabar gyvenančioms ir 
ateinančioms lietuvių kartoms.

J. Paštukas ramindamas pa
sakė: — Iki Velykų mes pailsė
sim, po Velykų jūs sugrįšit, ir 
visi drauge darbą pabaigsim.

— Aš jau rtebesugrįšiu, — at- 
i Ni-* . ■••• * ■
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VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JCSŲ FIGŪRA, IŠMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMAI.CS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoje 
"SIMPSON” Companljos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių Ir užsieninių 
medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

JONAS H. AKŠYS
6645 S. WINCMESTER AVĖ. CHICAGO 36, ILL., TEL. 925-5179

Šeštadieniais Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo $80 iki... Kostiumai nuo $85 iki..,

SIMPSON CLOTHES

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
siu šukuotoji) Vlado Andrijausko 
priežiūroje.

Artistic Beauty Salon 
2711 West 7lst Street 
Telef. HEmlock 6-1098

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. 9 iki 6 v. vak., kitu laiku susitarus.

VANDER WAGEN
A NG LYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.

Atdara, nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS Savininkai

siliepė silpstantis S. Sodeikos 
balsas.

Ansamblis ir liūdesio dienose 
dalinai raminasi tuo, kad muz. 
S. Sodeika, dar sveikas ir tvir
tas būdamas, paruošė ir savo 
įpėdinį — muz. Algį Šimkų, ku
ris toliau galės užtikrinti šio di
delio ansamblio egzistenciją.

Muz. S. Sodeiką matydavau 
Panevėžyje, kai ten laikinai bu
vo persikėlęs Pedagoginis insti
tutas. Klausiausi jo vadovauja
mo Tautinio ansamblio koncer
tų Vokietijoje, bet artimai susi- 
bičiuliavom Chicagoje prieš 12— 
10 metų. Ta nuoširdi bičiulystė 
užsimezgė ir giliai įsiliepsnojo 
per plunksną. S. Sodeika buvo 
vienas iš tų menininkų, kuris 
aukštai vertino plunksnos žmo
nių darbą ir juos gerbė bei my
lėjo. Žinojo, kad be plunksnos 
žmonių talkos nebus dainoms 
tekstų, muzikiniams veikalams 
libreto, į koncertus nesuplauks 
pilnos salės žmonių ir po to 
spaudoje neseks objektyvios, jų 
darbą įvertinančios recenzijos. 
Žinojo, kokią pakilią nuotaiką 
šilti žodžiai lietuvių spaudoje 
sukelia jaunųjų ansambliečių 
širdyje ir kaip mūsų spauda pri
sidėjo prie ansamblio išlaikymo 
ir ugdymo.

Tikroji bičiulystė su mirtimi 
nepasibaigia, ji ir toliau tęsiasi 
minčių gijose ir maldos žodžiuo
se. Bet liūdna, kad Stepo Sodei
kos žingsniai jau užlūžo šitoje 
žemėje, kad liko toks didelis 
būrys našlaičių — apie 90 jau
nų ir kūrybingų “dainaviečių”.

VI. Ramojus

K

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
SOPHIE BARČUS RADIO 

ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio iki penk

tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo S:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais plrmad. 
7 vai vak
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413

7159 So. Maplewood Avė. 
Chicago 29, IU.
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(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Naujausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 South Halsted Street 
Chicago, 111 i n o i s 
(Liet, batų krautuvė) YArds 7-0525

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

MIDLAND

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

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

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMANS FUND INSURANCE COMPANY 

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

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

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WF,STERN FIRE INSURANCE CO. 

VVESTERN CASUALTY * SURETY CO. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters 

O'MAILEY and McKAY, Ine. 
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
-......................................

%

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. Ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč., ir šeštadieniais nuo

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

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS. 1 
Stabdžių Įdėjimas ir sutvarkymas.

(COMPLETE BRAKE SERVICE) 
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(BODY & FENDER W0RK)
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
k _ . .

Skaitykite ir platinkite dienr Draugą.



Nebeužtvenksi upės bėgimo
Atsiliepiant į Juozo Strolios recenziją

Vasario 22 d. Jaunimo Cent
ro salėje, Chicagoje, Clevelando 
vyrų oktetas, pakviestas Švie
sos - Santaros, davė lietuviškų 
dainų ir pramoginės muzikos 
koncertą, kuris sutraukė pilnu
tėlę salę publikos. Teko matyti 
įvairaus amžiaus, įvairių pažiū
rų. meno bei literatūros atsto
vų ir daug mūsų visuomenėj 
pirmaujančių asmenų. Many
čiau, kad visus sutraukė popu
liarus oktetas, jo pasirinktas 
žanras ir iš anksto laikraščiuos 
se skelbtas šio koncerto pobū
dis. Persisotinę gausiu pasirin
kimu, čikagiečiai retokai taip 
išsijudina ir sugeba palaikyti 
ryšį su išpildytojais, kaip šį kar
tą. Tą juto tiek klausytojai, 
tiek pats oktetas.

Bet kažkaip per apsirikimą, 
į šį koncertą pateko ir Juozas 
Strolia (Sr.), kuris ne tik kad 
nemėgsta pramoginės muzikos, 
bet prisipažįsta paklydęs. Gal 
ir nuoširdžiai paklydo, bet kas 
tikės, kad žmogus, sekąs lietu
višką sceną, nežinotų, kokio 
žanro muziką atstovauja Cleve
lando vyrų oktetas. Kiek blo
giau, tačiau, kad to pasėkoje 
“Draugo” kultūriniame priede 
vasario 29 d. sulaukėme didžiu
lės recenzijos, kuri pradedama 
nuo beprotnamių, į kuriuos eina 
muzikos garsų atakuojami žmo
nės.

Maršai, dža?»s ir simfoninė 
muzika

J. S. “kultūringos žmonijos” 
muziką skirsto j “atitinkama 
gradaciją", kurios neišvardina, 
bet duoda tik du “galus”: vie
name — simfoniją, kitame — 
šokių ir mai^'' muziką, kur 
pastarųjų paskirtis esanti vien

Akademines prošvaistės

STUDENTŲ MEDIKŲ IR
Prieš keletą savaičių Lietu

vių studentų medikų ir odonto- 
logų draugija suruošė slidinin
kų iškyla į Wilmot Hills, Wis- 
consin. Labai anksti rytą, dar 
saulei nepasirodžius, nemažas 
skaičius studentų suvažiavo pas 
ponus Aleknus (Chicagoje). Su-

Grupė studentų medikų su svečiais LSMO D-jos iškyloje. Iš k. 
į d.: Vytautas Mockus, Izolda Bendoraitytė, Alvidas Koncė, Da
lia Rėklyte ir Jonas Domanskis.

LSMO D-jos iškyloje dalis priešmedicininių mokslų studentų. 
Iš k. į d.: Mindaugas Janulaitis, Jonas Domanskis, Romas Kau
nas ir Marytė Mažeikaitė. Nuotrauka V. P. Janulaičio

V. A. ŠIMKUS, Chicago, III.

"judinti kojas”, kas, pagal J. 
S., klausytojui dvasinio pakili
mo neteikia. Ar nėra klaidinga 
bandyti išvesti griežtą ribą tarp 
žmogaus dvasinių ir fizinių pra
dų? Čia prisiminkime “Aidą”, 
kur pergalės maršas yra viena 
iš dvasinio pakilimo viršūnių. 
Mes turime daug ir savo maršų, 
daugumoje B. Jonušo, be kurių 
iškilmės bei kariuomenės para
dai būtų nustoję savo grožio ir 
įspūdžio, reikalingų tautos pat
riotizmo jausmams ugdyti. Bet 
J. S. nurašo maršus Į primity
vią, vien fizinę sritį. Kartu pri
jungia ir šokių muziką. A. Cop- 
land, žymus Amerikos kompo
zitorius bei muzikos nagrinėji
mo knygų autorius, kultivuoda
mas ir inspiruodamas muzikos 
pamėgimą ir lygindamas įvai
rias muzikos formas, taip išsi- 
reiškia: “Muzikos formos vie
name amžiuje nebūtinai yra tos 
pačios kaip ir kitame, nenuosta
bu, bet jos tęsiasi tik tiek, kiek 
jos tęsiasi”. O džazui skiria ly
giai svarbią vietą naujame mu
zikos amžiaus lobyne. Jis šių 
dienų džazą veda evoliucijos ke
liu tobulėjantį, nuo Vienos val
sų laikų. Ilgus metus šokinęs 
pasaulį, trijų ketvirčių taktas 
jau eina atsargon. Kitos ritmo 
formos patraukia žmogaus au
sį ir prisitaiko prie gyvenimo 
tempo. B. Russo, nagrinėdamas 
muzikos formų panašumus, ran
da nemažai ryšio tarp džazo ir 
barokinės muzikos (Bacho, Mo- 
zarto ar Haydno). Jis duoda 
daug pavyzdžių, kur neo-klasi- 
kinė ir simfoninė muzika yra 
išpildoma tų pačių vienetų, kaip 
Boston Pops, Chicago Sympho- 
ny, New York Philharmonic, ir

ODONTOLOGŲ IŠKYLA
sirinkusių tarpe matėsi LSMO 
Draugijos nariai, pakviesti “pre- 
medical” ir “pre-dental” studen
tai ir kiti svečiai. Čia, pasistip
rinę ponios Aleknienės skaniai 
paruoštais pusryčiais ir išgėrę 
karštos kavos, visi tapo linksmi 
ir žvalūs. Nedelsiant, jaunimas 

teigia, jog ateitis glaus šias dvi 
šakas vis arčiau tiek išpildyto- 
jų, tiek publikos atžvilgiu. Tik 
džazo atlikėjams reikia stipres
nės technikos ir didesnio ritmi
nio tikslumo. Labai teisingai ir 
A. Nakas pastebėjo: “Lengvoji 
muzika yra verta dėmesio. Jo
kie pamokymai ir akademinės 
paskaitos apie lengvosios muzi
kos bevertiškumą nesustabdys 
jos plėtojimosi. Ji yra mūsų gy
venimo dalis”.

J. Strolia pamiršta, kad rit
mas, neginčijamai pagrindinis 
iš muzikos elementų, vis dau
giau dominuoja melodijos są- 
skaiton moderniškųjų kompozi
torių kūriniuose (Ravel. Stra- 
vlnsky, Hindemith, Bartok, Ger- 
shwin ir kt.). Todėl būtų netiks
lu ritmą identifikuoti su primi
tyvumu.

Koncerto ir okteto sąvokos
Kadaise koncertai tikrai tu

rėjo klasikinę paskirtį. Bet tai 
buvo anais, senais laikais, kai 
jie buvo atliekami siauruose vi- 
uramžių aristokratijos sluoks
niuose, ir tik vėliau išsivystė j 
plačiai publikai prieinamą kul
tūrinę pramogą. Prieš ketvirtį 
šimtmečio tą koncerto terminą 
naudojome klasikinės muzikos 
parengimui; šiaip jau visokias 
mišraines vadindavome šiupi
niu, kuris šiaip ar taip geriau 
tiktų pakeisti žodžiui — vini- 
gretas, Kaip ir visos formos, 
taip ir žodžio forma, keičiasi. Ir 
koncerto terminas dabartiniais 
laikais jau vartojamas plačią
ja to žodžio prasme. Kiekvienas 
žodynas duoda jo paaiškinimą, 
kaip muzikos grupinį išpildymą 
publikai (Webster’s Dictionary, 
Music Dictionary by L. C. Elson 

i

su šypsena ir daina patraukė į 
Wisconsino kalnus.

Kelionė automobiliais buvo 
sėkminga, ir netrukus studentai 
pasiekė seniai svajotą vaizdą, 
Wilmoto sniegu apklotus kal
nus. Diena pasitaikė tikrai pa
sakiška: Mėlyno dangaus šilta 
saulutė tarpino ne tik sniegą, 
bet ir studentų širdis, kviesda
ma užsidėti slides ir leistis bliz
gančiais šlaitais.

Sniego buvo daug ,tačiau sau
lės spinduliai pamažu jį tirpdė. 
Minkštas sniegas kiek apsunki
no slidinėjimą bei slidžių valdy
mą, vienok jaunieji studentai 
entuziastiškai tęsė žiemos spor
tą lig vėlybo vakaro. Tik tada 
buvo jaučiamas nuovargis, nors 
visi nenorom apleido slidžių su
braižytus kalnus, kuriuose turė
ta tiek jaunatviško džiaugsmo.

Parvykę Chicagon, vėl visi 
susirinko ponų Monstavičių na
muose pasidalinti dienos įspū
džiais ir pasilinksminti. Daktarė 
Monstavičienė pasveikino stu
dentus, ir, džiaugdamasi, kad 
visi grįžo sveiki, pakvietė visus 
prie puikiai paruoštų vaišių. 
Neužilgo suskambėjo muzikos 
garsai ir studentai, pamiršę 
nuovargi, pamiklino sustyrusius 
sąnarius, bešokdami valsą, tvis
tą ir ‘paukštį”.

Nakties vėlyvą valandą stu
dentai nenorom pradėjo skirsty
tis į namus reikšdami norą su
ruošti dar tokią įškylą, kad ir 
šiais metais, kad ir ant tirps
tančio sniego.

Ten buvęs kolega
I

ŽVILGSNIS I ŠVIESĄ
Gyvenimu eiti lengva yra tiek 

nuolat nukreipus žvilgsnį į tai, 
kas gera ir kas gražu, tiek ir nu
sigręžus į tai, kas biauru, tiek į 
tai, kas kilnu, tiek j tai, kas ne- 
kilnu, į šviesą ir džiaugsmą arba į 
tamsą ir niūrumą, tiek į viltį, tiek 
j neviltį, tiek į gerąją, tiek į blo
gąją daiktų pusę. Savo veidą vi
sad nukreipti saulės pusę yra taip 
pat lengva, kaip ir visuomet žvelg 
ti į šešėlius. Bet kaip tik tuo re
miasi tai, ar tu esi patenkintas, ar 
nepatenkintas, jautiesi laimingas 
ar nelaimingas, ir ar tu gyvenime 
eini į priekį ar atgal, ar tau seka
si ar nesiseka.

Taigi mokykis žiūrėti į šviesą. 
O. Swett Marden 

ar pan.). štai pavyzdys iš “Chi
cago Perspective”, kuriame ra
site visas žinias apie šiame mies
te vykstantį kultūrinį judėjimą: 
The lst of 2 concerts Chicago — 
style jazz; International bala- 
deers in a concert. Todėl ir ame
rikietiškos spaudos kritikas vi
sada iš anksto pasitikrina, ko
kio pobūdžio koncertas, taip iš
vengdamas bet kokių tikrų ar 
tairamų paklydimų.

O Juozui Stroliai užkliuvo net 
ir okteto pavadinimas. Atseit, 
jei jis dainuos 4 balsais, jis yra 
dvigubas kvartetas. Kaip reikėtų 
tą vienetą pavadinti, jei dvi dai
nas dainuoja dviem balsais, tris 
unisonu, o likusias keturiais 
balsais ? Vėl grįžkime prie Wbes- 
terio: “Oktetas — aštuonių dai
nininkų ar instrumentalistų gru
pė”. Be to, tai yra vieneto pa
sirinktas vardas, kuris visai ne
siriša su išpildomų partijų skai
čiumi. Taigi, kalbant apie termi
nologijos netikslumus, Juozui 
Strolįaį reiktų perkratyti gal 
senstelėjusią terminų interpre
taciją.

Kritikas ir savoji publika
Keista, kai muzikas recenzen

tas metasi į kraštutinumus, re
aguodamas į kelių dailiosios ly
ties atstovių pastabas. Dar keis
čiau, kai prirašo ilgiausią 
straipsnį, pasinešęs su žeme su
maišyti visą pramoginę muziką 
ir išrauti publikos parsineštus 
koncerto įspūdžius iš atminties. 
Būdingas ir kritiko pasipiktini
mas, kad garbė “apvainikuoti 
programos užbaigą” palikta 
“nebelietuvįškai operetinei ir ka
baretinei muzikai”. Čia tenka 
paminėti, kad oktetas savo pro
gramai pasirinko ne kabareti
nius dalykus, bet daugumoje 
premijuotas kompozicijas iš 
įvairių filmų, kurios buvo at
rinktos geriausiomis. Aišku, 
jam čia nepatiko audringi ploji
mai, kurie kaip tik teko pabai
gai. Metas būtų ir J. S. supras
ti šią paprastą tiesą ir palikti 
publikai jos teises pačiai pasi
rinkti ir apsispręsti. Atseit, 
publika yra tik tol aukštos kul
tūros, kai ji klasikiniuose kon
certuose pergyvena “dvasinį pa
kilimą ir religinę ekstazę", bet 
jei ta pati publika? savo akira
čiui praplėsti ar įtampos ir jaus
mų poilsiui ateina pasiklausyti 
lengvesnio žanro, jau ji yra vi
siškai nuvertinama ir apmėto
ma kritiko “vertinimų bumeran
gais”, J. S. liepia skaitytojui 
apsispręsti, “kaB geresnis”, pa
lyginant Petrauską su Dolskiu 
arba Maironį su Jakavičium, 
kurio “poeziją” jis taip gerai 
prisimena. Palyginimas netiks
lus ir, manau, nereikalauja to
limesnių komentarų.

Kodėl tad sviesti geležinę
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Liquor Store
5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5*8202

MARCH — KOVO 19, 20, 21 D. D.

BARON VON KLUEG VJB.O.P. GERMAN
BRANDY Fifth $3.89

BISQUIT 1MPORTEDTHREE STAR
COGNAC Fifth $5,29

ORUSADER IMPORTED K) Year Old
PORTUGAL BRANDY Fifth $3.39

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $/į.89 

OINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $-| .39 

MOHAWK Blackberry, Apricott, Peach or
Cherry Brendy Fifth $2.79

CRUZAN IMPORTED KUM 
Lite of Gold 80 Proof Fifth $2.98

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2448 VVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

ll

MOSCOWVITE GENUTNE 
Kussian Vodka

LOWENBRAU IMPORTED BEER 
Lite or Dark Case of 24—12 oz. 
Throw Away Bottles Case $"7.95

DREVVRYS OLD STOCK ALE
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case $3.89

NAUJI LEIDINIAI
• Antanas Maceina, NIEK

ŠYBES PASLAPTIS. Antikris
tas istorijoje pagal V. Solovjo
vo pasakojimą. Išleido Ateiti
ninkų Federacija. Viršelis ir ap
lankas P. Jurkaus. Knyga 294 
psl., kaina 4 dol.

Tai žinomojo mūsų filosofo 
naujas veikalas, prieš kiek lai
ko išleistas ir vokiečių kalba, 
Vokietijoje susilaukęs reikšmin
go įvertinimo. “Niekšybės pa
slaptis” svarsto VI. Solovjovo 
supratimą, kas yra antikristas 
ir kokia jo rolė bei apraiškos 
pasaulio istorijos kūrime. Apie 
šioj knygoj keliamą temą pats 
autorius sako: “Antikristinės 
apraiškos, jų dvasia, jų išnau
dojamos priemonės, jų kuria
ma karalystė yra ne tik laikų 
pabaigos, bet ir kiekvieno istori
jos tarpsnio — taigi ir mūsų die 
nų — pavojus bei rūpestis. Šis 
pavojus visada aktualus. Tad 
ir ši studija norėtų būti anti- 
kristinių užmačių atidengimas”.

• Vladas Šlaitas, ANTROJE 
PUSEJE. Ketvirtasis šio, labai 
savitą veidą turinčio mūsų po
eto rinkinys. Knygelė tik 48 
psl., kukliai, net perdaug kuk
liai išleista. Rinkinyje 14 eilė
raščių. šį kartą jie įdomūs tuo, 
jog autorius jais priartėja prie 
giliosios religinės poezijos, tuo 
pačiu tačiau nepaskęsdamas ati- 
trauktinėje meditacijoje, o at
virkščiai, pasidarydamas net la
biau konkretus negu ankstesnė- 

pirštinę į pramoginę muziką ir 
ją drausti ne tik kultivuoti, bet 
ir jos klausytis?

Suprasdamas J. Strolios 
straipsnį kaip poleminio pobū
džio ir pats būdamas eilinis mu
zikos mėgėjas, į jį taip ir atsa
kau, nesiūlydamas savo nuo
monės kaip įvertinimo, bet no
rėčiau išgirsti čia paliestos pra
moginės muzikos žanro srities 
žinovų pasisakymų.

Laiškas Redakcijai
Didžiai Gerbiamas Pone Re
daktoriau,
Maloniai prašau neatsisakyti 

artimiausiame Draugo numery
je išspausdinti mano pasiaiški
nimą dėl jury komisijos. 1964 
m. kovo 14 d. Drauge (Kultū
rinėje kronikoje) buvo išspaus
dinta Sukilimų parodos meno 
kūriniams vertinti jury komisi
jos sudėtis ir, matyt, per klai
dą ir mano pavardė. Čia paaiš
kinu, kad niekas manęs nekvietė 
dalyvauti minimoje komisijoje, 
todėl negaliu būti jos nariu.

Su tikra pagarba
Pr. Čepėnas
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Fifth $5.i9
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. N ELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

V

je savo kūryboje. Išleido “Šal
tinis”, 21 The Ovai Hackneey 
Rd., London, E. 2, Great Bri
tam, 1964 m., kaina 5 šilingai 
arba 1 doleris.

• PĄSĄUHO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENES ANTROJO 
SEIMO DARBAI. Redagavo A. 
Rinkūnas. Išleido — Pirmoji P.S

L. B. Valdyba Toronte. Kruopš
čiai paruoštas ir gražiaf at
spausdintas leidinys, kuriame 
prarandame seime skaitytas pas 
kaitas, kraštų atstovų praneši
mus, PLB valdomų organų pra
nešimus, sveikinimus, seimo kul
tūrinius įvykius, gausiai pažer
ta seimo ir jo dalyvių nuotrau
kų. Leidinys įdomus ne tik šiai 
dienai, bet turės ir dokumenti
nės vertės ateityje.

CIRCUIT T V.
Ekspertai Visų Gamybų. GREITAS patarnavimas j NAMU8 ar 

DIRBTUVfiJE. Garantuotos dalys Ir darbas.

2412 VVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL. PHONE: 471-2446

•848 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONPITIONED KOPLYČIOS

MA1D4OM8 VUTA
REmbtta T-MOt KEpabBe T-8M1

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

©TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605*07 South Hermltage Avenue 

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

Petkus #
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS , ,

2533 VVest 7lst St. Teist. GRovehill 6*2345*6 
1410 S. BOth Avom Cicero, T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 VV. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANTCA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3334 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8819 S. L1TUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. BOth AVEm CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003

A 1
1

J
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rosvaistes
Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.

Redaguoja Audronė Valaitytė Ir Laima Poskočimaitė
Medžgiaga siųsti: 6641 S. Maplewood Avė., Chicago 29, III.

DR. J. GIRNIUS DETROITE
Dr. J. Girnius, Ateitininkų Fe

deracijos vadas, lankėsi Detroi
te sekmadienį, kovo 8 d. Vaka
re, Intėrnational Institute pa
talpose, dr. Girnius skaitė pa
skaitą Detroito visuomenei 
“Krikščioniškoji laisvė”, o po 
to visiems lietuviams studen
tams. Šį susirinkimą buvo su
organizavę Detroito Studentų 
ateitininkų draugovė. Į paskaitą 
atsilankė didelis skaičius lietu
vių studentų iš įvairių studentų 
organizacijų.

Dr. Girnius pradėjo, apibrėž
damas jaunimo santykius su 
vyresniaisiais. Prelegentas bend
rai apibūdino šių dienų jauni
mą. Pradedant mažu vaiku, 
jaunimas turi visko per daug 
ir todėl jis stato save į centrą 
ir ieško tik to, kas jam pačiam 
naudinga. Jaunime pasitaiko ir 
kieto realizmo ir didelio vaikiš
kumo. Bendrai paėmus, prele
gentas pastebėjo, jog šių dienų 
jaunuomenė susirūpinusi tik įsi
gyti gerą profesiją, siekdama 
geresnio asmeninio gyvenimo, o 
ne geresnio pasaulio.

Ateitininkų Federacijos vadas 
pastebėjo, kad jaunuolis turėtų 
savęs pasiklausti ne “Kas aš 
esu?”, bet “Kas aš privalau bū
ti?” Taipgi dr. Girnius pabrėžė, 
kad karta turi išsiskirti iš se
nesnės, ne tik ko nors atsisaky
dama, bet ką nors ir pozityvaus 
sukurdama. Nepakanka iš se
nosios kartos išsiskirti bet kuo, 
bet reikia ir siekti ko nors po
zityvaus.

Po paskaitos sekė įdomios ir 
gyvos diskusijos. Buvo iškelta 
daug įdomių klausimų, kaip 
pvz., ar tikėjimas, kad Lietuva 
bus kada laisva, nėra tik tuščia 
viltis? Į tai prelegentas atsakė, 
kad istorija yra ne lemiama, bet 

Kandidatės ir junjorai, nugirdę, kad tikrosios narės ir sen
jorai kažkam ruošiasi, susirūpinę laukia netikėtų išdaigų.

“Tebūna tau, sesut, šis kaspinėlis simboliu amžinos jau
nystės, kurios taip norėtų kiekviena ASD tikroji narė” — 
jautriai kalbėjo senj. Vytautas, įsegdamas ružavą kaspiną 
į kand. Violetos plaukus.

Tikrosios narės moko naujuosius, koks turi būti glaudus 
dus sugyvenimas tarp Akademikių skaučių draugovės ir 
Korp! Vytis.

kuriama, o kiek lietuvybė bus 
tremtyje išlaikyta, priklauso 
nuo daug dalykų.

Kitas įdomus klausimas lietė 
ideologines organizacijas ir Lie
tuvių studentų sąjungą. Į klau
simą, ar reikia daugiau veikti 
ideologinėse organizacijose, ar 
LSS, dr. Girnius atsakė, kad 
reikia abiejose veikti. Ideologi
nės organizacijos duoda progos 
pabendrauti su savo idėjos 
draugais ir išvystyti savo prin
cipus, o LSS sujungia įvairių 
pažiūrų jaunimą į vieną repre
zentacinį vienetą.

Vienas iš kontroversiškiausių 
ir daugiausia diskusijų sukėlęs 
klausimas buvo sekantis: ar ne
reiktų likviduoti visas ideologi
nes organizacijas ir palikti tik 
vieną bendrą studentų organiza
ciją, kaip pvz. Lietuvių studen
tų sąjungą. Čia dr. Girnius pa
stebėjo, kad tuo atveju nebūtų 
progos kiekvienam studentui 
dvasiniai išsivystyti ir būtų per 
daug įvairių idėjų žmonių vie
noje organizacijoje. Be to, šiuo 
atveju iškyla ir visk eilė kitų 
klausimų. Prelegento nuomone, 
visos ideologinės organizacijos 
šiuo metu gyvai veikia, ir nėra 
jokio reikalo jų naikinti.

Po paskaitos ir diskusijų stu
dentai pasivaišino kavute ir py
ragaičiais. Jūra G.

Dėmesio rinkimams!

Kandidatų siūlymus į L.S.S. 
centro valdybą, garbės teismą 
ir kontrolės komisiją siųsti šiuo 
adresu:

Lietuvių Studentų Sąjunga, 
12011 Mansfield, 

Detroit 27, Michigan.

Dr. Juozas Girnius, Detroito Studentų ateitininkų pakviestas, skaito paskaitą šios kolonijos lietuviš
kajai studentijai

Chicagos lietuviškoji studentija jungiasi aktyviai 
bendruomeninei veiklai

Daug kur priekaištaujama, 
kad mūsų studentija yra pasi
metusi, be aukštesnių idealų, net 
nepakankamai lietuviškai sąmo
ninga. Tiesa, išeiviškas gyveni
mas daro įtakos, tačiau lietu
vis studentas nėra jau toks pa
simetęs ir be idealizmo. Idealiz
mas ir jaunatviškas entuziaz
mas yra prigimtos dvasinės do
rybės, kurių nei atimsi, nei daug 
jas pakeisi. Tik gal jaunimas 
ir vyresnieji vieni kitų kažkaip 
nesupranta? Pagaliau tas vieni 
kitų nesupratimas yra juk vi
siems laikams natūralus reiški
nys. Tik gyvenant savame kraš
te, į tai buvo žiūrima atlaidžiau. 
Lietuviškoji studentija vis dėlto 
domisi lietuviškais reikalais ir 
aktyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Kas nuoširdžiai nori, 
gali pamatyti ir tos veiklos re
zultatus. Tik gal studentai vei
kia per daug užsidarę savo kor
poracijose ir sambūriuose, per 
mažai palaiko ryšius su bendri
nėmis lietuviškomis organizaci
jomis.

ALB Chicagos Apygardos 
naujoji valdyba imasi ieškoti 
būdų ir kelių, kaip studijuojan
tį jaunimą pritraukti prie bend
ros bendruomeninės veiklos. 
Tuo tikslu Apygardos pirm, pa
vaduotojas St. Ingaunis, jau 
anksčiau gražiai dirbęs su jau
nimu, sukvietė Chicagos stu
dentų korporacijų atstovus 
bendram pasitarimui. Pasitari
mas įvyko š. m. vasario mėn. 23 
d. pas stud. J. Konaukaitę, 6146 
So. Albany, Chicagoje. Jame da
lyvavo atstovai iš šių liet, stu
dentų organizacijų: Liet, stu
dentų sąjungos, Akademikių 
skaučių draugovės, Korp! Vy-

e###*##**######*##*##*###*#*####*****#*###########*###**#.

AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ KANDIDAČIŲ IR KORP! 
VYTIS JUNJORŲ SUSIPAŽINIMO VAKARAS CHICAGOJE

Viena iš linksmesnių akademi
kių skaučių ir skautų tradicijų 
yra jų kandidačių ir junjorų 
susipažinimo vakaras, šio va
karo svarbiausi dalyviai yra bu
simieji korporacijų nariai, ku
rie perneša visų vakaro išdaigų 
naštą. Čia kartu sueina senieji 
nariai, naujai įstojusieji ir per 
dainą, juoką ir bendras vaišes 

tįs, Studenčių ir Studentų atei
tininkų draugovės, Korp! Neo- 
Lithuania, Korp! Santara ir 
šviesa ir Korp! Gintaras.

St. Ingaunis, pateikęs Apy
gardos valdybos norą suartėti 
su jaunimu, bendradarbiauti su 
jų organizacijomis lietuviškoje 
veikloje, pareiškė, kad be jau

Lietuvių studentų korporacijų atstovų ir ALB Chicagos apygar
dos valdybos pasitarimo dalyviai: pirmoj eilėj iš kairės Jadvy
ga Stirbytė ir Janina Konaukaitė. Antroj eilėj: Nijolė Leiputė, 
Vanda Gegevičiūtė, Danguolė Markutė, Dana Krikščiūnaite, Bi
rutė Koncytė ir Jolanta Gliošerytė. Trečioj eilėj: Edvardas Sa
kalauskas, Šarūnas Tauras, St. Ingaunis, Jurgis Gaučys, Liudas 
Šmulkštys, Vytautas Mišelis, Rimantas Karaliūnas ir Algirdas 
Volotka. Nuotr. Vyt. Reivyčio.

nimo bendruomeninis darbas 
yra nei pilnas, nei užtikrinąs 
ateitį. Jis pabrėžė, kad Apygar
dos valdyba neturi tendencijos 
jaunimo veiklą kontroliuoti, ar 
jai diriguoti. Bendruomennės 
tikslas yra remti jaunimo orga
nizacijas, nuoširdžiai teikti 
jiems konkrečią paramą. Kartu 

artimiau susipažįsta vieni su ki
tais, glaudžiau susilieja korpo
racinę šeimą.

Žemiau yra dedamos kelios 
scenos iš susipažinimo vakaro, 
įvykusio š. m. vasario mėn. 7 
d. “Avis Hotel’’ patalpose. Nuo
traukos darytos senj. Jono Ta- 
mulaičio. Danguolė 

ji kviečia jaunimą į talką, vyk
dant svarbiuosius mūsų išeivi
jos uždavinius: lietuvybės išlai
kymą, lietuviškos kultūros ug
dymą ir kova už liet, tautos 
laisvę. Kaip mūsų jaunimas, 
ypač organizuotas, gali prisidė
ti prie šių tikslų įvykdymo, St. 
Ingaunis pateikė ištisą sąrašą 

sumanymų ir pasiūlymų. Iškelti 
uždaviniai liečia platų mūsų 
išeivijos darbų barą, todėl minė
tas susirinkimas negalėjo jų ri
botu laiku ir be atskiro pasiruo
šimo nuodugniai išdiskutuoti. 
Tačiau principiniai dėl bendra
darbiavimo pasisakė visi vienin
gai ir palankiai, šitai buvo ne
sunku, nes visos liet, studentų 
korporacijos yra įrašiusios į 
savo reguliaminus taipgi ir 
bendruomeninės veiklos svar
biuosius uždavinius.

Patogesniam su Apygardos 
valdyba bendradarfcitfvimui nu
tarta sudaryti iš visų studentų 
organizacijų atstovų komitetą, 
kuriam vadovautų Liet, studen
tų sąjungos Chicagos skyriaus 
pirmiųinkas, ar jo jgąjįjtinis. 
Tas komitetas dar ir tuo būtų 
naudingas, kad jis suartintų 
ideologines studentų organizaci-

Tikrosios narės, Giedrė, Danguolė ir Gražina, 
susirūpinusios klausinėja viena kitos, kur pasi
slėpė tas junjoras, kuriam priklauso šis kaspi
nas. *

Senj. Rimas ir senj. Jurgis duoda klusnumo ir nuolanku
mo pamoką kandidatei Reginai.

Dalia Kolbaite

ŽMOGUS

Norėtųs užrašyti žmogų, kuris akimirką, tarytum saujoj 
vėją, 

paslėpti stengiasi menkuos delnuos,
kad taip slapčia tolyn ir vis tolyn nuo savęs bėgant, 
ji nuolatos žėrėtų jam žvaigždžių pyne;

Norėtųs užrašyt ir tą, kurs klastą žėresio pažinęs, 
atradęs Vien šukes šaltųjų atspindžių, 
gyvenimam palūžusiu žingsniu išėjo, 
kitiems dalindamas apgaulės karčią duoną;

Ir tą, kurs žemės rūbą užsidėjo, 
žiiKMluiinas, jog kada nors bus pašauktas vardu, ir atiduoti 

jj reikės; 
kuris, palikęs praviras savų namų duris, 
tylia tėkme į kitą krantą išsilieja.

Studenčių rekolekcijos
Studentų ateitininkų sąjun

gos New Yorko draugovės reko
lekcijos įvyko kovo 6—8 d. Ne
kalto Prasidėjimo seserį} vie
nuolyne, Putname. Rekolekcijų 
vedėjas kun. Gediminas Kijaus- 
kas, S. J. atvažiavo tai progai 
iš Chicagos. Uždaros rekolekci
jos prasidėjo anksti šeštadienį 
ryte su mišiomis, užsibaigė sek
madienį po pietų. Kun. G. Ki- 
jauskas suteikė studentėms po
piežiaus palaiminimą. Prie reko
lekcijų prisidėjo ir SAS Bostono 
draugovė. Abidvi draugovės 
nuoširdžiai dėkoja kun. G. Ki- 
jauskui už jo pasiaukojimą ir 
pasitamavimą. Dėkoja ir Nekal
to Prasidėjimo seserų kongre
gacijai už rūpestingą prieglau
dą ir vaišingą priėmimą savo 
sodyibon, kurioje tikrai buvo ga
lima rasti rekolekcijom tinkamą 
nuotaiką.

Draugovės berniukų rekolek
cijos, kurios tuo pačiu metu tu
rėjo būti Marianapolio vienuo
lyne pas marijonus, vienuolyną 
nusiaubus gaisrui, negalėjo į- 
vykti.

ir jos

jas tarp savęs ir su Liet, stu
dentų sąjunga, kuri yra atsidū
rusi lyg ir antraeilėj padėty. 
Liet, studentų sąjungos Chica
gos skyriaus veikla iki šiol buvo 
labai apmirusi, nors narių skai
čiumi turėtų būti gausiausia ir 
darbo apimtimi plačiausia. Nau
jasis skyriaus pirmininkas stud. 
Jurgis Gaučys deda pastangas 
išjudinti skyriaus veiklą iš su
stingimo.

Liet. Bendruomenės 
jaunimo tarpusavio susiprati
mui ugdyti nutarta pavasarį 
suruošti akademinio jaunimo 
šventę — akademiją, į kurią 
būtų kviečiami ir vyresnieji. 
Tai būtų lyg ir jaunimo su vy
resniaisiais susiartinimo šventė, 
kurią ateity vertėtų paversti 
tradicija. Gautą pelną būtų ga
lima panaudoti jaunimo reika
lams, ypač jų spaudai ir litua
nistiniam švietimui. Tokios 
šventės suruošimą Apygardos 
valdyba ne tik parems moraliai 
ir materialiai, bet ir rūpinsis 
jos pasisekimu.

Studentų atstovai žadėjo pri
sidėti prie Apygardos valdybos 
ruošiamų tarptautinių parodų 
ar švenčių parengimo.

St. Ingaunis pripažino didelę 
informacinę ir reprezentacinę 
svarbą Lituanus žurnalui, lei
džiamam akademinio jaunimo.

Literatūros vakaras 
Baltimorėje

Baltimqrės LJS.S. skyrius 
ruošia Literatūros ir meno va
karą balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vak.

Programą išpildys jauni me
nininkai iš Clevelando, Chicagos 
ir New Yorko, kartu bus su
rengta ir meno paroda. Vakaro 
pelnas skiriamas Lituanus žur
nalui.

Po programos bus šokiai, 
grojant Lekevičiaus orkestrui.

—O——

• Korp! Vytis Chicagos sky
riaus naują valdybą sudaro: 
senj. Rimas Karaliūnas — pir
mininkas, senj. Vytautas Miše
lis — pirmininko pavaduotojas 
ir iždininkas, senj. Algis Volod- 
ka — sekretorius, ir senj. Ri- i 
mas Vaitkus — junjorų tėvū
nas.

• Jurgis Maželis sausio mėne
sį išvyko į Europą tęsti svetimų 
kalbų studijas. Paskutiniu lai
ku Jurgis buvo L. S. S. Urba- 
nos skyriaus pirmininkas.

Jis pasiūlė bendrai suruošti pla
tų vajų, telkiant žurnalo leidi
mui lėšas, tam reikalui pažadė
damas pilną talką ir bendradar
biavimą. Suprantama, studentai* 
šiuo pasiūlymu tik apsidžiaugė, 
tikėdamiesi bendromis pastan
gomis surinkti žurnalui daugiau 
pinigų, negu kad iki šiol būda
vo surenkama. LituanuB žurna
lui, neseniai persitvarkius iš in
formacinio žurnalo į intelektua
linį - mokslinį, ypač bus reika
linga didesnė piniginė parama.

Buvo iškelti jaunimo meno ar 
sporto klubų rėmimo ir propa
gavimo klausimai, pvz. kalbėta '» 
apie Jaunųjų menininkų klubą, 
Antrąjį Kaimą, apie sporto klu
bus ir pan. Tačiau tai nebuvo 
plačiau diskutuota, nes klubai 
ir pan. yra savarankūs sambū
riai, neįeiną į studentų korpo
racijų veiklos orbitą, nors juo
se dalyvauja korporacijų pavie
niai nariai. Labai būtų naudin
ga, kad Apygardos valdyba su 
minėtais sambūriais sudarytų 
taip pat glaudžius bendradarbia
vimo ryšius.

Susirinkimas praėjo labai 
draugiškoje nuotaikoje. Jam ga
biai vadovavo stud. Vytautas 
Mišelis, sekretoriavo stud. Jad
vyga Stirbytė.

r
Danguolė Markutė
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