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ŠILTA PAVAKARE
Poeto Jono Aisčio šešiasdešimtąjį gimtadienį minint

KAZYS BRADCNAS

Šilta pavakarė, tartum lelijų 
kvapsnis, 

Pasklidusi svaiginančiu kvaitu, 
Giedra, kaip kūdikio šypsnys 

per sapną, 
Nerūpestinga, kaip Watteau.

Labai gyvai prisiminė šitas 
Jono Aisčio poezijos posmas, 
kada mes (brolis, maniškė ir 
aš) šių metų pilnose saulės 
atostogose, liepos mėn. 7 d., 
nekubėdami kasdieniniu fordu- 
ku braukėme j pietus nuo Bal- 
timorės Washingtono link. Bu
vo jau toks dienos metas, ka
da vėl anot to paties Aisčio —

O saulės spinduliai, kaip mie
žių varpos,

Nusvyra žemėn aukso akuo
tais.

Skubėti nebuvo ko. Ir kelio
nė ne turistinė. Keliolika metų 
gyvenus Washingtono pašonėje, 
juk viskas dešimtimis kartų 
ten lankyta, viskas, kas yra 
įdomesnio, matyta. Sostinėje 
užplanavę būti tuo metu, kada 
įstaigų ir įmonių žmonės, jau 
parėję iš darbų, jau pavaka
rieniavę, prisėda vakariniam 
atsikvėpimui. O mūsų suokalbis 
yra aplankyti Joną Aistį jo še
šiasdešimtojo gimtadienio pro
ga. Važiuojam tokioj nuotaikoj 
kaip į atlaidus. Net su tokiu 
atlaidiniu lauknešėliu, kuriame 
paguldyta pora butelių prancū
ziško vyno ir baltas, lietuviš
kas sūris.

Turime dar gerą pusvalandį 
laiko. Naujas, platus greitkelis, 
pavadintas Park Way, vingiuo- 
jasi žaliu, daug kartų matytu, 
bet nenusibodusiu gamtovaiz
džiu. Daug kas kaip tame, dai
na virtusiame Aisčio eilėrašty. 
Matome ir lauką, ir kelią, ir 
pievą, ir debesėlių tankų ižą, 
tik nebėra kryžiaus, šilo juos
tos mėlynos ir anos dainos 
graudumo...

* • •
Mintys kažkaip savaime nu

klysta į anuos laikus, kada mes 
buvome nepagydomai literatū
ros liga susirgę gimnazistai, o 
Aistis, tada dar rašęsis Jonas 
Kossu - Aleksandravičius, sa
vo “Imago mortis” knygoje 
1933 metais rašė:

Nešu vis taip džiaugsmingą ži
nią, 

Tartum Atėnams Maratoną — 
Širdis dar šaukia: Tempo! Fi- 

niš!
O man jau dvidešimt aštuoni!

Šiame numery:

• Jono Aisčio 60 metų sukaktį 
minint.

• Jono Aisčio eilėraštis.
• Neužbaigtas tautos epas.
• Dail. J. Bagdono studijoje.
• Havajų Arkadija.
• Tarp publicistikos ir mokslo.
• Atviras laiškas lietuviškai 

spaudai.
• Chaim Soutine garsas ir keis

tenybės.
• Lituanistikos Instituto orga

nizacija ir planai.
• Nauji leidiniai ir filmų įvai

rumai.
• Moterų gyvenimas,

Geltonsnapiai šeštokai anuo
met skaitėme šią poeto knygą 
ir svaigome jos burtuose. Gy
vo Aisčio dar nebuvome matę. 
Tačiau eilutėje suminėti “dvi
dešimt aštuoni” mums kažkaip 
atrodė, kad tai yra jau seno 
žmogaus amžius. Ir kaip keis
ta — dabar, kada važiuojame 
susitikti su šešiasdešimties me
tų Aisčiu, tiesiog negalim jo 
įsivaizduoti kitokio kaip dvide
šimt aštuonerių. Tik žinoma, 
mums dabar tie “dvidešimt aš
tuoni” jau atrodo pati žaliau
sia jaunystė.

O tada Vilkaviškio gimnaziją 
buvo apėmus tikra literatūrinė 
karštligė. Vien gimnazistai (ku
rių toje gimnazijoje buvo vos 
trys šimtai) naujos Aisčio kny
gos nupirkdavo kelias dešimtis 
egzempliorių. Jį skaitydavom 
kartų kartais, knygos nepasi
dalindami. Deklamuodavom, dai 
nuodavom ir poetą sekdavom 
ne vien tik savūos eilėraščiuos, 
bet ir... O už to daugtaškio sle
piasi toks nutikimas. Vienų 
metų advente į gimnazijos ren
giamą literatūros vakarą iš 
Kauno atvažiavo Aistis, Miški
nis ir Vaičiulaitis. Tada mes 
ir pamatėme pirmą kartą gyvą 
Aistį. Išvydome jį nedidelio 
ūgio (vaizdavomės aukštesniu), 
o kadangi buVo žiema, tai po
etas vilkėjo tokiu, vos žemiau 
kelių paltu, su kailine apikakle. 
Paltas aiškiai liudijo Kauną, 
nes čia Vilkaviškyje tokio su-

Jonas Aistis

kirpimo dar nebuvome pastebė
ję. O mūsų, gimnazistų, palte
liai buvo ilgi, kone iki žemės, 
labiau primeną kareivių “šine- 
lius”. Gi mano ir tas pats buvo 
jau nepataisomai nutrintas.

Po ano literatūros vakaro, 
artėjant Kalėdų atostogoms, 
išsiprašiau iš tėvų nupirkti man 
medžiagą naujam paltui. Tarp- 
švenčių dienomis nuėjau pas 
mūsų kaimo galulaukėse gyve
nantį didelio garso siuvėją 
Liudviką Broką ir jam ilgai 
dėsčiau, kokį man tą paltą pa
siūti, kaip uždėti apikaklę ir 
visa kitą. Grįžtant po atostogų 
gimnazijon, paltas buvo kaip 
nulietas. Visai toks pat, kaip 
regėtasis Aisčio. Su juo tikė
jausi nustebinti savo kambario 
draugą, bendraklasį Juozą Gra
žulį, tur būt, patį didžiausią 
Aisčio gerbėją, jau įsigijusį 
šaunaus poeto, beletristo ir ver
tėjo vardą moksleivių spaudo
je. Bet, kai iš namų tėvas jį 
atvežė Vilkaviškin, visa mano 
puikybė ir planuotas siurprizas

Nokstanti vasara Nuotrauka Juozo Mažeikos

dingo — Juozas vilkėjo taipgi Gal bus ne pagal aukštąjį eti- 
naujinteliu paltu, dar labiau 
panašiu į Aisčio negu ma-
nasis...

» * »

Paskendę šitokių prisiminimų 
šnektose, lenkiame Washingto- 
no miestą iš rytų pusės ir ar
tėjame į pietrytinius jo prie
miesčius. Pradedame lyg ir tru
putį baimintis. Juk tikriausiai 
šviesuoliška sostinės lietuvių 
kolonija bus prisiminus jų tar
pe gyvenančio ryškiausiojo mū
sų poeto Jono Aisčio šešiasde
šimtąjį gimtadienį. Juk vis dėl
to Aistis! Be abejo, šia proga 
jų bus užeita kaimyniškai poe
tui paspauti ranką, gal net au
tomobiliui nebus vietos kur pa
statyti. Ir kaip čia mes dabar?

Jonas Aistis
IŠ CIKLO

Afa/io giminės giesmė

II APMĄSTYMAS

Ne mano giminės garbės,
Ne didybės,
Ne žygių didžių
Ir ne jos milžino grobio 
Dabar pasigendu, 
O vienos
Tiesos tiktai
Ir teisybės...

Ne kraujo upelių,
Ne lavonų kalnų,
O valios
Ir noro gyventi,
Ne žygių,

.Pilkos
Kasdienybės:
Paprastos šviesiaplaukės mer

gaitės 
Su pynelių sijonu,
Su žalvario 
Ar sidabro 
Įmantriais pakabučiais, 
Su karoliais
Ir segėm, 
Su žiedais 
Ir dailia, 
Kuria skamba laukai, 
Ežerai ir šilai: 

tu nesulauksi, 
jaunas berneli, 
kad aš drebėčiau, 
kaip žalia rūtelė, 
aš tavęs jauno 
jau atsilenksiu, 
jau atsilenksiu 
saulelės slenksčiais, 
dienelės pazarėliais...

ketą?...
Tačiau prie Aisčio pastogės 

ramu ir tuščia, kaip laukuose 
per sekmadienio sumą. Šeimi
ninką namuose randame vienut 
vieną. Žmona Aldona su jauną
ja šeimyna išvažiavusi lankyti 
giminių Kanadon, o sukaktuvi
ninkas poetas dažo kambarius. 
Tada jau drąsiau ir laisviau 
tiesiame rankas, sveikiname ju
biliatą ir pakeliame prancūziš
kąjį už poeziją, poetą ir ateitį.

Įsikalbėjus, prasitariame ir 
apie ankstesnę mūsų “baimę” 
rasti šiandien čia ir daugiau 
mūsiškių. Šnekus poetas tik nu
moja ranka:

— Jeigu, va, šitaip kukliai 
ir bičiuliškai, tai miela ir ma-

Ne nusiaubtos šalys, 
Ne sodybų degėsiai 
Ir belaisvių varomos voros, 
Ne tvirtovių išgriautos 
Sienos man rūpi,
O žvalus,
Šaunus vaikinas
Ir jo:

bėras žirgelis, 
tymo balnelis, 
sidabro pentinėliai 

Dainomis ataidėję 
Ir iš žemės įsčių 
Pavasarį patvinusios upės 
Išplauti į paviršių.

f
Man rūpi
Paprasta
Ir kasdienė būtis: 
Lipdomas, 
žiedžiamas puodas, 
Sėjamas, 
Valomas laukas, 
Dievybei pilamas kalnas, 
Viskas, viskas-------
Žygiai ir niekšystės, 
Pasiaukojimas ir išdavimas, 
Garbė ir gėda, 
Meilė ir neapykanta, 
Gyvenimas ir mirtis...

Man knieti ir rūpi
Ne garbė, 
Ne didybė, 
O tiesa ir teisybė: 

ir nuoga, 
ir karti, 
ir kieta, 
bet visa! 

lonu. Betgi vašingtoniečiai lie
tuviai man buvo užsimoję šia, 
ne mano nupelnyta proga su
ruošti iškilmingą ir didelį ba
lių. Atsisakiau. Ir prisipažinsiu 
kodėl. Mat, esu padaręs, kas 
liečia visokiausią viešą links
mybę, beveik gavėnios apžadus. 
Ir šitokiose aplinkybėse. Karo 
metais gyvenau vokiečių oku
puotoje Prancūzijoje. Man gilų 
įspūdį padarė šiaip daugelio 
nerimtu laikomas Prancūzijos 
jaunimas. Per ketverius okupa
cijos metus nemačiau aš jo nei 
šokančio, nei kaip nors kitaip 
viešai besilinksminančio. Tai 
buvo akivaizdi rezistencinės 
dvasios demonstracija ir kie
tas prancūzo užsispyrimas. Ta
da ir tariau sau: kol negrįšiu 
laisvon Lietuvon, gana visokios 
apgaunančios ir iškilmingos 
linksmybės.

» # *

Jubiliejinės dienos mūsų po
kalbio temos dabar klajoja po 
neaprėpiamus literatūros lau
kus. Poetas jautriai džiaugiasi 
nūdieniniais lietuvių rašto lai
mėjimais ir pats dar vis didina 
kūrybinį kraitį. Tai su dideliu 
atidumu ir su spalvinga isto
rine perspektyva jau kuris lai
kas jo rašomas romanas iš 
ūkana apgaubtos, tolimosios 
prūsų praeities. Poetas yra bai
gęs ir dvylikos apmąstymų cik
lą “Mano giminės giesmė”, ku
rių vieną spausdiname ir šios 
dienos kultūriniame Drauge.

Jubiliato, kaip ne viena pro
ga galėjome patirti, esama ne 
vien tik- literatūrinės uždaru
mos žmogaus. Jis atviromis 
akimis seka visą mūsų kultū
rinio gyvenimo platumą, domisi 
mūsų visuomeniniais, net poli
tiniais klausimais, lukštena nū
dieninės filosofinės minties rai
dą ir stengiasi suvokti ateities 
pasaulio kontūrus. Visame ši
tame gausių problemų spiečiu
je poetas turi jų atžvilgiu ir 
savas, kartais net neįprastai 
originalias nuomones, kurias jis 
pokalbyje gyva ir savaip vaiz
dinga kalbu perteikia.

Šį kartą jis buvo neseniai 
baigęs skaityti Antano Macei
nos naują knygą “Niekšybės 
paslaptis”. Tad ir užkliuvome 
už niekšybės sąvokos aplamai 
ir už begalinio įvairių niekšybių 
derliaus mūsų dvidešimtame 

(Nukelta į 2 psl.)

NEUŽBAIGTAS TAUTOS 
EPAS

Stovime ant slenksčio 25 
metų liūdnos Lietuvos nepri
klausomybės praradimo su
kakties. Ir kai iš šimtmečio 
ketvirčio žvelgiame atgal į ho
rizontuose beslypinčius tautos 
laisvės rūmus, juose mums at- 
siskardena dainos ir karių 
gretos, vedamos gražiai nuau
gusių ir dar gražiau apsirė
džiusių karininkų, įsiūbuota 
ginklų fondo akcija, pakili, 
patriotinė nuotaika, skelbianti 
tautos nenurimimą be Vilniaus, 
ištikimybę Baltijai ir t. t. Ir 
net vienintelio nepriklausomos 
Lietuvos universiteto pavadi
nimas, aplenkiant pirmąjį lie
tuvių literatūros klasiką K. 
Donelaitį, plačiapetį Lietuvos 
švietėją M. Valančių ir kitus, 
mums mini karvedį, kurio 
žingsniai skambėjo tarp Bal
tijos ir Juodųjų jūrų... Tokia 
į gyvenimą žengė laisvoji Lie
tuva. Karingai, patriotiniai nu
siteikusi.

Tačiau, kai ginklai tapo iš
mušti iš tautos rankų ir laisvė 
priešų sumindžiota, kai lais
vos Lietuvos vardas išbrauk
tas iš žemėlapių, Lietuvą kul
tūringojo pasaulio tarpe atsto
vauti pasiliko Donelaitis, Čiur
lionis, visa eilė mūsų rašyto
jų, dailininkų ir aplamai kul
tūrininkų. Tegu laisvoji Ang
lija būna ištrinta iš pasaulio 
— ją amžiais atstovaus Sha- 
kespeare’as, Italiją —- Dantė, 
Vokietiją — Goethė ir t. t. 
Tokia jau pasaulio šventoji 
tiesa — labiausiai amžiams iš
lieka dvasiniai turtai, kūryba. 
Mūsų laisvoji Lietuva, regis, 
dar nesuspėjo į tai tinkamo 
dėmesio atkreipti...

Bet likimas lėmė, kad ka
riškai ir pabrėžtinai patriotiš
kai auklėta tauta, atėjus lai
kui, fiziniai sukūrė didį krau
jo epą, kuris laisvajam pasau
liui dar nėra visapusiškai pri
statytas ir kurio reikšmė tik 
ilgesnių dešimtmečių laikotar
pyje turės stipriau išryškėti. 
Tas epas — tai Lietuvos par
tizanų vestų laisvės kovų lai
kotarpis, prasidėjęs 1944 me
tų vasarą ir nusitęsęs iki 1956 
m., kada galutiną viltį laisvės 
kovai tęsti atėmė Vakarų ne
paremtas Vengrijos sukilimas. 
Tai epas, žiauresnis už Pirčiu
pį, Katyną, Dachau, Buchen
valdą ir kitus pragarus, ku
rių vaizdai pasirodo televizi
jose, dar vis tebeskambėdami 
žmonių lūpose...

Kaip sutiko Vakarų lietu
vis tautos, pasilikusios na
muose, kraujo epą? Greitai 
išpirko J. Daumanto dokumen
tinės “Partizanų’ knygos abi 
laidas, savo tarpe rado gyvų 
idealistų, kurie ryžosi vykti į 
mirtį, ruošė partizanų minėji
mus, apeigas prie jų simboli
nių kapų. Vakarų lietuvis tik
rai atliko karišką - patriotiš
ką pareigą toje dvasioje, ku
rioje jis buvo augintas lais
vos Lietuvos dienomis.

Bet kai J. Daumantas su 
savo vyrais atnešė pavergtos 

Lietuvos tikinčiųjų laišką šv. 
Tėvui ir laišką tremties lietu
viams, kai tie skaudūs laiškai 
buvo išversti į įvairias kalbas 
ir atskirais leidiniais plačiai 
paskleisti po žmones, mes sa
voje kalboje jų neišleidom jo
kia atskira brošiūrėle, mes jų 
parankėje neturim ir dabar, 
gal būt, net jau esame pamir
šę laiškų turinį. Savo nuotai
komis, gal būt, esame jau la
bai toli nuo tų skaudžių do
kumentų, kurie, kaip relikvija, 
turėtų būti šalia šv. Rašto 
kiekvieno lietuvio namuose. 
Štai kur ir yra atitrūkimas 
nuo Donelaičio, nuo Valan
čiaus ir nuo tų dvasinių tra
dicijų, kurios turėtų byloti 
amžinesnį tautos išlikimą.

Gal lietuvių tauta kada 
nors iš šio kraujo epo susi
lauks ir graikiškos “Hijados” 
ar suomiškos “Kalevalos” 
apimties veikalo. Dar konkre
tesnis dalykas — tai lietuviš
koji opera su libretu iš Lietu
vos partizanų epochos, ku
ri, berods, jau yra rašo
ma. Sukilimų parodoje praė
jusį pavasarį Čiurlionio gale
rijoje pastebėjom, kad daili
ninkų kūriniuose paskutinioji 
tautos kovų ir kančių epopėja 
dar nebuvo pakankamai stip
riai perkelta į drobę ar skulp
tūrą. Ir tikriausiai dėl to, kad 
dar neturėta pakankamos lai
ko perspektyvos, reikalingos 
monumentaliems kūriniams.

Išeivijos muzikinio gyveni
mo aktyvas, artėjant šimtme
čio ketvirčiui nuo Lietuvos 
laisvės netekimo, į kurios rė
mus įeina ir paskutinysis fizi
nis tautos kraujo epas, ryž
tasi jį ryškiai paminėti. Tik 
ne gedulingais paradais, ne 
kalbomis prie simbolinio Lie
tuvos partizano kapo, bet di
deliu, sunkiu, retu, monumen
taliu ir iškilmingu kūriniu — 
Verdi “Reųuiem” ir nauja tau
tine komp. Br. Markaičio, SJ, 
kantata “Vilniaus varpai”, 
kur visi tautiniai simboliai, 
tautos kančios, kovos ir ver
gijos numetimo pastangos įsi
lieja į viltingą Vilniaus varpų 
gaudimą, šis užmojis, iškilęs 
iš Lietuvių operos veržlios ini
ciatyvos, yra ryškus posūkis 
į mūsuose naują Vakarų kul
tūros tradiciją masine prasme, 
kur didelius, giliai vertingus 
įvykius reikia papilnėti tikrai 
brandžais, monumentalaus gar 
so kūriniais.

Tad ir reikia nuoširdžiai pa
sidžiaugti, jog šiuo keliu su
ka išeivijos lietuviai, keliu, 
kuriuo nuo seno eina kultū
ringosios tautos. Muzikinis - 
intelektualinis įvykis deramai 
primins ir pagerbs ne tik žu
vusius už Lietuvos laisvę, bet 
ir Lietuvos laisvės dienas, ku
riose buvo visuotinai įžiebta 
anoji dvasia, kuri, nelaimių 
dienoms atėjus, gal būt, su
burs ir nemirštamą tautos 
kraujo epą. Ateinantiems lai
kams dar lieka didis uždavinys 
— įkūnyti jį kūrybinėje plot
mėje. VI. Rmj.



Tarp publicistikos ir mokslo
Pr. Pauliukonio istorijos mokymo metodiką aptariant

Pr. Pauliukonis, ISTORIJOS 
MOKYMAS. Išl. rankraščio teisė
mis Pedagoginis lituanistikos ins
titutas. Chlcaga 1963. Kaina $2.

Yra toks senas, iš romėnų 
laikų paveldėtas posakis: kny
gos turi savo likimą (habent 
sua fata libelli). Tuo posakiu 
norirpa pažymėti, kad pasiro
dančiose knygose ar šiaip raši
niuose atsispindi ta visuomeni
nė aplinka su savo polinkiais 
ir ideologija, kurioje autorius 
gyvena. Knygos yra gyvenamo
jo laiko atspindžiai, ir jų liki
mą bęi sėkmę lemia visuomeni- 
niai polinkiai bei kultūriniai po
reikiai.

Publicistikos pavojus
Mūsų čionykštėje rašliavoje 

ypač žymūs gyvenamieji ir at
menamos praeities laikai. Jos 
totoos, dažnai susietos su palik
tuoju kraštu, reiškia tėvynės 
ilgesį ar pergyvenimus, svetur 
kuriantis ar įsikūrus. Labiau
siai aiškėja išeiviško gyvenimo 
pobūdis tautos praeičiai skir
tuose rašiniuose. Juose lyg at
gyja romantinė kryptis, kur 
linkstama idealizuoti praslinkę 
laikai ir skatinama skaitytojo 
meilė jiems. Tuo būdu praeitis 
sudabartinama ir jos dėstymas 
virsta lyg ir publicistika.

Dabartinė mūsų tautinė emi
grantinė buitis ryškiai atsispin
di istoriko Prano Pauliukonio 
parašytame veikale: “Tautos 
istorijos mokymas”, išleistame 
rankraščio teisėmis Pedagogi
nio lituanistikos instituto 
(1908). Kaip iš autoriaus pasi- 
Bakymo įžangoje aiškėja, veika- 
lb tikslas nurodyti Lietuvos is
torijos mokytojui, kaip anas ją 
turi panaudoti tautiniam jau
nuomenės auklėjimui. Uždavi
nys nelengvas, ir jo siekiant, 
Šimkų išsilaikyti mokslinėje 
plotmėje, nenukrypstant į pub
licistiką.

Štai autoriaus gražiai ir su 
įsijautimu parašyti pirmos da
ilės 4 pirmieji skyreliai dvelkia 
įprasta publicistika. Oia ne tiek 
įrodinėjama, kad istorija yra 
tautos auklėjimo priemonė, kiek 
kalbama, kad ji turi tokia būti. 
ĄutoriUB ne tiek dėsto, kaip 
yra, bet kaip turi būti. Po šių 
imperatyvinių skyrelių seka 
penktas ir šeštas skyreliai, 
tikrai instruktyvūB, kalbantieji 
apie istorijos dėstymą Lietuvo
je ir kitur.

Svarbi antroji veikalo dalis 
— dėstymo tikslai, turi nevy-

ŠILTA PAVAKARE
(Atkelta iš 1 psl.) 

amžiuje. Poeto kalba apie tai 
visu sąvo konkretumu buvo to
kia įdomi, kad užsipuoliau, jog 
jis šią niekšybių temą parašy
tų Kultūrinio Draugo atkarpai. 
Sukiko. Tad reikia tikėtis, kad 
šis būsimasis Aisčio raštas bus 
tiek, pat aštriai įdomus, kaip ir 
anksčiau spausdintoji elegija 
apię. rezistenciją.

Mtisų pašnekesiui, tur būt, 
rįębūtų buvę ir galo, jei ne va
karėjanti prieblanda ir prieš 
akis dar grįžimas Baltimorėn.

• * •
Ir vėl štai riedame tuo pačiu 

kelių, lik šį. kartą atgal į šiau
rę. Marylando banguojančius 
kalnelius ir pakelės miškų 
kuokštus jau gaubia žvaigždė
tas vasaros nakties skliautas. 
Mieguistos mintys dar vis nu
klysta į praėjusio karo metus 
Vilniuje, kada mes studentai 
taip godžiai iš rankų į rankas 
nusirašydavome nežinia kokiais 
keliais iš Prancūzijos Lietuvon 
atklystančius, naujus Aisčio ei
lėraščius. Ak, ir šių dienų Vil
niaus jaunimui poetas Aistis 
nėra svetimas ir nėra to jauni
mo nežinomas, kai ten rašo
mose to jaunimo poemose bei 
romanuose, be abejo, net su 
tam tikra rizika, pakartotinai

JUOZAS JAKŠTAS

kusią pradžią, kur kalbama apie 
religingumą, dorinimą ir este
tiką. Pirmiausia prasikiša apo
logetinis ■ tikslas, kalbant apie 
Katalikų Bažnyčią Lietuvoje, 
kas vargu ar tinka šiam veika
lui. O kalba apie dorinimą ir 
estetika priklauso jau publi
cistikos sričiai. Gerai nusaky
tas materialinis mokymo tiks
las. Formalinis tikslas, rodos, 
kiek perdaug plačiai užgrieb
tas. Pvz. savarankiškumo auk
lėjimas nėra specifiškai istori
jos mokymo tikslas; o kalba 
apie socialinių jausmų auklėji
mą jau nukrypsta vėl į publi
cistiką. Paskutinis skyrelis (4), 
Praeities atkūrimas, geriau tin
ka materialistiniams tikslams 
nei formąliniams.

Vienur, pritariant, kitur 
abejoJant

Trečioje knygos dalyje — 
dėstymo būdai ir priemonės, 
kur kalbama daugiau apie mo
kymo techniką, būtų pravertę, 
šalia mokytojo pasakpjimp ir 
kįauąimo būdo, dar iškelti pa
sikalbėjimą, kur mokytojas lei
džia patiems mokiniams pasi
sakyti kokiu jo. parinktu, pla
tesniu dalyku. Autoriaus pava
dintas laboratorinis būdas gal 
geriau būtų tikęs vadinti semi
nariniu būdu, kaip įprastą aukš
tosiose mokyklose vadinti. Tin
kamai išdėstytas vadovėlio pa
vartojimas šalia kitos istorinės 
literatūros, paveikslų, brėžinių, 
lentelių. Bet patarimas duoti 
mokiniams rašyti fiktyvinius 
dienoraščius apie praeitį nesek
tinas. Mat, tuo mokiniai tik 
bus pratinami lengvapėdiškai 
atkurti istorinę tikrovę. Nerei
kalingas baigiamasis skyrelis 

,apie istorijos vadovėlį, nes tai 
pakartojimas skyriaus apie 
knygas.

Daiktiniai ir rašytiniai 
šaltiniai

Ketvirtoji dalis — laikas ir 
vieta, vykę nurodymai mokyto
jui apie chronologijos mokymą 
ir apie supažindinimą su žemė
lapiais. Gaila, kad autorius, kal
bėdamas apie žemėlapius, pa
minėjo seną J. Gabrio Lietuvos 
žemėlapį, o praleido J. And
riaus sudarytąjį ir J. Kapočiaus 
išleistąjį sieninį, skirtą pirmo-

vis matome išnyrančias Jono 
Aisčio vardo ir jo poezijos 
užuominas. O kaipgi mes čia 
laisvajame pasauly? Kiek pa
rodėme dėmesio 1961 metais 
čia išleistam pilnam Jono Ais
čio poezijos lobiui ir kiek tos 
knygos išpirkome?

♦ • »

Netrukus turės priekyje su- 
mirgėti Baltimorės žiburiai. O 
kol kas kairėje dangaus pusėje 
ramiai šviečia didelė Vakarinė 
žvaigždė, mintyse vėl išvynio- 
janti Jono Aisčio poezijos pos
mą:

Rai nublykšta skliautai ir dar 
vien tik vakarė

Kaip sidabro drugelis plasnoja 
viena, 

SuSiurena platano Sakelės nu
karę 

Ir iŠ tolo atplaukianti meilės 
daina...

Poetę Jono Aisčio daina, ku
pina meilės pilkajai žmogaus 
buičiai, kupina meilės savam 
gimtajam kampui ir skriau
džiamai herojiškai tėvynei. Ir 
šitoji jo daina jau nesiliaus 
aidėjusi lietuvių literatūroje ir 
lietuvio širdyje ir tada, kada 
visos mūsų žemiškos kelionės 
bus čia jau seniai pasibaigu
sios... 

je eilėje mokykloms, šiai daliai, 
rodos, netiktų skyrius apie šal
tinius. Jei vis dėlto parūpo šio
je vietoje tai apibūdinti, tai bū
tų reikėję kalbėti apie dvi šal
tinių rūšis: apie daiktinius ir 
rašytinius. Daiktiniai šaltiniai 
praverčia ne vien tiems lai
kams, “kai žmonės dar nemo
kėjo rašyti”. Jię eina greta su 
rašytiniais šaltiniais. Juk apie 
kuršius, gyvenusius šiaurės va
karų Žemaičiuose IX a., suži
nome iš Rimberto kronikos ir 
iš Apuolės iškasenų. Kalbant 
apie skirtumą tarp šaltinių ir 
istorinės literatūros reikėjo pa
žymėti, jog čia turima galvoje 
vien rašytiniai šaltiniai; nes 
tik jie tegali būti gretinami su 
literatūra. Nėra jau toks ryš
kus skirtumas tarp istorinės li
teratūros ir šaltinių, kaip auto
rius mano.

Pastabos apie biografijų dės
tymą (V dalis) gan vykusios. 
Tik patarimas skyrium charak
terizuoti asmens gyvenamą lai
kotarpį neturėtų būti mokyto
jo pasektas. Mat, laikotarpis 
turėtų būti esmingai įpintas į 
pačią biografiją ir tuo būdu as
muo parodytas laiko fone. Ži
noma, autoriaus pridėta minė
tinų asmenų lentelė gali būti 
keičiama ir papildoma.

Trumpai apie atskiras knygos 
dalis

VI dalis — istorijos pamo
kos planas — visai praktiška, 
kur teikiama pavyzdinė pamoka 
pradžios ir aukštesnės mokyk
los mokytojui. Svarbi ypač da
lies pradžia (1, 2 sk.), duodant 
bendrus nurodymus pamokos 
vedimo reikalu. Tuo tarpu konk
rečios pavyzdinės pamokos per
daug ištęstos ir vargiai reika
lingos. Juk nėra reikalo duoti 
sukramtyto kąsnio nuryti.

VII dalis — kalba apie isto
rijos mokytojo privalumus tin
ka mokytojui aplamai, o ne vien 
tily istorijos dėstytojui. Auto
riui, reikėjo apsiriboti tik istori
jos mokytojui būtinomis ypa
tybėmis ir neiti į platumas. 
Manding, reikėjo šioje vietoje 
pabrėžti istorijos mokytojo bū
tiną ypatybę — jo visuomeniš
kumą, jo nuolatinį ir gyvą do
mėjimąsi dabartiniu visuomeni
niu gyvenimu. Tik būdamas vi
suomeniškas, jis tegalės sėk
mingai pinti pareitį su dabar
timi ir tuo istoriją lyg ir aktu
alinti.

VIII dalis — tautos istorijos 
išgyvenimas, skirtas pavaizduo
ti priemonėms, per kurias moks 
leiviai turėtų pajusti praeitį ir 
ją išgyventi. Autorius šioje vie
toje kalba apie tautines šven
tes, tradicijas, giesmes, ženk
lus ir paveikslus. Rodos, nede
rėtų kalbėti apie tris himnus, 
nes himną kiekviena tauta bei 
valstybė turi vieną. Kitos ša
lia jo giedamos melodijos, kad 
'Ir ypatingai žmonių mėgiamos 
ir prasmingomis laikomos, te
gali būti vadinamos tik gies
mėmis. Itin patraukia skaityto
jo dėmesį originalus Gedimino 
stulpų simbolinės reikšmės aiš
kinimas. Būtų buvę pravartu 
ta proga pasakyti šį tą ir apie 
Gedimino stulpų istoriją.

Apskritai, Pr. Pauliukonio 
tautos istorijos mokymo vado
vas yra kilęs iš praktikos ir 
skirtas mokyklos praktikai. 
Autorius nesileidžia į teoretiš- 
kuB išvedžiojimus, nepaiso per 
daug tais klausimais literatū
ros, bet labiau tenkinasi savo 
patirtimi. Jis teikia istorijos mo
kytojui lengvą vadovą, vieto
mis nukrypstantį į publicistiką, 
bet vis dėlto naudingą, pamo
kas planuojant ir jas dėstant

Pažinimu pasiekiame tik pasau
lyje randamą tikrovę, o absoliu
tinė būtis atsiskleidžia tik tikėji
mu. — K. Jaspers

Atviras laiškas lietuviškai spaudai
Vertas visos lietuviškos spau

dos dėmesio straipsnis buvo at
spausdintas “Draugo” kultūri
niame priede (1964 liepos 18 d. 
Nr. 168). Straipsnio pavadini
mas: “Patriotizmas ir egoiz
mas”, arba — kiek iš tikrųjų 
mes aukojame. Jo autorius — 
tik dvi didžiosios raidės L. D.

Straipsnis rimtas, objektyvus, 
kultūringas, neužmirštinai ir gy
vybingai svarbus lietuvybės eg
zistencijai. Mano supratimu, 
kiekvienas lietuviškas laikraštis 
tą straipsnį privalėtų perduoti 
savo skaitytojams: ar tai ati
tinkamų komentarų formoje ar 
santraukos būdu. Pagal to 
straipsnio autorių, kiekvieno lie
tuvio pareiga yra aukto, o lietu 
vybei aukoti reikia su dar di
desniu duosnumu ir pasišventi
mu. Juk ir didžiausias lietuvis 
- šyktuolis nesitiki, kad lietu
vybės reikalams pinigus auko
tų koks izraelitas, airis ar 
koks kitas amerikietis. Patys 
lietuviai turime paremti visus 
gyvybingus įietuviškus reika
lus. Ir turime-'juos remti ne tru
piniais, bet visu kaupu ir iš šir
dies. Mūsų pasididžiavimui tu
rime jau šimtus lietuvių, galin
čių važiuoti į Europą ir tai ke
lionei paskirti tūkstantį ar dau
giau dolerių. Būtų daugiau ne
gu gėda, jeigu toks lietuvis, va
žiuojantis į Europą ar į kitą 
panašią kelionę, nepaskirtų 
nors dešimt procentų kelionės 
išlaidų lietuviškiems reikalams. 
Visi žinome, kad tūkstančiai 
lietuvių jau gali surengti šau
nius balius ir turėti brangias 
atostogas. Bet begaliniai liūd
na, kad iš tokių tarpo tik labai 
mažas procentas atiduoda ati
tinkamą duoklę lietuvybei.

Ano minėto straipsnio auto
rius yra didelis tolerantas, ne
prievartauja aukotojo savo pa
žiūrai, bet pataria apsispręsti 
pagal išmonę aukojant ar Lie
tuvių Fondui, ar tiesioginiai L. 
Bendruomenei, ar kokiai litua
nistinei mokyklai, ar kuriam 
kitam lietuviškam reikalui bei 
liet, religiniam užmojui, kaip 
Šiluvos koplyčiai Washingtone 
ir panašiai. Bet aukoti reikia, 
aukoti ir nesigailėti, o ypatin
gai nesigailėti plačiam lietuviš
kos kultūros labui.

Straipsnio autorius suskirsto 
lietuvius aukotojus į 3 grupes. 
Pirmoji — kurie viskam au
koja, kurių dėka visi lietuvių 
reikalai ir išsilaiko, bet jų skai
čius nedidelis. Antroji grupė — 
kurie neturi ir negali aukoti, 
iš jų. žinoma, niekas nieko ir 
nelaukia. Trečioji grupė — tai 
tie, kurie turi, bet jokiam lie
tuviškam reikalui neduoda ar
ba duoda labai, labai mažai. Tu
rime apgailestauti, kad ši tre
čioji grupė yra, tur būt, pati 
gausiausioji. Aš manau, kad 
čia būtų spaudos ir spaudoj ra

šančiųjų viena iš didžiausių mi
sijų mėginti pabudinti tos tre
čiosios grupės patriotinę sąži
nę. Daryti viską, kad jie įsi
jungtų į pirmąją lietuvių grupę 
ir aukotų dupsniai ir nuolatos 
sau pasirinktam lietuviškam 
reikalui. Lietuviškoji spauda ir 
joje rašantieji turi būti šauk-
'.■.T,T--------------------------------------------------------------------

P. ŠILEIKIS, 0. P. 
Ortopedas, Protezlstas 

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

(Arch Supports) ir t t
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštad. 9-1 
2850 W. 63rd St, Chicago 29, III.

Tel. PRospect 0-5084
I.......  ■■ SBBBBSB!

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, ĄUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS
i. PRITAIKO AKINIUS

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220. 
Rėš. telef. tVAlbrook 5-5070

Res. HE 6-1070
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOMlGINf! CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717

Resid.: 3241 West 66th Place 
TeL: KEpublic 7-7808 

DR. S BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso, telef. 476-4042 

Rez.. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Libęrty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Mest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 Mest Slst Street
Valandoj: Pirm., antr,, ketvirt. 2-9 
vai. penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIAIA B® — NERVU Hi 

EMOCINES lIgos 
CRAWEOD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Rd.
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzle Avė., 1VA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001. 

liai, besikreipią į merdėjančius 
lietuvius, kad jie atsibustų ir 
nebijotų prisipažinti lietuviais. 
Jeigu J. F. Kennedy, būdamas 
ir Amerikos prezidentu, nesibi
jojo viešai prisipažinti airiu, ap
lankė savo prosenelių tėvynę ir 
ja didžiavosi, tai ir mes kiek
vienas turime didžiuotis ir jaus
tis garbingais Lietuvos vaikais. 
Ir dar daugiau, nuoširdžiai ir 
su kaupu bei nuolatiniai remti 
lietuviškus reikalus. Būtų di
delė mūsų tragedija, jeigu pri
truktume lietuviškų reikalų rė
mėjų. Tada nukentės ir visas 
lietuviškasis gyvenimas: lietu
viška spauda pritruks skaityto
jų, lietuviška knyga neteks pir
kėjų, lietuviškos organizacijos 
nebeturės narių, kurie kovotų

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Six*cialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 Mest 71st Street
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 
Šešt. 12—3 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel. PR 8-2220

Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKŲ LIGOS 

2656 Mest 63ixl Street 
Pirmad.. antrad., ketvirt ir penkt 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 Mest Marųuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso PH 6-1795. Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2300 West Slst Street 

Oakley Medical Arta
Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Atostogose Iki rugpiūčlo 2 d., pra- 

Soin kreiptis J dr. P. Kisielių.

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

(I4et.ii vis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad ir 
penktad. nuo 12-4 p. p.. 6:30-8:30
vai. vak. Šeštad. 12-4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—3 vai. tr 6—S vai. vak. 
išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet —

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7150 south Westėm Avenue 

Pirmad.. antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vaL p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Mest 71st Street 
Telefonas IIEmiock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

Vai.: pirmad. ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S|>ecia|ybč — vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef, ofiso: PUliman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3948

Priėm. vai.: kasdien 6-8 v. v., fiešt. 
1-4 p. p. ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS 
Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigan Avenue 
Valandoa susitarus telefonu 

už Lietuvos laisvę, jos žodį Ir 
kultūrą.

Kiekvieno aktyvaus lietuvio 
šventa pareiga paveikti savo 
artimuosius ir pažįstamus, kad 
jie atiduotų savo didžiausią pi
niginę auką lietuvybės reika
lams.

A. Razina 
1964. VII. 23.

• Lenkijoje išleista apybrai
ža apie Donelaitį. Lenkijos - 
Sovietų Sąjungos draugija Var 
šuvoje išleido Z. Stoberskio kri- 
tikinę apybraižą “Kristijonas 
Donelaitis lietuvių kultūros ir, 
literatūros fone’. Pacituoti ir 
komentuoti (žinoma, pagal 
marksistinę kryptį) Donelaičio 
"Metai”.

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street 

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

uždaryta.
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 p. p.
Ifiskyrus trečiadien) 

Šeštadieniais 10-6 v. p. p.

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4807 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Arcber) 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak.
Treč. ir sokmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS

2745 West 69th Street
Priešais Šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akta Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Avė., Y A 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždaryta; šešt. nuo 10 v. r. iki 1 po
piet.

Rez. tel. PR 9-6730
DR. L. SEIBUTIS

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 West 
7tat St. (7l-<ta ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Michl- 
gan avė. Suite 808, tel. CF. 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-0017

Valandos: 1-3 p. p. ir 6-8 p. p. 
Penkt. tik 1-3 p. p.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutari].

Offiso telef. CLirtside 4-2896 
Resid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal su,įtarimą. Šeštadieniais nuo 2 v. 
Iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

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

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus.
Vai, 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 

Treč. ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehlll 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8.
Šeštad. nuo 2 iki 4 v. Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-3150

DR. F. S. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p.p. Ir 7 Iki 8 v. v.

Treč. ir šeštad.pagal sutarę

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tei. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6652 

Rez. 6600 So. Ashland Avenue
Vai. 11 v. ryto iki 2 ▼. p. p. 6-7 v. V.



TAI BUS SI RUDENI, O GAL ŠIA VASARA
Dailininką J. Bagdoną New Yorko studijoje aplankius

NAUJI 
LEIDINIAI

Nevv Yorko lietuvių dailininkų 
šeima padidėjo dar vienu nariu 
— iš Washingtono atvyko Juo
zas Bagdonas, šis miestas trau
kia visus Amerikos dailininkus. 
Traukia ir lietuvius, nes tik čia 
galima daugiausia pamatyti, nes 
tik čia geriausia proga kitiems 
pasirodyti. New Yorkas jau yra 
ne tik Amerikos, bet ir viso pa
saulio meno miestas.

J. Bagdonas yra keliaujantis 
dailininkas. Jungtines Amerikos 
Valstybes pasiekė iš Vokietijos 
per Kolumbiją, kur dešimtį me
tų mokytojavo, turėjo savo ta
pybos, keramikos studijas. Įsi
kūręs Washingtone, D. C., irgi 
buvo atidaręs keramikos studi
ją - dirbtuvę, turėjo galeriją, 
kur rengdavo įvairių dailininkų 
parodas, turėjo ir dabar tebetu
ri tapybos studijas. Iš tos stu
dijos su naujais kūriniais yra 
aplankęs beveik visas didesnes 
lietuvių kolonijas Amerikoje ir 
Kanadoje.

Dabar ėmė ir atvyko į New 
Yorką. Ne visam, tik laikinai. 
Įsikūrė Richmond Hill sekcijo
je ir savo studijos pristatymui 
buvo sukvietęs lietuviškos publi
kos.

Karštą ir tvankią dieną ap
lankiau ir aš dailininką. Besa
ma linksmo žmogaus, žemaičio. 
Mokėsi Plungės ir Telšių gim
nazijoje, kol išvyko į Kaimo 
meno mokyklą. Ją baigęs, ilgai 
buvo Lietuvių dailininkų sąjun
gos reikalų vedėju, rengė paro
das įvairiuose Lietuvos mies
tuose.

PAULIUS JURKUS

J. Bagdonas Tapyba (aliejus)

Prie elektros šviesos

Jo studijoje praviros durys 
į darželį. Taigi, nei šviesos, nei 
oro nestinga. Šiaip didelę pa
garbą reiškia elektrai. Washing- 
tone, savo studijoje, 
naktimis prie elektros, 
sa — nesikeičia. “Jei 
impresionistiškai, tai 
kraustytis į dienos šviesą, da
bar — mano menas abstraktus 
ir net visus gąsdina”, — juo
kiasi dailininkas ir pasakoja, 
kaip jo abstrakčias formas va
dina “kringeliais”.

pradėta ir cementinė skulptū
ra. Kai teptukas nusibosta, 
griebiasi geležies ir cemento, 
lanksto ir lipdo, kol sukuria 
modernias, abstrakčias skulp
tūras. Bet dabartinis New Yor
ko oras su savo karščiu ir 
drėgme nepalankus skulptūros 
darbui.

tapo tik 
nes švie- 
tapyčiau 

reikėtų

Tapyba ir skulptūra

Studijos pasieniais jau sudė
ta nemaža paveikslų, užkišti 
vienas už kito. Vienam kampe

Dailininkas buvo pažėręs ant 
ilgo suolo dažų tūbas, pats su
klupęs ant grindų, nusitvėręs 
didelį teptuką, apžiūrinėjo pa
veikslą.

Mėgsta jis didelio formato 
paveikslus. Washingtone tokias 
drobes kala tiesiai prie sienos 
ir tada tapo. Čia to negali pa
daryti. Čia jis ištempia drobę 
ant porėmio. Jei paveikslas įsi- 
tenka, tai užkelia jį ant suolo 
ir tada pasileidžia žaisti spal
vom. Jei paveikslas didokas, 
tenka jį pasidėti ant grindų ir 
net keliais eiti aplink, kad už
baigtum apatines dalis.

Rengiasi parodai
Dailininkas tuoj sumerkė tep

tukus ir, baigęs kūrybinį dar
bą, pradėjo pokalbį apie kūry
bą. Jis nori New Yorke sureng
ti parodą.

— Kada ir kur?
— Tai bus šį rudenį, o gal 

— šią vasarą. Gal bus lietuvių 
dienos proga, rugpiūčio 23. Pa
roda, žinoma, tęstųsi kur kas 
ilgiau, keletą savaičių. Paro
da bus vienoje iš New Yor
ko galerijų. Dabar dailininkas 
ir nori padirbėti ir sukurti vi
sus parodos paveikslus.

—■ Ar daug baigėte?
Dailininkas nusijuokė. Taip, 

paveikslų aplink nemaža, bet 
jie nebaigti. Dar jie vedami prie 
pabaigos. Užbaigus kartais ten
ka ir parduoti.

Spalvų dinamika

Paveiksluose vyrauja gelsvos, 
rudos spalvos — šilti optimis
tiški tonai. Tamsių kontrastuo
jančių spalvų neperdaugiausia. 
Gelsvuose ir tamsiuose pusto
niuose blykčioja šviesos, lyg 
saulės spindulys prasiveržtų 
pro vandenį ir paliestų žoles.

Spalvos dedamos plačiu tep
tuku, peiliu. Dailininkas dirba 
be jokių eskizų, tiesiai, vado
vaudamasis savo vidaus balsu. 
Pirmoje vietoje ieško judesio, 
kuris dailininką labiausiai vilio
ja. Judesiai pinasi įvairiais rit
mais, duodami paveikslams 
daug oro ir erdvės.

Tie judesiai bei ritmai pagau
na žiūrovą ir maloniai neša į

Kompozicija (tempera)J. Bagdonas J. Bagdonas Kompozicija (aliejus)

J. Bagdono studijoje, New Yorke. Iš kairės: areli. A. Vytuvis, rašyt. P. Jurkus ir dail. J. Bagdonas.

nesuvokiamus fantazijos pasau
lius. Jo spalvų formose įžiū
rėsi kalnų plyšius, upelius, 
paukščių sparnus ir kitokius 
fantastinius judančius pavida
lus. Dail. J. Bagdonas savo 
abstraktu nenori, kaip kiti mo
dernistai, nei gąsdinti, nei nu
stebinti, nei tikrovę deformuo
ti į surrealistinį vaizdą. Daili
ninkas nori pasidžiaugti spal
va, jos judesiu, nori pasidžiaug
ti tais plotais, kuriuos per die
ną nutapo. Todėl jo paveikslų 
dinamika, jų įtampa ir jų kolo
ritas yra saikingas, neperdėtas. 
Jo paveikslai žiūrovui pasilie
ka jaukūs ir draugiški. Gali 
šio meno nesuprasti, jo nepri
imti, nesutikti su juo, bet vis 
tiek išeinant tave palydės šili
ma, simpatija, kuri dvelkia iš 
kiekvieno kūrinio. Tai dailinin
ko asmens bruožai. 

Jis daugiausia tapo aliejumi,

bet turi ir temperos ir pastelės 
kūrinių. Pažymėtini keli kūri
niai, nutapyti ant grindų kili
mų. Jie dekoratyvūs, drąsių 
spalvų ir aštrių formų.

Nevv Yorke yra daug meno 
galerijų ir daug dailininkų. Pra
simušti nėra taip lengva. Ki
tiems dailininkams dažnai pa
deda įvairios organizacijos,

..m.

bendruomenės. Lietuviui daili
ninkui tenka nuogom rankom, 
vienui vienam įsiveržti į šią 
meno “tvirtovę”. Tai kiek rei
kia gabumų ir drąsos! Reikia 
ir saviškių paramos. Juo dau
giau mūsų dailininkų išgarsės, 
juo mums patiems bus jaukiau, 
drąsiau ir prasmingiau.

• Vytautas Volertas, GYVE
NIMAS YRA DAILUS. Roma
nas. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas, 1964 m. Spausdino 
Draugo spaustuvė, 4545 W. 
63rd St., Chicago, III. 60629. 
Aplanką piešė Paulius Jurkus. 
Knyga 242 psl., kaina $2.50. 
Pusėtinai užsirekomendavęs su 
pirmuoju savo romanu “Upė 
teka vingiais”, autorius šiame 
naujame atidengia vieną, labai 
originalų senosios lietuvių išei
vių kartos charakterį, kuris sa
vo veido ryškumu ir savo pa
slaptimi stipriai patraukia skai
tytoją. Volertas šį charakterį 
lyg ir atkasa dar iš U. Sinc- 
lair “Džiunglių” epochos, tačiau 
jo bruožus ir vaizduojamus 
įvykius tapo daug švelnesnėmis 
ir lyriškesnėmis spalvomis. 
Anot knygos romano aplanko, 
“Kaip savo romane Upė teka 
vingiais, taip ir šiame, autorius 
lieka ištikimas sau pačiam — 
jis tartum stebėtojas tik pra
veda pro mūsų akis veikėjus, 
nedarydamas sprendimų, bet 
palikdamas skaitytojui tokius 
sprendimus pasidaryti”.

• L. Dambriūnas, LIETU
VIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEI
MOJE. Išleista Lietuvių Fondo 
lėšomis, 1964 m. Chicagoje. 
Spausdino Draugo spaustuvė. 
Leidinys 36 psl., kaina 50 cen
tų. Leidinio antraštėje įvardin
tos problemos rūpesčiuose jau 
ir anksčiau turėjome kur atsi
remti: tai buvo dr. Juozo Gir
niaus knyga “Tauta ir tautinė 
ištikimybė’” ir Vaclovo Cižiūno 
“Tautinis auklėjimas šeimoje”. 
Tačiau anie veikalai buvo dau
giau ar mažiau studijiniai ir 
plačios apimties. Mums lig šiol 
vis trūko trumpo, tiesiog kate- 
kizminio šio klausimo sprendi
mo. L. Dambriūnas čia minimu 
leidiniu mums ir diloda labai 
parankų, labai kondensuotą, ta
čiau atsargiai išmąstytą ir rea
liu gyvenimu pagrįstą šio po
būdžio klausimų nagrinėjimą. 
Knygelės turinys suskirstomas 
į šias pagrindines dalis: Įvadas 
— Lietuvybės išlaikymas išei
vijoje, I — Priešmokyklinis 
auklėjimas, II — Mokyklinio 
laikotarpio auklėjimas, III — 
Bendros metodinės pastabos. 
Gale dar pridedama rekomen
duotinų vaikams knygų sąra
šas. Leidinys būtinas kiekvie
nai šeimai. Gaunamas “Drau- 
ge”.

HAVAJŲ 
ARKADIJOJE

VALERIJONAS JAKAS, Chicago, III.

š.Ankstyvesnioje savo apybraižoje (žr. 
m. kovo mėn. 14 d. Kultūriniame Drauge) 
esu plačiau rašęs apie Havajų valstybės 
Oahu salą ir jos sostinę Honolulu, kurios 
jau yra smarkiai civilizacijos paliestos. Ne
nuostabu, nes Oahu saloje gyvena 2/3 vi
sos Havajų valstybės gyventojų. Toje pa
grindinėje saloje gyvenama nelaisviau kaip 
Japonijos ar Anglijos salose. Į ją atvykęs, 
veržlus baltasis kibo į darbą ir su japonų, 
kinų, filipinų ir kt. rytiečių pagalba perdir
bo polineziškas dausas.

Turistų laimė, kad dar yra Havajų sa
lyne salų, kurios gimė iš jūros dugno, vul
kanų žaizdrui purkščiant lavą, mažiau pa
liestų civilizacijos. Su Havajais norį susi
pažinti turistai labiausiai vertina (be apra
šytų mano ankstyvesnioje apybraižoje) dar 
Didžiąją salą, Mauai ir Kauai. Šios salos 
tie tik skiriasi viena nuo kitos gamtos įvai
renybėmis, bet jose dar taipgi neišnyko idi
liška ramybė ir paprastumas. Čia dar gali
na pasijusti, lyg būtum kadaise poetų iš
garsintoje klasiškoje Arkadijoje.

Salų panorama iš lėktuvo
Su tomis salomis susipažinti sąlygos yra 

abai geros. Tarp Honolulu ir salų kursuoja 
let trijų bendrovių lėktuvai. Pasirinkau tos 
kompanijos lėktuvą, kuriam talkinant, gali
na vieną dieną paekskursuoti po visas sa

las. Be to, ši bendrovė turistų tarpe yra po
puliari ir jau yra skraidinusi tūkstančius 
tokių smalsuolių. Tam tikslui yra naudoja
mi britiški dvimotoriai, propeleriniai “Do- 
ve” lėktuvai. Lėktuve telpa 11 keleivių. 
Kiekvienam keleiviui yra langas stebėti ato- 
grąžinės panoramos mėlynus kalnus, žyd
rius jūros peizažus. Įdomesnėse vietose lėk
tuvas nusileidžia visai žemai. Kai kuriose 
salose lėktuvas pasilsi, leisdamas keleiviams 
paekskursuoti ir įžymybes apžiūrėti.

Sutartą dieną iš Honolulu aerodromo pa
kilome ankstyvą rytą, dar saulei nepatekė
jus. Lėktuvas, pamažu kildamas per mig
lotus, žavingus su auksiniu ir rausvu at
spindžiu debesis, perskrido Honolulu miestą 
ir Waikiki paplūdimį. Kai jau saulė pradė-

Havajietė šoka menulio šokį

jo blaškyti miglotus debesis, mes skridome 
virš plačiosios jūros Lanai salos kryptimi. 
Mus, anksti kėlusius, lakūno padėjėjas pra
blaivino šilta kava. Netrukus iš debesų pra
dėjo ryškėti Lanai sala.

Per ananasų ir mirties salas

Lanai sala mus nustebino savo neato- 
grąžine išvaizda. Jokių palmių nesimato, 
tik pušys ir krūmokšniai. Sala išraižyta 
tvarkingais ananasų laukų ruožais. Tarp 
tvarkingų ruožų palikti keliukai įvairioms 
plantacijos mašinoms pravažiuoti. Lanai sa
la yra Dole bendrovės nuosavybė. Joje iš
auginama 1/5 visų Havajų ananasų. Lėk
tuvas sukinėjasi virš salos. Vienur, raudo
noje, geležies persunktoje žemėje jau prino
kę ananasai, kitur derva įmirkytu juodu 
popierium nukloti laukai. Iš popieriaus sky
lučių kyšo nauji daigai. Dervotas popierius 
prilaiko purią žemę vėjuose, sulaiko drėg
mę ir jaunus ananasų daigus apsaugoja 
nup piktžolių.

Pušimis apaugęs Lanai City yra tipiškas 
plantacijos miestelis. Jis priglaudžia plan
tacijos administraciją ir darbininkus. Taip 
pat salos pakraščiuose matyti daug specia
liai sodintų pušų ir eglių. Tie medžiai ap
saugo ananasų laukus nuo vėjų, kurie prieš 
keliasdešimt metų buvo bebaigiu nupūsti 
visą salos derlingą dirvožemį į jūrą. Matyti 
ir galvijų bandų, besiganančių ganyklose.

Už 50 mylių nuo Lanai salos yra nedide
lė Kahoolovve sala, visiškai be augmenijos, 
riogso tik vulkaninės uolos, šios salos jau 
niekas nesirūpina apsaugoti nuo nuolatinių 
vėjų. Vėjai pučia raudonų dulkių debesis į 
jūrą. Kahoolowe salą dar populiariai vadi
na mirties sala. Ji buvo taikiniu karinių 
bombonešių lakūnams, kai jie buvo čia ap
mokomi Antrojo pasaulinio karo metu. Pa

sakojama, kad dar saloje ir dabar yra aps
čiai nesprogusios amunicijos. Dėl to joje 
žmonės negyvena, bet net yra uždrausta į 
ją įsikelti. Atrodo, kad jokių pavojų nespro
gusi amunicija nesukelia tik laukinėms ož
koms, kurios trepinėja po uolas. Lėktuvas, 
perskridęs mirties salą, pradėjo kilti aukš
tyn ir pasuko Didžiosios salos kryptimi.

Didžiausioje, aukščiausioje ir dar 
augančioje saloje

Didžioji sala yra labai konstrastinga ir 
yra tokia didelė, kad savo plotu yra didesnė 
už visų likusių kitų salų plotus, sudėjus 
juos draugėn. Šios salos gamtos stebuk
lai (vulkanai, džiunglės, orchidėjos) jau 
nuo senų laikų vilioja turistus. Galima sa
kyti, kad Didžioji sala ir yra davusi pra
džią Havajų turizmui.

Puikioje nuotaikoje, besiklausydami laku 
no padėjėjo aiškinimų, skrendame į Konos 
pajūrį. Paaiškinimai yra lyg pakartojimas 
pamirštų buvusių geologijos pamokų gimna
zijoje. Konos pajūryje mūsų laukia pusry
čiai. Aplankome lakūną kabinoje. Pasižval
gom iš priekinio lango. Migloti debesys 
dingsta. Virš vandenyno plauko balti debe
sėliai. Tikimės, kad bus puiki diena. Nusilei- 
džiame Kailua aerodrome. Automobiliu nu
vežami pusryčiauti. Iš valgomojo kambario 
puikus reginys į Kailua įlanką. Ekskursuo- 
jame po apylinkes. Visur idiliška ramybė, 
jautiesi tikrai kaime. Jei ne keli modernūs 
viešbučiai, tai galima būtų visai pasijusti 
kaip senoje romantiškoje Polinezijoje.

Konos pajūris garsus ne tik puikiomis 
žvejojimo sąlygomis, nes pagaunama daug 
marlinų ir dolfinų, bet Kona garsi ir savo 
Havajų istorija bei tradicijomis. Čia dar 
galima pamatyti liekanas - griuvėsius pa
goniškų šventyklų, šalia naujai atsiradusių 

krikščionybės ženklų — mažų dailių baždy- 
tėlių. Karalystės laikotarpio eksponatų ga
lima rasti buv. karalių rūmuose Hulihea. 
Šie rūmai dabar paversti muziejumi. D. Bri
tanijos lėšomis pastatytas paminklas ženkli
na drąsaus navigatoriaus, Havajų atradėjo, 
kpt. Cook žuvimo vietą. Jį havajiečiai pasi
tiko kaip dievą, o po kiek laiko, kilus kivir
čams, jis buvo havajiečių nužudytas.

Apylinkėse daug gėlių, auga įvairių ato- 
grąžinių vaisių. Auga garsusis duonmedis. 
Duonmedžio vaisiai yra dideli, apvalūs. Kai 
iškepami, turi duonos skonį. Matyti nema
žai kavos medžių. Labai skanios pupelių ka
vos išauginama už 5y2 milj- dol. į metus.

Tik Konos pajūryje — slėnyje yra dide
lė vandens problema. Mat, tos apylinkės 
yra apsuptos aukštų vulkanų viršūnėmis. 
Iš vieno šono kišasi Mt. Hualalai viršūnė, 
kuri pakilusi 8,251 pėdas nuo jūros lygio.

(Nukelta į 4 psl.)

Kiekvieną salos miestelį puošia m’sionierių pa
likti krikščionybės ženklai — mažos, dailios 

bažnytėlės.



CHAIM STOTINE GAUSAS IR KEISTENYBĖS
70 metų nuo dailininko gimimo ir 20 metų nuo jo mirties paraštėje

1964 m. sukanka 70 metų nuo 
itin pagarsėjusio (ypač po mir
ties) dail. Chaim Soutine gimi
mo, už kurio paveikslus dabar 
jau mokama po 25,000 svarų 
sterlingų ir daugiau.

Dailininko tėviškė istorinėje 
Lietuvoje

Apie šį dailininką, 1943 m. 
mirusį Paryžiuje, parašė ilgą 
straipsnį londoniškis “The Sun- 
day Times” žurnalas (1963 m. 
rugsėjo 15 d. laidoj), kur pa
brėžiama, jog Soutine gimęs 
Lietuvoj, Smilovičių kaime, ten 
ir užaugęs žydo siuvėjo šeimoj 
ir tarp žydų, nes minėtas kai-; 
mas daugiausia buvęs apgyven-i 
tas tos tautybės žmonėmis. | 
Smilovičiai iš tikrųjų yra jau j 
labiau istorinėj, o ne etnografi
nėj Lietuvoj, Minsko apylinkėje.

Chaim Soutine kelias į daili
ninkus garsenybes buvęs sun
kus ir vargingas. Jis, kaip ir jo 
tėvai, buvęs neturtingas. Tėvas j 
buvo siuvėjas, o sūnų norėjo iš-1 
mokyti batsiuviu. Tačiau sū
naus pasiryžimas būti dailinin
ku sumaišė tėvo planus.

Pasinaudodami minėto straips 
•nio mintimis, nors sutrauktai, 
perbėgsime to dailininko gyve
nimą.

Skurdi ir tamsi vaikystė
Jau dvidešimt metų suėjo, 

kaip nebėra Chaim Soutine gy
vųjų tarpe. Jis mirė 1943 m 
Paryžiuje nuo skilvyje turėtų 
žaizdų. Su tomis žaizdomis jis 
kovojęs beveik visą savo gy
venimą. Šiaip jau Soutine iki 
savo mirties nedaug kam buvo 
žinomas. Netgi jo gimimo data 
vienų nurodoma 1893, kitų — 
1894 m.

Nors gyvas būdamas, Souti
ne, kaip pradėjęs garsėti, galė
jęs turėti draugų, bet jis jų ne
ieškojęs. Jeigu su kuo ir drau- Į 
gavęs, tai tik su tokiais, kurie 
praeityje buvo matę daug var
go, kaip ir jis pats. Kūryboje j 
jis priskiriamas ekspresionizmo j 
tradicijoms. Jo paveiksluose j 
daug tragikos, daug sukrypusių 
vaizdų, pesimistinių nuotaikų, 
kohvulsiniij sukrėtimų ir pn.

Soutine’o tėvo šeimoje buvę 
iš viso 13 asmenų ir trylika bur
nų. kurioms pamaitinti niekad 
nebuvę pakankamai maisto. Tū
rėtoj gryčioj jie miegodavę po 
du, po tris lovose, ant suolų ir 
ant žemės, pasitiesę šiaudinius 
šienikus. Tokioj šeimoj ir to
kioj aplinkoj sunku buvę palai
kyti švarą, todėl visur veisęsi 
blakės ir kitokie gyviai.

Kokio nors kultūrinio auklė
jimo, spaudos ar literatūros 
taipgi nebuvę, išskyrus vieną 
kitą religinio turinio žydišką 
knygą. Vėliau, jau gyvendamas 
Paryžiuje ir prasimušęs į gy-

PRANYS ALŠENAS

venimą, Soutine savo gimtąjį 
kaimą pavadinęs “purvina sky
le”, kur žmonės niekada nebuvo 
matę pianino ar kokio muzikos 
instrumento. O pvz. piešimas 
tai tiesiog buvęs uždraustas 
žydų religiniais įstatymais.

Per Vilnių į Paryžių
Vienok Chaim Soutine iš pat 

mažens nieko kito negalvojęs,

Ch. Soutine Besimeldžiąs žmogus

kaip tapti dailininku. Būdamas 
tik septynerių metų, kažką iš 
motinos virtuvės nudžiovęs ir 
pardavęs, kad nusipirktų spal
votų pieštukų. Būdamas 16 me
tų, jau nutapęs portretą vieno 
iš tame kaime gyvenančio pus
kvailio - idioto...

Pagaliau jis išsiplėšęs iš šei
mos glėbio, truputį mokęsis pai

šybos Minske ir vėliau nukakęs 
į Vilnių. Tenai trejetą metų lan
kė meno mokyklą. 1913 m. su 
vieno daktaro parama atsirado 
Paryžiuje ir įstojo į Ecole dės 
Beaux - Arts (Cormon klasę). 
Niekas nežino ir sunku išsiaiš
kinti, iš ko Soutine pragyveno, 
mokydamasis Vilniuje, o taipgi 
pirmuosius trejetą metų Pary
žiuje.

Tik po 1916 m., kada Soutine, 
kaip šiek tiek prasitrynęs ir pra
simokęs dailininkas, atidarė sa
vo studiją “La Ruche” (Bičių 
avilys) pastate, jis pasidarė jau 
daugiau kam žinomas, suėjo į 
pažintį su Chagall’iu, Lipchitz’u, 
Modigliani ir kt., taip pat ko
vojusiais dėl savo egzistencijos 
ir dėl savo ateities. Pradžioje 
jį parėmė Chagall, kuris jau 
tada buvo šiek tiek prasimušęs, 
įteikdamas Soutine’ui truputį 
pinigų, o Modigliani supažindi
no jį su savo darbų pardavimo 
tarpininku Zborovskiu. Šie drau 
gai pakėlę Soutine’o pasitikėji
mą savimi. Jis jau buvo bepra
dedąs rasti daugiau draugų, 
ne tik atkilusių iš anuometinės 
Rusijos, bet ir italų dailininkų, 
tapančių Paryžiuje ir pasinėru
sių į šio miesto bohemiškąjį gy
venimą. Buvo bepradedąs išgė
rinėti ir Soutine. Deja, atsinau
jinę “uleeriai” skrandyje priver
tė jį laikytis abstinencijos.

Įvertintas vienu žvilgsniu
Kai Soutine jau buvo 30 m. 

amžiaus, vis dar vargingai tebe
gyvendamas, manė nieko gero 
negalįs nutapyti, tuo labiau pa
veikslų išbaigti. Jo darbais ta
da susidomėjęs meno kolekto
rius, miljonierius dr. Albert C. 
Barnes, milijonus sukrovęs iš-

Dar jaunas Chaim Soutine savo 
gimtajame ka;ime prie “šabatui” 
paplautos vištos, kuri, deja, buvo 
nedažnas patiekalas ant Soutine 
stalo šeštadieniais dėl didelio tėvų 
neturto ir labai didelės šeimos. 
Vėliau Soutine buvo labai pamėgęs 
naudoti tapybos modeliais negy
vus paukščius ir gyvulius.

Chaim Soutine Namas ir medžiai (1934)

rastu vaistu "Argyrol”. Bar
nes vos tik pamatęs Soutine’o 
paveikslus, taip jais susižavė
jęs, j°g pabrėžęs, kad čia esa
ma naujo genijaus. Soutine, 
anot Barnes, esąs tikras Cezan- 
ne’o, Renoir’o ir Matisse’o įpė
dinis. Tada milijonierius Barnes 
panoro pamatyti patį Soutine. 
Dailininkas buvo rastas besėdįs 
ties kažkuria kavine su vienu 
kitu draugu, lygiu sau, susivė
lęs, apdriskęs, nešvarus. Bar
nes liepęs Soutine’ui tučtuojau 
išsimaudyti vonioj. Tuomet jau 
nupirkęs visą eilę jo tapybos 
darbų, suradęs komfortišką vie
tą jo dailės studijai ir pasiun
tęs apdriskėlį pas gerą siuvė
ją, kad pasiūtų jam padorų 
kostiumą. Nuo tada Soutine jau 
pasidaręs “panašus į padorų 
žmogų”, tuo labiau į dailininką. 
Netgi jis pats vėliau stengęsis 
nepasirodyti, kad tokiu “bo- 
mu” kada nors buvęs...

Nežiūrint to, Soutine charak
teryje buvo ir liko tam tikrų 
keistenybių. Jis pvz. labai mė
gęs tapytį gyvulių lavonus. Kar
tą (atrodo, inspiruotas Remb- 
randto) savo studijon atsiga
benęs negyvą, nulupta oda jau
tį ir ėmęs jį tapyti įvairiausio
se padėtyse. Padaręs net ketu
ris didelius tos skerdienos pa
veikslus. Tačiau greit lavono 
mėsa pradėjusi baisiai dvokti... 
Kaimynai pakėlę didelį triukš
mą. Bet Soutine dar vis neno
rėjęs tos pūvančios mėsos iš
mesti, nes pūdama mėsa keitu
si savo spalvą, o tai reiškė dar 
“dėkingesnį” modelį tapybai. Pa 
galiau kaimynai pakvietė sani
tarijos inspektorių, ir pūvantis 
jaučio lavonas iš studijos bu

vo išgabentas... Minėta Remb- 
randto inspiracija siejama su 
tuo, jog Louvre taipgi yra šio 
dailininko - garsenybės jaučio 
palaikų paveikslas...

Paliktųjų kūrinių problemos 
j Kita Soutine’o keistenybė: jis 
i labai retai savo tapytus paveiks- 
į lūs atžymėdavo savuoju para- 
, šu. Savo darbus jis pavesdavęs 
atžymėti pirkėjams ir tarpinin
kams, užrašant jo pavardę apa- 

* čioj kūrinio. Dėl tos tad prie
žasties dabar esą atsiradę daug 
netikrų su Soutine’o vardu pa
veikslų, tapytų jo stiliumi įvai
rių pasekėjų, arba tiesiog nu
kopijuotų Soutine’o darbų, pa
dedant po jais Soutine’o para
šą.

Esą ir tokių Soutine’o darbų, 
! kurie yra tik jo pradėti, o už- 
I baigti jau kitų dailininkų, nes 
daugelį savo kūrinių, juos pra
dėjęs ar įpusėjęs, Soutine nu- 
stumdavęs ar numesdavęs ša
lin. Daugelį darbų, jau bebai
giamų, pajutęs savyje nepasi
tenkinimo impulsą, Soutine per- 
rėždavęs peiliu arba skutimosi 
peiliuku ir išmesdavęs arba 
kam nors atiduodavęs. Tačiau 
ir tie paveikslai, pakliuvę į ap
sukrių “dylerių” rankas, buvę 
sutaisomi, suklijuojami, netgi 
dalimis perpaišomi ir leidžiami 
į meno darbų “turgų” kaip pa
garsėjusio Soutine’o kūriniai...

Ir dabar galima rasti nemaža 
Soutine’o paveikslų muziejuose, 
pas privačius meno kūrinių ko
lektorius ir kitur, kurie po vi
sokių tokių sužalojimų yra jau 
“suremontuoti”, o kiti paties 
dailininko dar neužbaigti.

Vos pats nesunaikino savo 
šedevrus

Šiaipgi, sudėjus viską krū
von, Soutine palikęs gana daug 
savo tapybos darbų, jų tarpe 
ypatingai puikių gamtos vaizdų. 
Tarp 1919 ir 1922 m. Soutine, 
gyvendamas Ceret kaimelyje, 
Prancūzijos Pyrinėjuose, nupai
šęs daugiau kaip 200 krašto 
gamtovaizdžių, kurie skaitytini 
vieni iš geriausių Soutine’o kū
rinių. Jie buvo pasklidę tarp jo 
draugų ir gerbėjų. Deja, apie

1920 m. Soutine’ui atėjo galvon, 
jog anie jo paveislai yra visiš
kas niekas, neturį jokios meni
nės vertės. Jis netgi buvo pra
dėjęs atpirkinėti tuos darbus 
iš pirkėjų ir juos... naikinti. Tai 
irgi keistas priedas prie Souti
ne’o būdo savybių.

Kaip lietuvis didžiuosiuos 
pasaulio muziejuos

Na ir šiandien, dvidešimtme
čiu! praslinkus nuo to genia
laus dailininko mirties, jo pa
veikių kaina prašoko kada nors 
puoselėtas viltis.

Charakteringa, jog ir minėtas

britų žurnalas netoli Minsko 
gimusį Soutine laiko “kilusiu 
iš Lietuvos”. Amerikos ir kitų 
kontinentų muziejuose bei ga
lerijose prie Soutine’o paveiks
lų padėtuose įrašuose, žymint 
dailininko kilmę, dažnai rašo
ma “gimęs Lietuvoje”, o nere
tai randame tiesiog parašyta 
“lietuvis”.
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HAVAJŲ 
ARKADIJOJE

(Atkelta iš 3 psl.).

Iš kito šono Mauna Loa ir Mauna Kea, ku
rios stiebiasi net 2% mylias į aukštį. Todėl 
lietingi debesys yra sulaikomi tų viršūnių, 
ir debesys visą vandens duoklę palieka šiau
rės rytų dalyje. Konos - Kailua slėniui pa
lieka tik lietaus likučiai. Tad ten gyveną 
ūkininkai išmoko vandenį taupyti. Jie prie 
namų turi didelius tankus, į kuriuos lietaus 
vandenį vamzdžiais surenka nuo stogų. Taip 
pat ūkininkai aukštumas yra iškloję skardi
niais grioveliais. Ir jais vanduo surenkamas 
į tankus. Po malonaus pasisvečiavimo Ko- 
noje skrendame apžiūrėti vulkanų.

Virš vulkanų ir lavos dykumų
Pakilęs lėktuvas daro vingį po vingio, 

sukinėjasi ir pirmiausia pamatome Mauna 
Kea vulkaną. Jis jau yra seniai užmigęs. Ma
tyti tik juodas, didžiulis krateris - duobė. 
Aplink kraterį dideli lavos plotai ir sukietė
ję lavos takai. Priartėjome prie dar kartais 
veikiančio vulkano Mauna Loa. Šie abu vul
kanai žiemos metu pasipuošia sniego karū
nomis. Sniegas tas viršūnes ne tik papuo
šia, bet dar paryškina ir jų didingumą. Šį 

kartą Mauna Loa tylus. Bet kai būna su
pykęs, tai purkščia dusinančias dujas ir ver
čia raudonus lavos upelius, kurie, be
siverždami į jūrą, pakeliui ,viską paverčia 
pelenais. Jei lava pasiekia dykumą, tai tose 
vietose jau šimtus metų niekas neaugs. Jei 
pasiekia lietaus drėkinamas vietas, tai po 
kiek laiko ten vėl viskas žaliuos. Lava pa
sidaro nepavojinga, kai, pasiekusi jūrą, sukę 
lia debesis garų ir ten atšąla. Todėl po kiek
vieno vulkaninio išsiveržimo sala vis padi
dėja plotu, kartais net keliais šimtais akrų, 
bet dažniausiai kokio nors sunaikinto kai
mo ar plantacijos sąskaiton.

Dar yra kitas, kartais prasiveržiąs vul
kanas Kilaua, kuris priklausąs žymiajam Ha
vajų tautiniam parkui. Prie vulkano yra 
muziejus ir daug visokių retenybių. Prie 
tautinio parko yra priskirti ir džiunglių miš
kai, kuriuose auga net 40 pėdų aukščio pa
parčių medžiai.

Nuostabu ir tai, kad pasikartojančių tų 
dviejų veikiančių vulkanų išsiveržimų žmo
nės neišsigąsta. Ne tik turistai, bet ir Ha
vajų gyventojai juos stebi ir fotografuoja 
kaip kosminius fejerverkus. Lėktuvų kom
panijos tada dirba antvalandžius, skraidin- 
damos turistus, norinčius pamatyti tuos 
gamtos stebuklus visame jų galybės grožyje.

Pavojų užgrūdintame Hilo mieste
Nuo vingių ir posūkių pakankamai lėk

tuvo pasupti ir nuvarginti, nusileidome Hilo 
aerodrome. Hilo miestas įsikūręs įlankoje, 

abiejų didžiulių vulkanų papėdėje. Tokia ar
tima Hilo miesto draugystė su vulkanais 
sukelia kartais, ir nemalonumų. 1935 m. 
prasiveržęs Mauna Loa vulkanas savo rau
donos lavos upelius nukreipė Hilo miesto 
kryptimi. Jau lavos upeliai buvo atgarmėję 
visai netoli miesto ribų. Tuo laiku beveik 
20 tūkst. gyventojų miestą nuo sunaikini
mo išgelbėjo JAV aviacijos bombonešiai, 
kurie bombardavo besiveržiančią lavą, ją

Dujos ir raudonoji lava veržiasi iš Mauna Loa 
vulkano. Lavos upeliai, pakeliui viską versdami 

pelenais, veržiasi į jūrą.

sustabdydami bei priversdami tekėti kita 
kryptimi.

Nepramatytą nelaimę sukėlė kartą seis
minės jūros bangos, atplaukusios nuo Alias
kos. 1960 m. gegužės mėn. ankstyvą rytą 
seisminės bangos apnaikino uostą, miestą, 
atėmė gyvybę 61 gyventojui ir padarė nuos
tolių už 50 milij. dol. Bangos iškasė net di
džiulę duobę miesto centre. Dabar jau ap
sisaugota nuo tokių nelaimių, pastačius pyli
mą — bangų laužytoją pačioje įlankoje.

Aplamai, Hilo, nors antras didumo at
žvilgiu miestas Havajų valstybėje, pasižy
mi tikra kaimiška ramybe. Jame nėra 
triukšmingo automobilių judėjimo. Gyvento
jai išmoko gyventi neskubėdami. Šiaip Hilo 
miestas yra garsus savo orchidėjomis. Kar
tais dar yra vadinamas orchidėjų centru. 
Mieste dažnai lyja. Gausus kritulių kiekis 
ir atogrąžinis klimatas padėjo Hilo miestui 
tapti gėlių aruodu. Orchidėjos auga visur. 
Matyti jų prie namų gėlynuose, laukuose ir 
plantacijose. Apsilankę vienoje plantacijoje 
tuoj pajutome havajišką Aloha. Savininkas 
kiekvienam su rankos paspaudimu užnėrė 
ant kaklo po orchidėjų vainiką.

Dar Hilo mieste aplankome vaivorykštės 
krioklį, Macadamia riešutų plantaciją, garsų 
juodo smėlio paplūdimį. Tas paplūdimys ta
po juodu tik todėl, kad jūros bangos, plau- 
damos lavą, pavertė ją juodu smėliu. Pailsė
ję ir apžiūrėję Hilo miesto įdomybes, vėl

Įspūdingas vaivorykštės krioklys Hilo mieste, 

lipame į lėktuvą, nes reikia pamatyti ir ki
tas salas. Per cukrinių nendrių plantacijas 
skrendame drėgnu Hamakua pajūriu Maui 
salos link.

(Bus daugiau)



Ši lietuviškoji koplytėlė pasitinka kiekvieną Dainavos stovyklos lankytoją. Nuotr. Al. Plečkaičio

Lituanistikos Instituto organizacija ir ateities planai
Tikslas

Lituanistikos Institutas yra 
mokslinių tyrinėjimų įstaiga, 
kurios tikslas ir uždavinys yra 
skatinti, organizuoti ir remti 
tyrimo darbus, susijusius su 
Lietuva ir jos kultūra, kaip lie
tuvių kalba ir literatūra, tauto
saka, Lietuvos istorija ir geo
grafija, lietuvių spauda ir bib
liografija, Amerikos lietuvių 
kultūros istorija ir kiti kultū
rinio gyvenimo reiškiniai, susi
ję su lietuvių tauta praeityje 
ir dabartyje.

Institutas turi šiuos skyrius:
a) lietuvių kalbos,
b) lietuvių literatūros,
c) lietuvių tautotyros (etno

grafijos ir tautosakos),
d) lietuvių spaudos istorijos 

ir bibliografijos,
e) Lietuvos istorijos ir pro- 

istorės,
f) lietuvių išeivijos istorijos,
g) Lietuvos geografijos.

Istorija
Antrojo pasaulinio karo pa

baigoje, kai Pabaltijo kraštai 
pateko sovietų valdžion, tūks
tančiai mokslininkų, profesorių, 
rašytojų ir menininkų paliko 
savo gimtąjį kraštą ir ieškojo 
prieglaudos laisvuose vakaruo
se.

Lietuvių profesorių draugija 
Amerikoje 1952 m. suorganiza

vo Lituanitikos Institutą 
kaip mokslo centrą, kad laisvai 
galima būtų tęsti lituanistikos 
mokslų vystymo darbą, kuris 
tėvynėje buvo nutrauktas so
vietų karinės okupacijos dėliai 
ir iki to laiko nerodė jokių at
gijimo ženklų.

Lietuviai mokslininkai per 
pastarąjį dešimtmetį davė eilę 
svarbių mokslo darbų iš įvairių 
sričių; kalbos, literatūros, tau
tosakos, proistorės ir istorijos. 
Eilė Instituto narių veikliai da
lyvauja kaip redaktoriai ir 
bendradarbiai Lietuvių Encik
lopedijos leidime. Instituto na
riai broliai Vaclovas ir Myko
las Biržiškos sudarė ir sureda
gavo trijų tomų veikalą Alek- 
sandrynas, kuriame duotos bio
grafijos ir bibliografijos senų
jų lietuvių rašytojų prieš 1865 
metus. Tai buvo jungtinis Li
tuanistikos Instituto ir Kultū
ros Fondo darbas. Instituto 
žmonės atliko galutinį redaga
vimo darbą, o Fondas davė lė
šas (apie 15,000). Visų trijų 
tomų kaina $15.

Ateities planai
Pradedant 1964 metais, Insti

tutas perima leisti Knygų Len
tyną. Tai bibliografinis žurna
las, suregistruojąs knygas ir 
svarbesnius straipsnius, pa
skelbtus laisvame pasaulyje, 

parašytus lietuviškai ir lietu
vių autorių, arba ir kitų bei 
svetimomis kalbomis, bet apie 
Lietuvą ir lietuvius.

Artimoje ateityje bus išleis
tas pirmas Instituto Metraščio 
tomas. Tai bus studijų ir 
straipsnių rinkinys. Dėl lėšų 
stokos jo išleidimas vis buvo 
atidėliojamas iš metų į metus. 
Panašius leidinius turi latviai, 
estai, ukrainiečiai, kroatai, če
kai ir kitos tautybės Jungtinėse 
Valstybėse.

Rimtas dėmesys skiriamas 
sumanymui paruošti kitą trijų 
tomų veikalą, tai Lietuvių tau
tos kultūros istorija. Institu
tui reikia surinkti pakankamai 
lėšų, kad būtų galima prie šio 
darbo pritraukti pajėgius as
menis, kurie sutelktomis jėgo
mis paruoštų rimtą mokslinio 
pobūdžio veikalą. Nėra pras
mės spausdinti silpnus ar vidu
tinius darbus, visokių mėgėjų 
bandymus.

Nariai
Instituto nariai yra:
Tikrieji nariai, kuriais gali 

būti asmenys, baigę aukštąjį 
mokslą ir pasižymėję savaran
kiškais lituanistikos mokslų 
darbais;

Nariai talkininkai, kuriais 
gali būti asmenys, pasireiškią 
lituanistikos moksluose

Garbės nariai, kuriais gali 
būti Institutui bei lituanistikos 
mokslui labai nusipelnę asme
nys;

Nariai rėmėjai, kurie pare
mia Instituto darbus, parūpin
dami lėšų.

Rėmėjai

Yra kelios narių rėmėjų rū
šys, pagal jų įnašų dydį:

Mecenatai, paaukoję Institu
tui ne mažiau kaip $1,000;

Globėjai, paaukoję Institutui 
ne mažiau kaip $500;

Nuolatiniai nariai, paaukoję 
Institutui ne mažiau kaip $100;

Metiniai nariai rėmėjai, au
koją Institutui ne mažiau kaip 
$10 per metus.

Visi rėmėjai gauna nemoka
mai Instituto leidinius.

Nariai rėmėjai išrenka pen
kių asmenų Iždo Tarybą, kuri 
parūpina lėšas ir tvarko Insti
tuto piniginius reikalus.

Šiuo metu Institutas turi 22 
narius rėmėjus, jų tarpe vieną 
mecenatą ir šešis nuolatinius 
narius.

Nariais rėmėjais gali būti 
paskiri asmenys ir organizaci
jos (draugijos, bendrovės, įmo
nės ir kitokie junginiai).

Akademinės jėgos

Instituto pagrindą sudaro jo 
tikrieji nariai, kurių šiuo metu 
yra 32. Jų tarpe yra 14 profe
sorių, kurie šiuo metu dirba 
įvairiuose universitetuose ir ko
legijose, Amerikoje ir Europo
je, Daugelis kitų tikrųjų narių 
anksčiau yra buvę profesoriai 
Lietuvoje, Vakarų Europoje ir 
Amerikoje, yra nariai įvairių 
akademijų ir kitų mokslo or
ganizacijų. Devyni nariai yra 
šio krašto federalinių įstaigų 
tarnautojai, dirbą Amerikos 
Balse, Kongreso Bibliotekoje ir 
kitose valdžios įstaigose. Kiti 
nariai yra lietuviškų laikraščių 
ir žurnalų redaktoriai arba vei
kėjai, aktyviai pasireiškią Ame
rikos lietuvių kultūriniame gy
venime.

Vadovybė

Instituto prezidentas yra dr. 
Jonas Balys, buvęs profesorius 
Vilniaus, Pabaltijo ir Indianos 
universitetuose, šiuo metu dir
bąs Kongreso Bibliotekoje, Sla
vų ir Centralinės Europos sky
riuje.

Iždo Tarybos pirmininkas 
yra Adolfas Baliūnas, ekono

mistas, anksčiau dirbęs Vil
niaus Universitete, šiuo metu 
finansininkas Chicagoje.

Kiti Iždo Tarybos nariai yra: 
J. Damauskas, K. A. Girdvilas, 
A. Semėnas ir Dr. K. Šidlaus
kas, visi gyveną Chicagoje.

Vadovybės adresai

Instituto prezidentas: Dr. Jo
nas Balys, 4522 Albion Road, 
College Park, Maryland. Zip 
code 20740. Telef. Area 301 
WA 7-8830.

Iždo Tarybos pirmininkas: 
Adolfas Baliūnas, 6633 So. 
Richmond St., Chicago, III. Zip 
code 60629. Telef. Area 312 
WA 5-5076.

Iždininkas: Alfonsas Semė
nas, 6507 S. Troy St., Chicago,
III. Zip code 60629. Telef. Area 
312 925-5988.

Visus įnašus Lituanistikos 
Instituto naudai prašoma siųsti 
iždininko adresu. Tačiau kiek
vienas Iždo Tarybos narys pri
ims įnašus ar aukas ir suteiks 
visas informacijas. L. I.

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpiūčio mėn. 1 d. 5

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sių šukuotojų.

Artistic Beauty Salon 
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098 

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak. 
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident call) 

GR6-7777 24 hour towing service

Mieli Tautiečiai!
Pasaulinę Parodą New Yorke 

daugelis jūsų, be abejo, lankys 
Tačiau laikas bus labai brangus 
nes kiekvienas norės dar pabūt 
New Yorke ir susipažinti su šie 
pasaulinio miesto įžymybėmis. Vii 
dėlto nepamirština, jog už New 
Yorko yra New Jersey valstybę 
kuri gausi lietuviškomis kolonijo
mis.

Vieno yra tokių Kearny, apie 12 
mylių nuo New Yorko. Nors nedi
delė, bet turi kuo pasididžiuoti: 
nauja bažnyčia, baigiama įrengti 
parapine mokykla, statomas nau
jas vienuolynas seselėms mokyto
joms, finansiškai pajėgus lietuviš
kas bankas ir du moderniški lietu
viški klubai — Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centras ir Lietuvių 
Politikos Klubas. Abiejų klubų 
puikūs pastatai ir moderniški į- 
rengimai.

Vykdami į New Jersey, sustoki
te Kearny, pamatysite šios kolo
nijos lietuvių darbštumą ir suge
bėjimus, o Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės Centre (6 Davis Avė., 
Kearny, N. J.) ir Liet. Politikos 
Klube (134 Schuyler Avė., Kear
ny, N. J.), pajusit tikrą lietuvišką 
nuotaiką, rasite senų pažįstamų ir 
iš čia išsivešite gražių atmintinų 
įspūdžių.

Laukiame atvykstant!
J. BELZA,

Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
Centro Pirmininkas

M. SLUŽIS,
Lietuvių Politikos Klubo 

Pirmininkas
(pr-)

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

BODY & FENDER WORK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS ČESAS

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvyldt į mūsų restoraną-lounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrintl dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

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.-12:30 P.M.

Marguette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

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

ILLINOIS GRovehill 6-7575

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.

Current Dividmd 
<>n Investment

Accounta

• tihA
• €•*•••
• Heme AAertfefe U«m
• Heme Im^revemeet leeeg
• Chrktmei Club
• Ineured Fomly SevU>«
• Motery Fublk Sorvleo
• AM type* Inaurettee
• Pree eommunity reoma ler yevr erfenhetlee 

meetlnęa
• Ce»h checkt end pay oNJamNy blll» with our 

ipedal mono y order checkt. No lorvlee eherge 
to membera

• U. S. Postai Stamp Machlne Servle^
• Sėli end redoem U. S. Bondt
• Two largo free porklng loti
• Orlve-ln Wlndow
• Sove-by-Moil Kita
• Traveler* Checkt
• Šefe Dopodt Boaee
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NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, mėnesinis kultū

ros žurnalas, 1964 m. birželio 
mėn. Nr. 6. Naująjį žurnalo nu
merį vertinant, pagrindinis ak
centas kristų ant Juozo Gir
niaus straipsnio “Naujųjų am
žių ‘supasaulėjimo’ baimė ir 
krikščioniškos laisvės atsako
mybė”. Tai atviros mąstančio 
krikščionio mintys moderniųjų 
laikų akistatoje, nuo jų neuž
sisklendžiant, bet į juos einant 
ir juos perkeičiant, šekspyri- 
niai metai šiame numeryje pa
minėti, duodant garsiąją kapi
nių sceną iš Alfonso Nykos - 
Niliūno spaudai parengto Ham
leto vertimo. Vladas Jakubė- 
nas plačiai ir išsamiai vertina 
Chicagos Lietuvių operos Tos- 
cos pastatymą. Vincas Maciū
nas baigia keliais tęsiniais ėju
sį straipsnį “Pluoštas dokumen
tų apie Antaną Strazdą”. Būtų 
gera, kad Aidai šią studiją iš
leistų ir atskiru leidiniu. Tai 
būtų vertingas įnašas į šios 
rūšies lietuvių literatūros moks
lo leidinius, kurių gausa lig šiol 
čia toli gražu negalime pasigir
ti. Apžvalgų skyriuje dr. J. 
Grinius recenzuoja premijuotą
jį J. Kralikausko romaną “Min
daugo nužudymas” ir St. Dau
nys pristato dail. Valeškos dai
lės studiją. Numeris iliustruo
tas A. Valeškos ir jo studijos 
dailininkų kūrinių nuotrauko
mis.

• LUX CHRISTI, 1964 m. 
birželio mėn. Nr. 2 (50/ Lei
džia ALRK Kunigų Vienybė. 
Ryškiau išskirtini šio numerio 
straipsniai yra: kun. P. Celie- 
šiaus “Nauja liturgijos sam
prata pagal II Vatikano san- 
tarybą”, kun. V. Budrecko 
"Naujovės mišiose ir mišiole” 
ir B. Ramanausko, O.F.M., “Ku 
nlgystė”. Plati pastoracinė ir 
lietuvių katalikų veiklos kroni
ka. Pabrėžtinas ir naujų kny
gų recenzijų skyrius. Šį kartą 
čia aptariamos šios naujos kny
gos: A. Maceinos “Niekšybės 
paslaptis”, K. Bradūno “Sidab
rinės kamanos”, St. Ylos “Mo
derni mergaitė”, dr. P. Karve- 
lienės - Kalvaitytės “Gyvenimo 
vingiais”, J. Kralikausko “Min
daugo nužudymas” ir J. Šva- 
baitės “Vynuogės ir kaktusai”. 
Tad ir labai sveikintina, kad 
daugiau religinėms temoms 
skirtas žurnalas vis dėlto ski
ria tiek dėmesio naujam lietu
viškosios knygos derliui. Būtų 
gera, kad “Lux Christi” pavyz
džiu pasektų ir mūsų politinių 
susigrupavimų periodiniai leidi
niai, kurių puslapiuos lietuviš
kos knygos keliui pasekti vis 
lyg ir gailimasi vietos. Su šiuo 
numeriu pasikeičia ir Lux 
Christi redaktoriai: toliau žur
nalą redaguos kun. P. Celiešius. 
Nuo 1957 m. ligi šiol žurnalą 
redagavo kun. T. Narbutas.

• ATEITIS, 1964 m.- birželio 
mėn. Nr. 6. Straipsnyje “Mūsų 
gyvenimą stebint” Rimas Ru
dys duoda vertą dėmesio, gal 
net ir diskusijų, mūsų jauno
sios kartos žvilgsnį į kai kurias 
čionykštes visuomenines bei 
kultūrinės lietuvių veiklos ap
raiškas. Labai įdomūs Teresės 
Pautieniūtės ir Saulenės Venc- 
lovaitės tarp studentų ir moks
leivių pravestos anketos rezul
tatai lietuvybės išlaikymo prob
lemomis. Numeryje netrūksta 
daugiau ar mažiau pasisekusių 
literatūrinių bandymų bei gau
siai iliustruotos ateitininkiškos 
veiklos kronikos.

• LIETUVIŲ DIENOS, 1964 
m. birželio mėn. Nr. 6. Naujas 
žurnalo numeris labai įvairus 
visus mūsų gyvenimo sektorius 
užgriebiančiomis temomis ir ob
jektyviu jų traktavimu, greti
mais duodant ir pokalbį su Lie
tuvių Fronto bičiuliais ir pla
čiai aprašant Lietuvių krikščio
nių demokratų konferencijos ei
gą bei kitus visuomeninius, o 
taipgi ir kultūrinius įvykius. 
Spausdinama Barono novelė, 
vienas puslapis skirtas Nerimos 
Narūnės poezijai, atkreipiamas 
dėmesys į Iz. Vasyliūno rūpes

čiu išleistą lietuvių kamerinės 
muzikos plokštelę. Gausu iliust
racijų, kurios sumaniai išsklai
domos puslapiuos.

• MOTERIS, 1964 m. ge
gužės-birželio mėn. Nr. 3. Zur 
nale apstu ne vien tik mote
rims įdomios medžiagos. Sa
kysim, šiame numeryje apžval 
giniai, bet žodžius ir faktus 
gražiai atsijodama, apie Done
laitį rašo Iz. Matusevičiūtė, o 
apie filmų naudą ir beprasmy
bę Alė Rūta. Smulkesnių pa
birų yra šie patrauklūs sky
riai: Organizacinė veikla, Mo
terys pasaulyje, Gėlės, Madų 
ir grožio pasaulis, Šeiminin
kių kampelis, Knygos, Laiš
kai, Žurnalo prenumerata me
tams $4.00. Adresas: 57 Syl- 
van Avė., Toronto 4, Ontario, 
Canada.

•VILTIS. A Folklore Ma
gazine. June-Sept. 1964. Vol 
23, No 2. Anglų kalba leidžia
mas folkloro žurnalas. Leidė
jas ir redaktorius — lietuvis 
V. F. Beliajus. Leidinio pus
lapiuose skiriama daug dėme
sio visokeriopai įvairių rasių 
ir įvairių tautų liaudies kūry
bai, ypač šokiams, šiame nu
meryje plačiau aprašomos lie
tuvių, latvių ir žydų vestuvi
nės apeigos bei papročiai. Li
tuanistinės medžiagos kiekvie
name žurnalo numeryje vis 
pateikiama, jos nesigailint. 
Spausdinamos temos gausiai 
pailiustruojamos atitinkamo
mis nuotraukomis bei piešiniais. 
Žurnalo prenumerata metams 
$3.00, o dviems metams — 
5.00. Adresas; V. F. Beliajus, 
P.O. Box 1226, Denver I, Colo.

• SKAUTŲ AIDAS,, 1964 
m., nr. 6. Skautiškos minties 
'lurnalas, redaguojamas vyr. 
red. v.s. Antano Saulaičio ir 
redakcinės komisijos. Pusla
piuose daug teorinės, auklėja
mosios ir praktikinės skautiš
kos medžiagos, pateiktos trum 
puošė, bet gerai atrinktuose 
straipsniuose. Žurnalas gau
siai iliustruotas ir sudaro ma
lonų, estetišką įspūdį. Prenu
merata metams $3.00. Adre
sas: Skautų Aidas, P.O. Box 
222, Thompson, Conn. 06260, 
USA.

• KIBIRKšTftLfcS. XXI — 
Mergaičių stovyklos leidinys, 
Nr. I, 1964 liepos mėn. 11 d. 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų vienuolyne, Putnam, 
Conn. Tai kasmetinės čionykš
tės mergaičių stovyklos “oficio
zo” pirmasis šiemetinis nume
ris. Leidinėlis prirašytas pačių 
mergaičių. Labai įdomūs mer-

Siunčiami siuntiniai į
L IETUVĄ 
ir kitus kraštus

Didelis pasirinkimas medžiagų ir 
kitų prekių.

EXPRESS GIFT PARCEL C0.
3320 S. HALSTED ST., LA 3-2021 

Liusė Kavaliauskienė

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

• Ar tik Clevelandas nepra
lenks Chicagą? Keleriuos pas
taruosiuos kultūrinės veiklos 
sezonuos mūsų dailininkų vie
šas reiškimasis parodomis bu
vo labiausiai sukoncentruotas 
Chicagoje — daugiausia Čiur
lionio galerijoje. Parodos čia 
tapo lyg įprastinė, beveik kas 
savaitinė šios kolonijos kultū
rinė apraiška. Tačiau dabar, 
kaip atrodo, dėmesys lietuviš
kai dailei persimeta ir į kitas 
veiklesnes lietuvių kolonijas. Ir 
ko gero — jos čia, gal būt, 
pralenks ir Chicagą. Sakysim, 
šiemet tokiame Clevelande ligi 
Kalėdų jau užplanuotos šių 
mūsų dailininkų parodos: Vyt. 
Jonyno, Vyt. Kasiulio, R. Vie
sulo, A. Tamošaitienės. Čiur
lionio galerijoje dar kol kas 
pramatoma tik Br. Murino ir 
jaunųjų dailininkų kolektyvinė 
paroda.

• Jono Minelgos ir Kazio 
Veselkos dovana mažajam skai
tytojui. Lietuvių kultūros fon
das netrukus išleidžia Jono Mi
nelgos vaikams skirtų eilėraš
čių knygą “Labas rytas, vove
re”. Autorius lig šiol savais 
šios rūšies eilėraščiais plačiai 
reiškėsi mažajam skaitytojui 
skirtoje periodinėje spaudoje. 
Gyvai ir vaiką pagaunančiai 
sueiliuoti jo posmai čionykštė
je mūsų vaikų literatūroje var
gu ar yra kieno nors kito pra
lenkti. Rinkinio meninis apipa
vidalinimas atliekamas Kazio

tykius su JAV istorijos būvy
je kalbėjo Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas Vaclovas 
Sidzikauskas. Seminaras vyko 
visą liepos mėnesį.

• Kaip atrodys “Mažoji lie
tuviška tarybinė enciklopedija”. 
“Mažosios lietuviškosios tarybi
nės enciklopedijos” medžiagos 
pirmoji dalis Vilniuje atiduota 
spaudai tik šių metų įiepos mė
nesį. Apie paruošiamąjį darbą 
Vilniaus “Eltos” korespondentą 
informavo vyr. redaktoriaus 
prof. Matulio pavaduotojas P. 
Ulevičius. Pagrindinis tos en
ciklopedijos tikslas, Ulevičiaus 
žodžiais, “visapusiškai mark
sistiškai nušviesti istorinį lietu
vių tautos vystymąsi, parodyti 
Lietuvos liaudies laimėjimus...’ 
Jau tie žodžiai ganėtinai nusa
ko viso šio leidinio dvasią bei 
tikslą.

Pagal Ulevičių, pav. pirma
me tome bus plačiai rašoma

apie kovą prieš buržuazinius 
nacionalistus, būsiąs platus 
straipsnis apie ateistinės pa
saulėžiūros plitimą praeityje ir 
dabar. Atskiruose straipsniuose 
bus rašoma apie užsienio lietu
vius ir “ypač apie aktyvius pa
žangaus judėjimo veikėjus”. Re
dakcinėje kolegijoje dir'ca 100 
narių. Visuose trijuose tomuo
se numatyta daugiau kaip 25,- 
000 straipsnių ir apie 2,800 
nuotraukų, piešinių, reprodukci
jų. Leidimas numatytas užbaig
ti 1966 m., o tiražas (kaip ir 
pridera agitaciniam leidiniui — 
E.) būsiąs “masinis’’ — 60,000 
egz. Įdomus dar dalykas, ro
dąs komunistinės biurokratijos 
“pranašumą”, jog tiems trims 
vadinamos enciklopedijos to
mams reikės net 100 redakci
nės kolegijos narių. O kiek 
žmonių dirba laisvojo pasaulio 
lietuvių — J. Kapočiaus leidžia
mos enciklopedijos redakcijoj, 
enciklopedijos, kurios jau pa
sirodė 28 tomai ir kuris iš vi
so bus ne trys, bet, gal būt, 33 
tomai!

• Vilniaus dailės instituto 
diplominių darbų temos. Iš Lie-

tu vos gautomis žiniomis Valst. 
dailės instituto Vilniuje šių me
tų studentų — diplomantų dar
bai daugiau skiriami konkre
tiems objektams, šiemet Insti
tutas išleido per 40 absolven
tų. Kai kurie darbai: S. Kano- 
verskytė parengė dekoracijų

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto lki8:00 

valandos vakaro.

eskizus Šekspyro “Karaliui Ly- 
rui”, V. Mačiuika sukūrė ant
kapinį paminklą Dariui ir Gi
rėnui (jis numatomas pastaty
ti Kauno kapinėse). Absolven
tės — tekstilininkės pristatė 
dekoratyvinius audinius, kili
mus ir kt.

PALANGA” RESTAURANT
0918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

| SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine. 
j 2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, YA 7-3278 
| Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke- 
| lionės dokumentus, parūpins bilietus lėktuvais, trau- 
| kiniais, laivais ir autobusais keliauti Europoje, Azi- 
| joje ar kituose kontinentuose, taipgi Pietų Ameri- 
• koje, Kanadoje ir įvairiose vietose Amerikoje. Įstai- 
( ga atdara 6 dienas savaitėje.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATIOM

(Licensed by Vnesposyltorg USSR)

Labai patikima ir vadovaujanti firma Jungtinėse Valstybėse, 
turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius į visas USSR 
dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi siuntiniai apdrausti 
Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svarbesniuose miestuose. Visi 
mūsų skyriai turi sandėliuose pasirinktinai aukštos kokybės pre
kių dovanoms žemomis kainomis. Dėl* nemokamų informacijų ir 
kainoraščių susižinokite su bet kuriuo mūsų skyrium.

Veselkos. liliustratorius jau 
yra padaręs arti keturiasde
šimt nuosaikiai modernių pieši
nių, labai artimų vaiko pasau
liui ir atliktų su nemeluotu jin 
įsijautimu.

• New Yorko Universiteto 
seminaras, liečiąs ir Baltijos 
valstybes. Šią vasarą New Yor
ko Universitetas suorganizavo 
seminarą apie Centro ir Rytų 
Europos valstybių ir JAV san
tykius. Apie Baltijos valstybes, 
jų dabartinę padėtį ir jų san-

gaičių atsakai į pateiktuosius 
klausimus: kaip aš įsivaizduo
ju Lietuvą; kas padaro žmogų 
liūdną ir pan. Iliustruotas sto
vyklos gyvenimo nuotraukomis.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

3039 S. Halsted St., VI 2-1272 | 
Apkainavimą ir prekių pristatymą j 

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

niais iki 8 vai. p. p.

ŽIEMINIŲ 
LANGŲ 

IR DURŲ

• ALUMINUM

NYLON-VINYI

RAUDO NMED.

PUŠŲ

SPALVOTO

GARANTUOTI
VISI DARBAT

• STAINLESS

14 metų puikios 
darbuoties

*

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS. ] 
Stabdžiu idėj’mas ir sutvarkymas.

(COMPLETE BRAKE SERVICE)
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS

(BODY & FENDER W0RK)
Taip pat tepimas, dalių keitimas Ir kiti smulkūs 

mechaniški pataisymai.
Nauju dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais
Naudokite** mūsų žemomis kainomis esrantnoto Ir sažt 

■itngn darbo

ČESAS AUTO REBU1LDERS
?423 West 59fh Street Chicago 29, llllnoh

GRovehlll 6-7777

----------- ----- -------------- 'S

NEW TORU, 3, N. Y. — 30 - 2nd Avenue . 
NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street 
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue . 
BROOKIA’N 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue 
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .... 
BOSTON 18. Mass. — 271 Shavvinut Avenue . 
SOUTH BOSTON, MASS., 327 W. Broadway, . .
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Flllmore Avenue ............... TL

CHICAGO 22, III., — 2222 W. Chicago Avenue ...............BR
CHICAGO 8, UI. — 3212 So. Halsted Street ....................... WA
CLEVEIiAND 13, Ohio — 004 Literary Road ................. TO
DETROIT. Mich.,—7300 Mieliigiln Avenue ................... VI 1-5355
GRANU RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.......... GL 8-2256

Mich. — ,11333 Jos. Campau ...............GL 7-1575
‘ . tel. 233-8030 ir 246-0215

2- 4685
3- 0440
1- 2004 
3-8560
3- 1707
2- 1146
4- 4610 
2-6387
5- 5802 
1-2750
6- 1571 
6-6766 
8-2S68 
6-2781

•
• HAMTBAMCK, ___ _ ___ ____
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Franklin Avė.• .. — -

AL '4-54.56 
CH 
,EV 
. DI
CH
. LI

3- 2583
4- 4052
5- 6808
0-6245
2-1767

. . Tel. 268-0068 
-6-2074
8-6066
5-2737
1-1068

1RVINGTON 11, N. J. — 762 Springfleld Avė. 
YOCNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Aveniu- 
UOS ANGELES 22, Calif.—060 So. Atlantic Blvd. 
LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ...............
NI-AVARK 3, N. J. — 128 Springfleld Avenue . .. 
NEW HAVEN, Conn. — 500 Congress Avė. 
PATTERSON 1, N. J. — 00 Malu Street 
PASSAIC. N. J. —• 176 Markei Street .. 
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 
P1TTSBURGH 3, Pa — 1307 E. 
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 
\VATERBURY, Conn. — 6 John 
WORCESTER. Mass. — 174 Mtllbury Streel 
YONliERS, 555 Nepperlian Avė:

W. Girard Avė.
Garson Street 
Sutter S treet 
Street ...............

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Naujas aukštas dividendas
mokamas už investavimo

sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

ANTRAD. ir PENKT..............VALANDOS: pirm, ir ketv. .........
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 11 v. d

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

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 3-4TII
Atdara pirmad. ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč., ir šeštadieniais nuo

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

A-l MODERNHOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavimas tel.:

CL 4*4600

9 v. r. iki 5
9 v. r. iki 8
Trečiad. uždaryta

SUTAUPYSITE MOŠŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

STEIN TEXTILE CO.

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

616 West Roosevelt Road, Chicago T, III. 
TELEFONAS — HARRISON 7-3737

Jefferson St., Chemin's aikštėje.
Atdara kasdien įskaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. iki 5:30 vak. 

Pirmadieniais uždaryta.
Nemokama vieta mašinoms už kampo j šiai*

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 COMPANY

AMERICAN BOND1NG COMPANY 
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

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

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE CO. 

VVESTERN CASUALTY & 8URETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O’MALLH and MAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
■ - ------------- --------- ----------------------------



Štai ir paklydom... Nuotrauka Algimanto Kezio, S. J.

galingą, tenoro balsą Colorado 
Rockies kalnų viršūnėmis.

Mažesnėse rolėse; Ed Begley, 
Jack Kruschen, Martita Hunt, 
Hermione Baddeley ir kit.

Pirmoji Marlon Brando 
komedija

Būna visa eilė tokių tuščių 
filmų, kad žmogus džiaugiesi 
vien tik dėl to, kad patenki j 
puįkiai vėsinamą patalpą, ypač 
dabartinei šutrai užpuolus Chi- 
cagą .

Vienas tokių filmų yra “Bed- 
time Story”. Gal dėl to ir jo 
premjera įvyko kaimyniniuose 
teatruose, ne vidurmiesty.

Pačiame filme nieko naujo. 
Tai lyg pasikartojanti nudėvė
ta plokštelė. Juk kas mūsų (ir 
kiek kartų?) nėra matęs, kaip 
galantiškas kavalierius išnau
doja visą seriją turtingų ir 
lengvabūdžių damų prancūzų 
Rivieroje ?

Tai lengva ir juokinga (tik 
ar to pasiekta?) komedija, pa
prastai iškepama ir pateikia
ma publikai vasaros sezone.

ra juokingas, o gerokai pridė
tas svoris ne kiek nepadeda nei 
jo išvaizdai. ,

Talentingasis David Niven, 
kuris tiesiog yra gimęs leng
vesniam žanrui, čia, partnerio 
užkrėstas, taipgi lieka parali- 
žuotas.

Gabioji Shirley Jonės, pa
prastai džiuginanti skambiu 
balseliu, be gražios išvaizdos, 
ir ji nieko neprideda brangiam 
spalvotam filmui.

Dar dalyvauja Dody Good- 
man, tęlęvizijos juokdarė, čia 
suvaidinusi minkštos širdies pa
siturinčią našlę iš Omahos.

Radijo ir televizijos “kvailo
ji” aktorė Marie VVindsor — 
gražuolė su brangenybėmis. 
Viską susumavus, galima būtų 
pasakyti, kad Marlon Brando 
pirmoji komedija filme yra tik
ras nepasisekimas. Suaugu
siems.

■ ms brielnamok

ApaimuKa akclbtia DRAUGE 
tea ji» plačiausiai skaitomas Ue 
ųvių dieuiastia Gi skelbimų ka

Skelbkitės “Drauge”

FRANK’S T. V. Sc RADIO. Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. rugpiūčio mėn. 1 d. 7

i <• e* ■ •
ST. ŠARAUSKAS, dipl. automatinių trans
misijų ir motorų specialistas, prie trans
misijų išdirbęs 12 metų, PAŽANGOS ga
raže, SINCLAIR gazolirto stotyje, atidarė

transmisijų ir mototų taisymo skyrių. PAŽANGOS ga
raže atliekami ir kiti darbai: mašinų išlyginimas, (bo- 
dy) dažymas, automatinis plovimas ir daug kitų darbų.

2637 West 47th Street, Telef. LA 3-9663
CHICAGO 32, ILLINOIS

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASĖ SEMĖNIENĖ

Iš kalnų mergaitės į 
pasaulines turtuoles

“The Unsinkable Molly 
Brovvn” yra muzikalinia spalvo
tas filmas, kuriame Debbie Rey- 
nolds su didžiausiu pasisekimu 
atlieka svarbiausią rolę. Ji tie
siog įdėjo visą savo energiją ir 
širdį, kad atvaizduotų tikrą 
Molly Brown — geriausią ir 
sunkiausią rolę savo ekrano 
karjeroje. Debbie kovoja, dai
nuoja ir šoka be galo energin
gai, atskleisdama kalnų mer
gaitės nepaprastus nuotykius. 
Jos disciplinuotas talentas pa
rodo ją esant perdėm profesio
nale. Debbie norėjo būti gera 
aktore nuo pat 1948 m., kai ji 
buvo vainikuota “Miss Bur- 
bank”.

Šis Richard Morriso, (jo pa
rašytas veikalas) Meredith Wil- 
lsono (muzika ir lyrika) muzi
kaliais veikalas, su didžiausiu 
pasisekimu ėjęs 2 metus Broad- 
way scenoje, buvo M - G - M pa
verstas liuksusiniu pastatymu, 
beveik nenukrypstant nuo ori
ginalo.

Molly yra amerikiečių vadi
nama "hillbilly’’ paklydusi mer
gina, nemokanti nei rašyti, nei 
skaityti. Ji nesvajoja apie ge
resnį gyvenimą. Ji jo nori ir 
siekia. Ji trokšta turto. O su 
pinigais įslenka ir socialinės po
zicijos troškimas. Tai sukuria 
keletą komiškų ir tragiškų epi
zodų. Silpnesnės dvasios mote
rį tai pribaigtų. Tik ne Molly. 
Ji drąsiai pergyvena viską, net 
ir garsiojo "Titaniko” pasken
dimą šio šimtmečio pradžioje.- 
Ji tampa turtuole ir kontrover
sine figūra. Iš Denver aukšto
sios visuomenės sulaukusi tik 
kreivo žvilgsnio, dabar pati į ją 
įeina. Ir nors keliauja į Europą 
ieškodama kultūros, nedaug jos 
iš ten teparsiveža. Tačiau Molly 
pažįsta, kas yra meilė ir nuo
lankumas.

Debbie partneriu yra Karve 
Presnell, stiprios asmenybės ir 
tikras muzikalinia talentas. Li
gi šiol nežinomas filmų lanky
tojams, jis sukūrė Leadville 
Johnny Brown Broadway sce
noje. Jo puikus stiprus balsas 
yra didelis pliusas filme.

Kas ieškos subtilumo tekste 
ar vaidyboje — jo neras. Ta
čiau yra pakankamai humoro 
ir žmogiškos šilumos.

Taipgi yra didingų vaizdų — 
Colorado Rockies. Ir nors mu
zika nėra taip ypatingai atmin
tina, filmas patiks suaugusiems 
ir jaunuoliams.

Pagirtinas režisierius Charles 
Walters, vykusiai surežisavęs 
sunkią sceną lauke, kai Pres
nell herojiškai skleidžia savo

Filme vaidina Marlon Bran
do, kuris daugelio yra skaito
mas vienas stipriausias drama
tinių ekrano aktorių pasauly. 
Ir jis dabar įrodė, kad visiškai 
netinka komedijai. Tas Brando, 
kuris nuskynė laurus “On the 
VVaterfront”, visai nėra tas 
pats, mėgindamas pavirsti juok
dariu “Bedtime Story”. Jis nė-

WESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. VVvstern, Chicago 9, 01.
Sav ST. MEBU LA »-I7«0

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros Įrengimus Ir kt. IArūplna 
reikalingus leidimus, IS miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimui.

Visus darbius yra garantuotas ir 
apdraustas.

2040 West 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL., 60609

PELNYKITE
Dividendus Ketvirčiais

VISOMS TAUPYMO SA-TOMS
TAIP... pas mus dils turite pasi
rinkimų įvairių taupymo sąskaitų 
atitinkančių Jūsų reikalavimams...

ATVYKITE TUOJ PAT

iiiDOinP^IŽg^

1
TV-RAOI3AI -UUOST. RKKORDERi 

STEREO rONOORArAI-ruOKSTEtll 

mum Irtln— » garantĮ/a

r
3321S, Halrted St.-CLlFFWt4-5C«j
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadlenlo 10 iki 11 vai. ryto. SeMadie 
n lala ir sekmadieniais nuo 8:10 lkl 
8:30 vai. ryto. Vakarais plrmad 

vai. vak.
VISOS PROGRAMOS 18 W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413
11 OP 8o. Maplewood A ve. 

Cblcago 2>, IU.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILŠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII*

Indeliai apdrausti iki 310,000.00 
FederaiinOs Valdžios įstaigos.

Dividendai išsiunčiami paštu 
ketvirčiais 

INVESTMENT sąskaitoms.

Ilgo termino paskolos perkant 
namus. Jokių baudų už prieš 
terminą atmokėtas paskolas.

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASS’N

1447 S. 49th Ct, Cicero 50, Iii.
NEMOKAMA VIETA AUTO

MOBILIAMS
Telefonai: fl50-«.'l30 ir 242-4385
Joseph F. Gribauskas, Exec. Sek-

V

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef.: Vlrginla 7-1141

TURTAS — $87,000,000 REZERVAI — $8,500,000

Už taupmenas mokame 474% dividendą kas 3 mėnesiai

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v. 
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v, v. Penktad.

9 iki 4 v. v. šeštad. 9 iki 12 v.

JUSTEN MAOKIEVVICH, Jr., 
Prezidentas

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

| LIETUVIU PREKYBOS NAMAI |
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

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

Vedėjas J. LIEPONIS
j Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. >
• Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. SekmadieniaiB atdara • 
! nuo 12 iki 5 valandos
• Liepos ir rugp. mėnesiais abi krautuvės sekmadieniais uždarytos. ;

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FDNERAL HOME NČ_L!_L£Lr

TRYS MODERNIOS KOPLiA-V*
2533 West 71 st St. Telef. GRovenlli 6-2345-6 
1410 S. 5Qth Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE. AUTOMOBILIAMS STATYTI

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII  
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDfiNAS 
4448 S. Western Avė. 

Tel. 847-4829 Ir YA 7-1026 
Čia pat galite gauti Briedžio dažų, 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, 0).
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

kainomis iš Sovie

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ?

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue

M J3 Tel, YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue 
Telefoną# LR 3-0440 ir LA 3-9852

>* > *

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef, — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

CREME DE BANANA LIQUEUR

VODKA WYBOROWA IMPORTUI)
100 Proof POLISH VODKA

DURELL NAPOLEON BRAND 
OF FRENCH BRANDY

CHAPOI LIE 185 MONTH OĖD 
IMI’ORTE D BRANDY

MAMPE DIKTINER LMPORTED 
GERMAN LIQI ELR

Q|Z| D’G SELF □ lYll VSERVICE

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

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth j-jjg

POPULAR BRAND OF ASSORTED
FLAVORED BRANDIES 70 Proof Fifth $2-79

POPULAR BRAND OR MARTINI, Vodka Martini, 
Old Fashion, or Daiųuiri Cocktai % Quart $2-29 

GALLO FINE CALIFORNIA RHINE
GARDEN MINE % Gal. $-| .39

GUDAUSKU BEVERLY HILLS GELINYAIa
Geriausio* gšlės dėl menturių, bapketų, laidotuvių 

tr kitų papuošimų
*48 I

Talef. PR 8-4)833 8-Š834

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
STREET TeL REpubllc 7-1213

2314 W. 23rd PLACE Tai Vlrginla 7-6672

4348 8. CALIFORNIA AVĖ.
PETRAS BIELIŪNAS

Tel LAfayettę 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tai. YArda 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
Tel. OLymplc 2-1003
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DOMININKAI KESIŪNAITEI 
PASKUTINIS SUDIE

O mano Sese, o mano taurio 
ji Sese, 

Kodėl taip anksti iškeliavai, 
Vilties aušros nemačius
Ir laisvės džiaugsmo nepaju

tus?

Žinau, gerai žinau, — jau su
grįžti negali...

Tad bent palauk tu ten, prie 
vartų nežinios, 

Kol ji, ana ir ta imaža sesytė 
Sukurs’m laužą mes Tėvynėj!

Medicinos daktarė ir vyr. 
skautininke Domą Kesiūnaitė 
ėjo per gyvenimą dviem lygia
grečiais keliais: ji buvo sąži
ninga gydytoja, moterų ligų 
specialistė ir drauge pavyzdin
ga ir kūrybinga skaučių vado
vė. D. Kesiūnaitė mirė vėžio 
ligos pakirsta, š. m. liepos 25 
d., Clevelande, Ohio. Jos mirtis 
sukėlė didelio skausmo bangą, 
kuri užliejo sesių ir brolių šir
dis, o taipgi sukėlė ir prisimini
mus iš drauge su Velione nu
eito skautybės kelio. Lietuvių 
skautiškas pasaulis giliai liūdi, 
netekęs nuoširdžiois ir taurios 
idėjos sesės. Netekta vadovės, 
švytinčios didžiu žmoniškumo 
pavyzdžiu, inteligencija, taktu, 
netekęs nuoširdžios ir taurios 
pasipuošusio veido.

Domą Kesiūnaitė medicinos 
daktarė

D. Kesiūnaitė gimė Rusijoje, 
Orianburge 1903 m. rugp. mėn. 
17 d. Su tėvais į Lietuvą grįžo 
1921 m. Mediciną studijavo Lie
tuvos Universitete, Kaune. Uni
versitetą baigė medicinos gy
dytojos laipsniu 1927 m. Pro
fesinius mokslus gilino Berly
no, Berno, Budapešto ir Pary
žiaus universitetuose bei jų kli
nikose. Kaip gydytoja dirbo 
Moterų klinikoje Kaune nuo 
1932 metų. Čia ir įsigijo mote
rų ligų gydytojos specialybę. 
Vėliau medicinos praktika ver
tėsi Babtuose, Vendžiogaloje, 
vedė Motinos ir vaiko sveikatos 
centrus. Kurį laiką dirbo Zara
sų apskr. ligoninėje. Nuo 1939 
metų Vilniaus akušerijos mo
kyklos lektorė ir inspektorė. 
Domininkai buvo nesvetimas ir 
plunksnos darbas, ji rašė me- 
•dicdnos ir higienos (reikalais 
Medicinos žurnale, periodikoje. 
Skautiškoje spaudoje daug ra
šė skautybės temomis.

Karo audroje pasitraukusi į 
vakarus, lietuviams susibūrus 
į stovyklas, ji nelieka už jų sie
nos, skuba į jas ir apsigyvena 
vienoje iš didžiųjų tremties 
stovyklų Hanau mieste, čia ji 
aktyviai dalyvauja ligoninės or
ganizavime ir veda moterų ir 
vaikų skyrių.

J Ameriką emigravo 1949 
m. ir apsigyveno Clevelande, 
Ohio. Gydytojos egzaminus iš
laikė 1952 m. ir gavo teisę šia
me krašte verstis gydytojos 
praktika, kuria vertėsi, malo
niai ir sąžiningai patarnaudama 
kaip saviems, taip ir kitatau
čiams. Žmonių buvo labai tei
giamai įvertinta, turėjo gausią 
praktiką. Su savo kolegomis 
gydytojais palaikė taikingus ir 
draugiškus santykius.

Domininkos - Domutės 
skautybės kelias

Sesė Domutė, taip ji buvo 
vadinama skautiškame pasau
lyje, į skautų organizaciją įsto
jo 1916 m. Rusijoje, būdama 
gimnaziste. Į Lietuvą grįžusi, 
įsitraukė į skautų judėjimą ir 
1924 m., drauge su kitais, įstei
gė studentų skautų draugovę 
Lietuvos Universitete, Kaune. 
Dirbo vyriausiame skautų šta
be, aktyviai reiškėsi už skau
čių savarankišką veiklą, nepri
klausomą nuo brolių. Ji ir bu
vo viena iš Seserijos steigėjų. 
Vadovavo visai eilei skaučių ir 
vadovių stovyklų. Karmėlavos 
vadovių stovykloje, įvykusioje 
1935 m. Domutė užrišo mėly
ną vadovės kaklaraikštį ir šių 
eilučių autorei, o po kelerių me
tų, maloniu sutapimu, užrišo 
ir žaliąjį vadovės kaklaraikštį. 
Skautiškame pasaulyje buvo 
skaitoma garbe ir malonumu 
gauti kaklaraikštį iš skautybės 
apaštalės Domutės, kuri buvo 
visų dažnai ir į akis taip vadi
nama.

Domutė, kaip organizatorė

Jos sugebėjimai čia buvo ne
paprasti. Ji suorganizavo skau
čių vadovių laikraštį, skauti- 
ninkių klubą, sudarė skaučių 
patyrimų laipsnių programas. 
Dalyvavo tarptautinėse skaučių 
stovyklose, konferencijose. Bu
vo viena iš pirmųjų organiza
torių Hanau stovyklos skaučių 
tunto. Šį uždavinį vykdant, jos 
veiklos kelias glaudžiai susiėjo 
su anuo metu jaunos sesės Bi
rutės Caplikaitės, kabar Koža- 
cienės veikla. Jodvi pirmosios 
iškėlė Hanau skaučių tunto vė
liavą. Stovykloje mergaičių 
subūrimas į organizuotą viene
tą ir joms pateikta jauno žmo
gaus visapusiško ugdymo skau
tiška programa išjudino visos 
stovyklos gyvenimą, jį pra
skaidrino, kas itin svarbu — 
jaunimui pastatė šviesų švy
turį. Ir iš tikrųjų, jei ne šie 
skautų vienetai, ne jų pozityvi 
veikla, Vokietijoje ir čia kažin 
ar tiek daug jaunimo mes būtu
me turėję sveiko dvasia, kūnu 
ir pasinešusio į mokslus ir juos 
baigusio? Tad negalima nugin
čyti- jog šio didelio laimėjimo 
didelė dalis priklauso ir amži
ną atilsį mūsų velionei Domu- 
tei.

Dar keletą sakinių apie velionę
Domutė vienu metu buvo vy

riausios skautininkės pavaduo
toja, vėliau, 1954 m., pati bu-

vo išrinkta vyriausia skautinin
ke. Buvo akademinio skautų 
sąjūdžio centro valdybos vice
pirmininke, korporacijos Vytis 
garbės narė, ilgalaikė PLSS ta
rybos narė. Skautiškais ir hi
gienos klausimais rašė: "Skau
tų Aide”, "Mūsų Vytyje” ir 
lietuviškos spaudos periodikoje. 
Nuoširdžiai ir atsidėjusi dirbo 
skautybės labui iki 1956 metų.

Taip, Domute, Tu skautybės 
apaštale, tu jau daugiau nebe
skelbsi skautybės idėjos, nebe- 
riši kaklaraikščių savo jauno
sioms sesėms, neorganizuosi 
stovyklų ir nekviesi daugiau 
savo sesių sutikti tekančią sau
lę ir išgyventi jos grožį, nekvie
si, nes tavo saulė jau nusileido. 
Mes palydime Tavo palaikus 
Tavo pagarbai sulenkę galvas 
ir nešdamos sunkiai pakeliamą 
skausmą širdyje.

Z. Juškevičienė

LSS vyriausios skautininkės pareigų perdavimas ir jų perėmimas. 
Perduoda vyr. sktn. O. Zailskienė, o perima vyr. sktn. Domą Kesiū- 
naitė 1954 met. geguž. mėn. 30 d. Chicagoje. Iš kairės pirmoji — ve
lionė vyr. sktn. D. Kesiūnaitė, antra — vyr. sktn. Ona Zailskienė, 
stovinti profiliu, portfeliu rankoje, vyr. sktn. Z. Juškevičienė, Skaučių 
skyriaus vedėja, velionės vyr. sktn. D. Kesiūnaitės sudarytoje vadi- 
joje, šalimais kitos neatpažįstamos skautininkės.

Laisvosios Lietuvos atstovė pasaulio 
gražuolių varžybose

ALGIRDAS GUSTAITIS, Los Angeles. Calif.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais gražiausios lietuvaitės vai
nikavimas, sakomą, būdavęs 
Palangos vasarvietėje, renkant 
ją iš ten pat atostogaujančių. 
Oficialaus “Panelė Lietuva” ti
tulo tačiau lyg ir nebuvę.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse gražioms moterims ren
giami įvairūs konkursai, var
žybos, suteikiami Vandens spor
to, Žemės ūkio, Fotografų, Uni-

pasaulio masto gražuolių var
žybos vyksta vasarą, sutraukia 
po keliasdešimt gražuolių, at
stovaujančių įvairias valstybes 
iš Europos, Azijos, Pietų Ame
rikos, Centrinės Amerikos, Ka
nados. Priedo — apie 50 gra
žuolių iš skirtingų JAV-ių vals
tybių. Tikras tarptautinis gra
žuolių pasirodymas.

Pasaulio gražuolės rinkimo 
metu spauda mirgėte mirga ap-

gelis gražuolių yra savo kraštų 
patriotės mergaitės ir žinios ar 
pasikalbėjimai būna pilni jų 
tautinės ambicijos, meilės sa
vajam kraštu, savajai tautai.

Kur yra laisvosios Lietuvos 
atstovė?

Jau keleri metai turiu malo
numo atstovauti lietuvių spau
dą Tarptautinėse pasaulio gra
žuolių varžybose Long Beach, 
Calif. Ir jau ne šiemet pradė-

Merginos, besivaržančios dėl “Misa Universe” gražuolės titulo Miami Beach, Floridoje. Iš kairės: Jackie 
Sue Maloney, “Miss Oklahoma”; Barbara Ford, “Miss Hansas” ir Pamela Morris, “Miss Nevada”.

versitetų, daugybė kitokių lyg 
ir titulų. Aukščiausias yra JAV 
gražuolės titulas, apvainikuoja
mas deimantais išpuošta karū
na, grynais pinigais, daugybe 
darbo pasiūlymų.

Sukvietus iš įvairių kontinen
tų gražuoles, atstovaujančias 
skirtingas valstybes, kur jos 
atrenkamos iš kitų gražių mer
gaičių, vyksta pasaulio gražuo
lės rinkimas. JAV du kart bal
suojama už gražiausią pasaulio 
mergaitę: Miami, Floridoje, ir 
kiek vėliau — Long Beach, Ca
lif. Floridoje tatai vadinama 
Miss Universe. Californijoje va
dina Intemational Beauty 
(Tarptautinė Gražuolė). Abejos

Talentinga lietuvaite baigė ’ s 
humanitarinius mokslus

Lietuvių veržlumas baigti 
aukštuosius mokslus ypač išei
vijoje yra sveikintinas reiš
kinys. Tarp sėkmingai bai
gusių humanitarinius mokslus 
Wayne valstybiniame universi
tete buvo ir lietuvaitė Liucija 
Mingėlaitė, žurnalisto Vlado ir 
Lidijos Mingėlų dukra.

Liucija yra gražiai pasireši- 
kusi ir lietuviškoje vekiloje: yra 
baigusi lituanistinę mokyklą, 
kelerius metus dainavusi Biru- 
tiečių mergaičių chore, Lietu
vių Balso radijo moterų kvinte
te, vaidinusi Z. Arlauskaitės -

Liucija Milda Mingėlaitė

beautiful giri, Lucia Mingela, 
played Jenny lady of the night, 
sings two solos with style and 
continental magnetizm. This 
giri has a future’. Su gastro
lėmis Liucijai teko apkeliauti 
didesnius Amerikos miestus, 
kaip New Yorką, Chicagą ir kt.v

Kad ir darbas teatre univer
siteto diplomą nutolino vienu 
kitu semestru, bet ji studijų 
nenutraukė ir šiandien Liucija 
jau baigusi aukštuosius moks
lus. Teko patirti, kad Liucija 
ir dabar svajoja dar išbandyti 
laimę scenos mene, o taip pat 
gilintis ir muzikos srityje. Pra
gyvenimo šaltiniui Liucija ma
no pradėti pedagoginį darbą, 
dėstydama aukštesniose mokyk*, 
lose anglų ir vokiečių kalbas.

Būdama muzikali, turinti gra
žų balsą ir gerai pažengusi vai
dyboje, Liucija duoda vilčių 
Detroito kolonijai lietuviškoje 
veikloje.

Liucijos brolis Šarūnas Sta
sys baigė Laura J. Osborn gim
naziją. Šarūnas gražiai reiškia
si Detroito skautų veikloje.

St. Sližys

“Spyglių ir dyglių” redakto
riui atostogaujant, šią savaitę 
jų puslapis užleistas “Moterų 
gyvenimui”. “Spygliai ir dyg
liai” bus kitos savaitės (rugpiū
čio aštuntos) Kultūriniame 
Drauge,

IŠ MOTERŲ
* Sol. Izabelė Motekaitienė 

su šeima vasaroja “lietuviško
je Palangoje?’ Kanadoje, 40 
mylių nuo Montrealio. Džiau
giasi patyrę Palangos lietuvių 
nuoširdumą bei vaišingumą. Jie 
lepina svečius, nešdami savo 
gamintų miško uogų, vyno, 
kepsnių ir iššaukdami dainuoti. 
O nuo tų dainų virpa vasarvie
tės "ežeras”’ ir svaigsta spyg
liuočių miškai!

* Ona Krikščiūnienė, žymio
ji pedagogė bei visuomenės vei
kėja, Chicagos Aukšt. lituanis
tikos mokyklos istorijos mo
kytoja, pereitą sekmadienį bu
vo pasveikinta vardo dienos 
proga garsaus draugų bei arti-

GYVENIMO
mųjų, kultūrininkų, visuomenės 
veikėjų ir organizacijų darbuo
tojų būrio.

Kur yra Pasternako 
draugė?

Olga Ivinskaja, labai arti
ma draugė mirusio rusų rašy
tojo, Nobelio premijos laurea
to, Boriso Pasternako, buvo 
įkalinta komunistų 1960 m. 
kaip tik dėl tos draugystės. So
vietai apkaltino ją išpūstais 
kaitimu. Tačiau pati procedūra 
panaudojo pinigus, gautus už 
Pasternako garsųjį romaną 
“Dr. Živago”, Neseniai sovietų

rašymais ir kandidačių nuo
traukomis. Spaudai, radijui, te
levizijai, atstovauja bent ke
liasdešimt oficialių reporterių, 
redaktorių, priedo iki kelių šim
tų mažiau oficialių žurnalistų, 
korespondentų. Jie išsijuosę pi
la rašinį po rašinio, fotogra
fuoja, siunčia nemokamai dali
namas gražuolių nuotraukas.

Milžiniška tarptautinė 
propaganda

Aišku, tokio tarptautinio įvy
kio propaganda yra milžiniška, 
lengvai pasiekianti viso pasau
lio spaudą, radiją, televiziją. 
Milijonai skaitytojų tokiomis 
progomis gal pirmą kartą iš
girsta mažiau pagarsintos vals- 
stybės ar salos vardą. Kartais 
mažosios valstybės nugali di
džiąsias. Pvz. islandietė yra 
1963 m. Tarptautiniame gra
žuolių pasirodyme Californijoje 
išrinkta gražiausia visų daly
vavusių. Gavo tūkstančius dole
rių, savo valstybę daugeliu pro
gų pagarsino geriau, nei jos 
krašto diplomatai įstengtų.

Visos gražuolės turi po kele
tą pasirodymų, įskaitytinai su 
vakarinėmis suknelėmis, mau
dymosi kostiumais, tautiniais 
drabužiais. Jų biografijos, ilges
nės ar trumpesnės, spausdina
mos įvairiomis progomis. Dau-

rašytojai prašė Chruščiovo pa
sigailėti jos ir paleisti iš kalė
jimo. Amerikiečių spauda skel
bia, kad šiuo metu Chruščiovas 
svarsto, ką daryti.

jau stengtis į tarptautinius gra
žuolių sąrašus įtraukti lietuvai
tę “Miss Lithuania” vardu. Rei
kalas komplikuotas ir iki šiol 
dar nelaimėtas, nors man tal
kino eilė žinomų asmenų savo 
patarimais, įvairiopa talka.

Dideliai nudžiugau spaudoje 
paskaitęs Chicagos lietuvių pra
nešimus, kad šiais metais lei
džiama lietuvaitei dalyvauti 
Miss Universe varžybose Miami, 
Floridoje, titulu Miss Free Li
thuania (Panelė Laisvoji Lie
tuva).

Ar Chicagos lietuviai išrinko 
“Panelę Ląisąją Lietuvą” ir ko
kia jos pavardė? — dar nete
ko skaityti. Keletas jaunuolių 
nurėžė raštą, esą, nereikia 
“Miss Lithuania”, nes tai ne- 
prisidedą pire Lietuvos vardo 
garsinimo.

D. Vertelkienė “Draugo” nr. 
160, liepos 9 d., iš Floridos ra
šo, kad “Miami Lietuvių Tary
bos pirmininkas ir atstovai, da
lyvavę Miss Universe parengi
mų komiteto posėdžiuose, per
spėjo rengėjus, jog lietuvaitė, 
greičiausia, nesutiks viešai ro
dytis su maudymosi kostiu
mu...” Bet, girdi, jinai galėtų 
pasirodyti su tautiniu drabužiu 
ir t. t.

Ar iš to visko kas nors išė
jo?

—o—

JAV prezidento Lyndon B. 
Johnson žmona Lady Bird yra 
gavusi du bakalaureatus: vieną 
mene ir vieną žurnalizme.

Mikšienės meno sambūryje ir 
dirbusi skautų organizacijoje. 
Lietuviškuose parengimuoše, dai 
nuodama, deklamuodama, vai
dindama ir akompanuodama 
bei atlikdama kaip solistė gana 
sudėtingus muzikinius kūrinius, 
Liucija tapo detroitiškių pa
mėgta lietuvaite. Studijos uni
versitete neleido pilnai pasi
reikšti paskutiniais metais, bet 
dabar, kai jau yra baigusi ang
lų ir vokiečių kalbas bakalau- 
reato laipsniu, galima tikėtis, 
kad Liucija daugiau duos Det
roito kolonijai ir muzikoje, ir 
teatriniame mene.

Pažymėtina, kad Liucija yra 
devynerius metus studijavusi 
pianiną Detroito Muzikos kon
servatorijoje ir yra vaidinusi 
kurį laiką amerikiečių teatre. 
Iš 350 mergaičių kandidačių 
reiklaus režisoriaus dr. Grego- 
ry buvo Liucija Mingėlaitė pa
rinkta kaip tinkamiausia. Tai
gi Liucija savo teatrinę karje
rą pradėjo įstodama į Detroito 
Vanguard Playhouse teatrą ir 
gaudama pradžioje vieną iš ryš
kesnių antraeilių rolių Jenny 
vaidmenyje satyrinėje muziki
nėje dramoje “The Three pen- 
ny Opera”. Ir meno kritikai ga
na palankiai apie Liuciją yra 
atsiliepę, štai viena iš citatų 
amerikiečių spaudoje: “And a

Princesė paprašė 
traktoriaus

Švedų princesė Desiree, nese
niai ištekėjusi, paprašė savo 
senelio karalių Gustavą, kad 
vestuvių dovaną jis duotų trak
torių, vietoje šeimos brangeny
bių. Princesė Desiree studijavo 
agrikultūrą ir ji pasakė, kad 
traktorius bus daug naudinges
nis jos vyro ūkyje, negu šeimos 
brangenybės.

Kada prasidėjo vyrų 
antipatija moterims 

vairuotojoms?
Vyrų antipatija moterims 

vairuotojoms yra nieko naujo. 
205 m. prieš Kristų romėnai iš
leido įstatymą, draudžiantį mo
terims važiuoti romėniškai dvi
račiais vežimėliais.

Kokius vyrus pasirenka 
mergaitės?

Psichiatrai sako, kad mergai
tės linkusios ištekėti už vyrų, 
panašius į savo tėvus.

Merginos seniau ir dabar
Filmų artistė Marlen Dietrich 

buvo paklausta, kuo skiriasi 
šių laikų merginos nuo anksty
vesniųjų.

— Jei kadaise merginos pa
rausdavo, vadinas, jos gėdyda- 
vosi. O šiandien — jos gėdisi, 
jei parausta...

Magiškasis marmuras. Sakoma, jog žmogaus pagamintas marmu
ras savo kokybe pralenkiąs tikrąjį marmurą. Dirbtinis yra atsparesnis, 
kietesnis, turįs mažiau skylučių, nei tikrasis marmuras, lengviau 
valomas ir atsparus rūkščiai. Kairėje tikrojo marmuro skeveldros, 
sumaišytos su plastika, sudaro terrazo grindų plyteles. Dešinėje ne- • 
tikrojo marmuro vadinamo "selectron”, staliukas. Iš selectrono pada
rytas marmuras jau parduodamas daugelio kompanijų.
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