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Kultūros žmogus politikoje
I Juozo iš Trakiškių 60 metų sukaktį minint

žmogų pažįsti apie 30 
ir šią pažintį laikai sau

Kai 
metų

‘privilegija, negali nejausti pa
reigos, kuri su tuo siejasi; pa
reigos pasidalinti sava pažinti
mi su kitais. Pareigą pajunti 
ypač tada, kai susiduri su vie
nu ar kitu to žmogaus apibūdi
nimu — ne visada tiksliu, o kar
tais visiškai priešingu.

Pareigos jausmas šiuo atve
ju atsiduria konflikte, nes pa
žintasis asmuo nepriima, bent 
sau neleidžia taikyti principo — 
aprašinėti ar vertinti žmogų, 
kol jis gyvas. Iš antros pusės, 
visuomenė vis tiek domisi kū- 

,rybišku žmogumi, gal dar dau
giau tokiu, kuris neieško viešos 
pagarbos. Visuomenės ausis vis 
tiek pasiekia tylūs ar vieši to 
asmens vertinimai, ir ne vienas 
norėtų išgirsti daugiau teisy
bės. Pagaliau naujoji karta ne
žino išvidinių motyvų, kurie 
akstino pranašesnį žmogų išsi
skleisti visuomenėje ir išsiug
dyti tokį charakterį, kuris labai 
išskirtinas ir įsidėmėtinas.

Viešumos anonimas

STASYS YLA

Kartos branduolio žmogus
Kitados, rašant apie Mažvy

dą ir Daukšą, teko pastebėti, 
kad šie vyrai mūsų tautoje bu
vo ne solistai, o choristai. Ne 
solistu išaugo visuomenėj ir 
Ambrazevičius - Brazaitis. Jis 
priklausė tai kartai, kurią prof. 
Juozas Eretas pavadino 1936 
metų. Ne visa tai buvo karta, 
ne visos Lietuvos apimty
je. Kaip Mažvydas ir Daukša 
atstovavo tam tikrą savo kar

Sąmoningai rašome antraš
tėj Juozas iš Trakiškių, nes 
kas iš mūsų žino tuos Trakiš
kius? Gal ta nuošali sodyba, 
kurioj jis gimė, netoli Marijam
polės, bus tipiškiausia jo cha
rakterio kaltininkė. Visada jis 
norėjo būti nuošalus, šiuo metu 
ypatingai. Daugelis jo raštų ei
na be pavardės — anonimiškai. 
O dėl pavardės, tai nežinia, ku
ria jį labiau reikėtų vadinti, nes 
anksčiau turėjęs vieną, vėliau 
pakeitė kita. Keitė ir savo veik
los barus, ir su tuo keitėsi jo 
asmens atžvilgiu visuomenės 
nuotaikos.

Su pirmąja pavarde sutapo 
literatūros istorijos akiračiai ir 
didelė simpatija, nelyginant 
ambrozijos dvelkimas. Su ant
rąja siejasi politinės ir visuo
meninės nesantaikos, ir kai kam 
ši pavardė skambėjo brėžiu ar 
bražu. Tiems, kurie prisimena 
vieną jo veiklos barą ir žino 
antrąjį, kyla neprovokuojamas 
klausimas, kas pasidarė: ar tas 
pats žmogus pasikeitė, ar paki
to visuomenės vertinimo matai? 
Kitas klausimas, kodėl žmogus 

kkeitė savo veiklos linkmę? Ko
dėl iš literatūros perėjo į poli
tiką kaip tik tuo metu, kai mū
sų tautoj nebuvo jokių politi
nės karjeros galimybių? Be
rods niekas lig šiol nebandė šių 
klausimų atsakyti.

Juozas iš Trakiškių iš tikrų
jų yra visiems žinomas Juozas 
Ambrazevičius - Brazaitis.

Prof. Juozas Brazaitis

tų branduolį, taip ir mūsų Juo
zas.

Tas branduolys išaugo iš 
krikščioniškosios vagos, netgi 
iš ateitininkiškos mokyklos, 
kaip naujas dvasinio - kultūri
nio brendimo vaisius. Susidarė 
šis branduolys Kaune, to meto 
sostinėje — gana suspaustame, 
bet išcentriškai veiksmingame 
krašto židinyje. Keliolika žmo
nių, artimai bendraudami, iš se
niau susigyvenę, be atskiro va
do ar autoriteto, susibaudę pla
nuoti, svarstyti ir judinti kul
tūrinį gyvenimą, platesnėj ska
lėj ir naujesniais metodais.

Ambrazevičius buvo neišski
riamas iš kitų, bet viena prasme 
išsiskyrė. Nesiveržė kalbėti pir
mas, nediskutavo dėl atskirų 
klausimų. Kalbėjo paskutinis, 
dažniausiai raginamas atsiliepti. 
Savo motyvų jis beveik nedėstė, 
tik suvesdavo krūvon kitų pasa
kytuosius, juos pasverdavo, pa
darydavo išvadas ir tai būda
vo paskutinis diskusijų žodis.

Ambrazevičius savaime pasi
darė branduolio sprendimų for
muluotojas, deklaracijų ir svar
bių vedamųjų redaktorius. Nie
kad tiem darbam pats nesisiūlė 
ir niekad neatsisakė siūlomas, 
nors dėl to jam tekdavo aukoti 
ištisas naktis 'be miego.

tingai taupus žodžiais. Mažai 
žodžiaudamas, daugiau stebėda
mas reiškinius, sverdamas rei
kalus ir mintis, jisai ir susidarė 
sintetiškesnį žvilgsnį į gyveni
mą.

Publicistikoje jis susirado sa
vo stilių, kuris, reikia manyti, 
atitiko jo charakterį. Kitados 
jis rašė apie A. Smetonos sti
lių. Smetona labiausiai pajutęs 
pavojų, kuris gresia publicistui, 
kalbėtojui ir mokytojui — iš
tęsti savo mintis, aiškinti, kas 
savaime aišku, ir dėl to daug- 
žodžiauti. Geras stilius reikalau
ja atskirti grūdus nuo pelų, 
svarias mintis nuo banalių, sa
kinius trumpinti, žodžius tikslin
ti. Smetonos stiliuje esą “viskas 
lygu, ramu, intelekto diktuoja
ma”. Toks buvo ir Ambrazevi
čiaus stilius.

Iškeldami Ambrazevičių, kaip 
branduolio žmogų, galėtume pa
stebėti, jog ir Smetona buvo 
“branduolinė asmenybė”. Sme
tona turėjo ne daug draugų, bet 
pačių ištikimiausių, su kuriais 
jis dirbo anksčiau ir nebesisky
rė visą gyvenimą. Tai rodytų, 
kad šio tipo žmonės eina į vi
suomenę ne per masę, bet per 
panašiai jaučiančių ir galvojan
čių draugų sambūrį. Šio tipo 
žmonės kitaip save atranda vi
suomenėje. Kitaip reikia ir prie 
jų prieiti, kad atrastum juose 
visuomeniškąsias vertybes.

Draugystė gilesnlom šaknim

Ar Ambrazevičius rišo drau
gus prie savęs? Greičiau rišo jį 
ir draugus bendri svarstymai, 
darbas ir kova už geresnę kultū-

Elda Rundzaitienė Gėlės (aliejus)

PROCENTAMS AUGANT
Neseniai spaudoje paskelbta, betęsia, prikaišiodama, kad

ros padėtį. Asmeniškai Ambra
zevičius ramiai lygus, uždaras 
ir kietas, kaip varpas. Į jį rei
kia stipriai pasibelsti, kad at
silieptų, bet atsiliepęs jis ilgai 
virpa.

Pirmas įspūdis, susitikus — 
rezervuotas, skeptiškas, šaltas. 
Po kiek laiko pastebi, kad jis 
anaiptol ne šaltas ir ne skeptiš
kas. Jei taria žodį, tai tartum 
deda tašką savo vietoj — pa
prastai ir taikliai. Jei kalba apie

ką, tai daugiau dalykiškai. Sa
kytum, nesidomi asmenimis ir 
neturi asmeniškų įspūdžių, nes 
apie tai iš jo neišgirsi. Jei ne
žinotum, kad dirba daug, saky
tum jis darbo nevertina, nes 
nei giriasi darbais, nei skundžia
si apsikrovimu ar nuovargiu. 
Jei kenčia, tai niekam nė žodžio, 
o jei sužeistas — tai pats išlai
žo savo žaizdą arba prirakina

(Nukelta į 2 psl.)

Keturios lietuviškosios sonatos
Pirmąsias lietuviškos kamerinės muzikos plokšteles pasitinkant

Juozas Gniodis

LITHUANIAN CHAMBER MU- 
SIC, Juozas Gruodis — Sonata in 
D minor (1922); Kazys Viktoras 
Banaitis — Sonata Rapsodica in B 
minor (1927), Sonata in D minor 
(1934); Julius Gaidelis — Sonata 
in E minor (1951). Izidorius Va
siliūnas — Violin and Viola, Vyte
nis Marija Vasiliūnas — Piano. 
Lithuanian Music Recording Com- 
pany, Post Office Box 372, Cam- 
bridge 39, Mass. Kaina $6.00.

Kazimieras Viktoras Banaitis
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Julius Gaidelis

Šiame numery:
• Procentams augant.
• Kultūros žmogus politiko

je.
• Keturios lietuviškosios so

natos.
• Pirmasis JAV lietuviŲ laik

raštis.
• K. Donelaičio “Metai” sce

noje.
• Savanorio Antano Šukio 

knyga.
• Stasės šakytės eilėraščiai.
• Antrosios kartos vardu.
• Ir buvo šviesa...
• Dar vienas gamtos jėgų pa

vergimas.
• Moterų gyvenimas.

Žmogus ir stilius
Redaguoti ir sumuoti 

mintis, idėjas, planus yra retas 
menas, kurio Ambrazevičius 
mokėsi, pradėjęs dirbti spaudoj. 
Turėdamas 20 m., jis tapo “Lie
tuvos” dienraščio redakcijos na
riu kultūros reikalams. Nuo 
anos pradžios jis nebesiskyrė 
su plunksna, kartais apleisda
mas redakcijos stalą, kartais 
vėl grįždamas. Publicistika tapo 
pastoviausia jo profesija, jei ne 
pašaukimas.

Kultūrinis publicistas papras
tai neina į minią, nelipa ant 
bačkos, nesisvaido žodžiais. 
Ambrazevičiui tai buvo sveti
ma iš pačios prigimties. Jis ir 
šiaip mažakalbis, o rašte ypa-

kitų

*

Mūsų išeivijoj įvairiavertės 
vokalinės muzikos plokštelių 
kraityne, tartum kampininkės, 
tėra, berods, tik dvi ilgo groji
mo instrumentinės muzikos 
plokštelės: viena — simfoninės 
liet, muzikos, išleista prieš de
šimtmetį Bostone, kita — prieš 
keletą metų — pramoginiai Jo
nušo —maršai. Kiek lengvai ir 
su dideliu dėmesiu skriejo pupų

dėdės ir verstiniai šlageriai, ru
siški, lenkiški, amerikoniški, 
dainuškos ir kitos panašios 
“vertybės” į mūsiškių namus, 
tiek be dėmesio praėjo minėta 
lietuviškos muzikos plokštelė, 
kaip per aukštai stovinti nuo 
dabartinio mūsiškių muzikinio 
skonio.

Nepaisant to, Massachusette 
gyvenantys mūsų aukštosios 
muzikos “vaidilos” Vasyliūnai 
(tėvas Izidorius — smuikinin
kas ir sūnus Vytenis pianistas- 
vargonininkas) įgrojo pirmąją 
lietuvių kamerinės muzikos 
“kregždę” — trijų mūsų žymių
jų kompozitorių keturias sona
tas — smuiku, viola ir pianinu, 
kurios jau pasirodė rinkoje

“Ultra Hi - Fi” ilgo grojimo 
dviejų plokštelių albumu. Jei už 
daugumą mūsų rekorduotos vo
kalinės muzikos tenka rausti 
kultūringos visuomenės akivaiz
doj, tai Vasyliūnų kamerinės 
muzikos albumas, pavadintas 
“Lithuanian Chamber Music”, 
priimtinas kaip muzikinis brang 
akmenis, ne vien mūsų ausiai, 
širdžiai ir bibliotekai, bet — be 
perdėto pasididžiavimo — kul
tūringiausia dovana amerikie
čiui draugui, nes instrumenti
nės muzikos kalba yra tarptau
tinė kalba, o mūsų kompozitorių 
originalios, rinktinės sonatos, 
jų aukšto lygio išpildymas, bei 
gražus plokštelių išleidimas sa
vaime kelia jas į tarptautinio 
dėmesio vertos muzikos kate
goriją.

Pažvelgus į albumo išorę, lie-

kad Lietuvių fondas skirstys 
šįmetinį pelną. Lietuvių fonde 
yra jau per pusantro šimto 
tūkstančių dolerių, tai ir pro
centų susidarys gal daugiau 
kaip penki tūkstančiai, nes ne 
visa ta suma ištisus metus 
nešė procentus, kai kiti įmo- 
kėjimai fondan buvo padaryti 
vęliau. Kai kurių asmenų nuo
latinė auka, nuolatinis fondu 
rūpinimasis padarė tai, kad 
jau trečią kartą fondas atne
ša procentus, pagrindinei su
mai nemažėjant. Prisimenant, 
kaip sunku, kad ir tūkstantį 
dolerių sutelkti, šios nuolatinės 
pajamos, pagrindinei sumai 
nemažėjant, yra didelis mūsų 
kultūrinio gyvenimo judinto
jas. Tikime, kad vieną dieną 
tų procentų bus keliasdešimt 
tūkstančių ir tai bus vienas di
džiausių darbų, ką lietuvis sa
vo kultūrai išeivijoje įstengė 
padaryti.

Be abejo, nėra lengva pa
skirstyti sumas, kai jų nėra 
per daug. Malonu, kad šios su
mos eina tik kultūros reika
lams, nors pernai buvo tam 
tikra suma paskirta ir sporti- 
hinkų kelionei į Australiją, ta
čiau tuo buvo paremta lietu
vybės išlaikymo apraiškos, jei 
jau šio įvykio nelaikyti grynu 
kultūriniu momentu.

Nenorima šįmet čia įtaigoti, 
kam procentai turi būti ski
riami. Greičiau norime pasi
džiaugti, kad kai kieno abejin
gai sutiktas, o ir dar sutinka
mas, Lietuvių fondas duoda 
jau konkrečius vaisius. Be abe
jo, norėtume tikėti, kad jo pa
skirtis sukti mūsų kultūrinį 
malūną nepasikeis, juo labiau, 
kad šalpos ir politiniams rei
kalams skelbiami atskiri va
jai. Pernai kai kas nustebo, 
kodėl dalis pinigų paskirta 
Kultūros fondo leidžiamiem 
leidiniam remti, lyg jau Kul
tūros fondo leidiniai būtų ana
pus kultūros. Lietuvių fondo 
paskirtis remti kiekvieną kul
tūrinę apraišką, kiekvieną lie
tuvių leidinį, ar tai jis išeitų 
lietuviškos plokštelės, gaidų ar 
knygos pavidalu.

Be abejo, iš LF tektų lauk
ti pagalbos ir lietuviškajai 
spaudai, nes ji padėjo tam 
fondui išaugti ir toliau pade
da plėstis. Žinoma, toks lėšų 
skirstymas spaudai nebūtų ga
na lengvas, nes kai viena spau
da besąlyginiai už fondą pa
sisakė, kita jį niekino, bet vė
liau sustojo niekinti, gi kita ir 
dabar to fondo niekinimą te

fondas yra vienos ar kitos par 
tijos rankose. Fondas kiekvie
ną auką priima, fondo valdy
bas ir tarybas renka fondo 
nariai, ir jei vienos ar kitos 
partijos narių joje yra dau
giau, tai kaip tik liudija tų 
partijų narių tautinį ir kultū
rinį susipratimą.

Lietuvių rašytojų d-ja kas
met skiria penkių šimtų dole
rių premiją ir tuos pinigus 
įvairiais būdais surenka. Būtų 
gera, kad fondas paskirtų kas
met tuos penkis šimtus arba 
geriau dar didesnę sumą. Ši 
rašytojų premija yra nepri
klausomos Lietuvos vyriausy
bės skirtos valstybinės pre
mijos tęsinys, todėl dabar bū
tų gera, kad tą premiją skir
tų LF, juo labiau, kad ta pre
mija jau niekada nesibaigtų. 
Rašytojų draugijos valdyba 
galėtų tik sudaryti premijos 
paskyrimo komisijas ir atlikti 
kitus iškilmingo akto paruošos 
darbus.

Reikėtų fondui paremti ir 
leidiniai, leidžiami anglų kalba. 
Jeigu jau ne dabartiniai rašy
tojai, tai bent tie, kurie jau 
yra užsitarnavę mūsų visų pri
pažinimo, kaip Krėvė, Šeinius 
ar Donelaitis. Ligi šiol visa 
tai darė tik privatus asmuo, 
lyg jam būtų kas nors specia
liai pavedęs nešti visą mūsų 
literatūros pasaulin išvedimo 
darbą. O šiaip ar taip, tos kny
gos daugiau Lietuvos vardą 
pagarsino, negu kokie visuo
meniniai subuvimai. Juo la
biau, kad tokie leidiniai liudi
ja mūsų kultūrą daug ilgiau, 
negu vienadienis koks nors, 
kad ir reikšmingas pasirody
mas, taigi tam tikra prasme, 
kaip ir Lietuvių fondas, neša 
procentus.

Jeigu šįmet procentai bus pa 
skirti vieniems, metai greit bė
ga, reikalai nemažėja, gal ki
tais metais gaus kiti, bet tie, 
kurie skirstys tas sumas, tu
rėtų pirmoje eilėje skirti gry
nai kultūriniams reikalams. 
Neturime pakartoti tų klaidų, 
kada laisvoj Lietuvoj visi biu
džetai būdavo dažnai subalan
suojami kaip tik kultūros są
skaitos nenaudai.

Kiekvienas LF narys yra 
amžinas mūsų kultūrinių 'rei
kalų rėmėjas, ir metų pabaigo
je, laukiant derliaus, linkėtina, 
kad tokių amžinų rėmėjų — 
LF narių skaičius vis nepabai
giamai augtų. Tada kalba apie 
mūsų kultūrinius užsimojimus 
bus daug drąsesnė.

L. Augštys

ki suintriguotas ryškiai žaliais, 
rūsčiais, grėsmingai debesimis, 
dengiančiais lietuvišką peizažą; 
už jo veržiasi šviesa, gi tokiame 
fone spindi atsiveriančiai ryš
kiai raudonos plokštelės pavadi
nimų raidės. Gi antroji pusė iš
tisai geltona (ten lakoniškai 
anglų kalba supažindinama su 
iliustruotomis autorių ir išpil- 
dytojų biografijomis, taip bū
dingomis ne vien svetimiesiems, 
bet ir saviesiems pažinti!). Tai 
mūsų trispalve taip estetiškai, 
gudriai išpuoštas albumas, re
gimai taikomas ir mus priglau-

dusios šalies muziką mylinčių
jų dėmesiui.

Kaip minėta, plokštelių turinį 
sudaro keturos mūsų gerausių 
kompozitorių rinktinės sonatos: 
Juozo Gruodžio Sonata D mi
nor, smuikui ir fortepijonui, pa
rašyta 1922 m., Kazio Viktoro 
Banaičio Sonata Rapsodica B 
minor violinčelei ir fortepijonui, 
parašyta 1927 m. ir Sonata D 
minor, smuikui ir fortepijonui, 
parašyta 1934 m., ir Juliaus 
Gaidelio Sonata E minor, smui
kui ir fortepijonui, parašyta 
1951 m. Visų sonatų autoriai 

(Nukelta į 2 psl.)
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Kultūros žmogus 
politikoje

(Atkelta iš 1 psl.) . kojo ne tik estetinių elementų, 
save prie kietesnio darbo ir nu- Į bet ir istorinių, ir psichologinių, 
stra-minn.

Tokie stoikai paprastai būna 
bejausmiai. Bet ar toks Ambra
zevičius? Kai skaitai jo raši
nius, o ypač girdi jį kalbant vie
šumoj, pastebi, jog jis turi ir 
jausmą ir švelnų skonį. Jo vei
das tada pasidaro lyg deklamuo
jančio poeto ir jo kalba dvel
kia žodine stilistine melodija. 
Aukštaičiui sunku suprasti, kaip 
tas pats žmogus estradoj buvo 
“aukštaitiškas”, o grįžęs pas 
draugus vėl “kapsiškas”. Bet 
koks iš jo kapsas be “bonoro”, 
be veržimosi į priekį, be savo 
Asmens kėlimo? Ar jis toks at- 
sigiinęs, ar ilgai save šlifavo, 
bet jo kuklumas ir išlyginta 
laikysena ima darytis patraukli 
ypač impulsyviam, sproginėjan- 
|iam, besijaudinančiam aukštai
ti

Ambrazevičius veikė draugus 
nejučiom, bet ar jis buvo jų 
Veikiamas? Ar jam, individua
listui, koks atrodė, buvo iš viso 
reikalingi draugai? Darbo ir 
planavimų sūkuryje buvo sun
ku pajusti ir sau atsakyti į šį 
klausimą. Tik kai dalis draugų 
buvo bolševikų iš nakties sugau
dyti ir sumesti už grotų, tada 
pastebėjai, kas labiausiai tai 
pergyveno. Draugų netekimas 
jam buvo daugiau negu žaizda. 
Ir po ilgo stebėjimo, po pana
gų pergyvenimų vokiečių oku
pacijos metu, po kelętos žuvi
mo antrojo sovietinėj okupaci
joj, galėtum drąsiai teigti: 
draugystė jam kaip moterystė 
— neatskiriama ligi mirties ir 
*u mirtimi neužbaigiama.

Tuometinė artimųjų draugų 
tragiką Butapo su visos tautos 
tragiką. Kaip jis išgyveno drau
gų netekimą, taip ir netekimą 
laisvės savai tautai. Tautos įka
linimas, tapo jam asmenišku 
įkalinimu. Jis buvo neišveda
mas iš to kalėjimo, nežiūrint 

visų pastangų jį ištraukti ir 
konkrečių planų jį išvesti į Bau
gesnę padėtį. Kaip tik tuo metu 
jis ir padarė sprendimą atsisvei
kinti su literatūra ir pereiti ko
von už laisvę. Tai ir buvo tas 
šuolis, kada jis iš Ambrazevi
čiaus darėsi Brazaičiu.

Tautos dramos scenoje
Ambrazevičius buvo per arti 

savo tautos pulso, kad būtų ne
jautęs mirštamo tautai kirčio. 
Tą pulsą jis buvo palietęs daug 
giliau, negu daugelis kitų, gyve
nusių tautos dabartimi. Jis ap
čiuopė jį lietuvių literatūros is
torijoj ir ypač tautosakoj. Prie 
Šių tautos dvasios šaltinių jis 
buvo priėjęs, kaip menininkas 
su virtuozo jutimu ir plačia in
terpretacijos skale. Čia jis ieš-

TAUTOS ISTORIJOS PABIROS
Pirmasis JAV lietuvių laikraštis

Mykolas Tvarauskas, gimęs Lie
tuvoje, mokytojavęs Suvalkų kraš
te, 1863 m. sukilimo dalyvis, pa
bėgo j užsienį, kiek laiko gyveno 
Paryžiuje ir (1873 m.) atkeliavo 
į Ameriką Čia Shamokine, Pa. 
jis nusipirko spaustuvę ir pradėjo 
spausdinti pirmąją lietuvišką kny
gą “Tlumoczius”. Bet jos nepavy
ko atspausdinti, nes sudegė spaus
tuvė su spausdinama knyga.

Tas pats Tvarauskas, persikė
lęs j New Yorką, 1879. Vm. 16 iš
leido pirmąjį JAV lietuvių laik
raštį — ‘ ‘Gazieta Lietuwiszka, 
rasztas paszwęstas dėl Lietuvvnin- 
ku Amerikoje”. Rizikingas tai bu
vo užmojis, kai tuo metu čia bu
vo apie 70% lietuvių beraščių. Jam 
tepavyko surasti 132 užsimokėju
siu skaitytoju. Todėl išėjo 16 nu
merių ir laikraštis sustojo, nors 
Tvarauskui jį padėjo leisti New 
Yorko Šv. Kazimiero draugija, 
Jtun. Petras Končius, vienuolis Au
gustinas Zeytzas ir kt.

Po trylikos metų vėl grįžo prie 
tos savo minties leisti laikraštį. Ir 
1891. X. 31 išleido — “New Yor
ko Gazieta Lietuwiszka". Šio laik

Dėl to literatūra jam prabilo 
savo vispusiškumu ir aktualu
mu. Kitados Tumas savo dės- 
tomoj literatūroj ieškojo žmo
nių ir juos vilko paviršiun. Tai 
buvo žmogiškasis priėjimas li
teratūroje, kurį Ambrazevičius 
dar labiau buvo pagilinęs. Per 
literatūros autorius ir jų sukur
tus personažus jis brovėsi į tau
tos sielą ir istorinę tautos mi
siją.

Nūnai jis užvertė literatūros 
lapus ir pats įsijungė į naują 
tautos dramos vyksmą. Tikėjo
si, tur būt, greitesnės atomaz
gos, kuri tautą grąžins į laisvę, 
draugus į kūrybą, o jį patį į 
literatūrą. Bet atomazga užtru
ko, kova išsitiesė kraujo upė
mis ir laisvinimas apsiraizgė ne
sutarimo pinklėm.

Šiame braizaitinės veiklos 
tarpsnyje visuomenė gal ma-

LIETUVIŠKOSIOS SONATOS

Izidorius Vasyiiūnns Vytenis Marija Vasyliūnas

(Atkelta iš 1 psl.) 
kompozitoriai individualistai; 
muzikiniai turiniai stipraus tau
tinio charakterio, bazuoti lietu
vių liaudies melodijomis ir meist 
riškai suderinti su naujoviškos 
muzikos apraiškomis. Apie be- 
žodinę muziką daug ką kalbėti 
— šį poros valandų koncertą 
plokštelėse reikia turėti, groti, 
klausytis ir įsijausti, kaip mū
sų tarptautinio masto kompozi
toriai subtilias tautines melodi
jas spaudžia turiningu, indivi
dualiai pajaustu muzikinių gar
sų skambesiu, atvaizduodami 
mūsų tautinės dvasios gelmes. 
Išraiškos forma sonatos skam
ba skirtingai, 'bet jos visos 
glaudžiai panašios kompozitorių 
dvasinio įkvėpimo šaltinių pras
me. Klausant šių sonatų, tarsi 
jauti, kad ši muzika, nors ir 
pulsuoja su diena, bet paslap
čia atsrovenusi iš amžiais lie
tuviams charakteringų gūdžių

raščio išėjo 25 numeriai ir vėl tu
rėjo sustoti, nes trūko, skaitytojų.

M. Tvarausko ir J. Šliupo pa
stangomis New Yorke buvo 1884. 
X. 25 išleistas laikraštis “Unija”. 
Surinko arti 3000 prenumeratorių, 
tačiau po pusmečio (1885. IV. 25) 
užsidarė.

J. šliupas suorganizavo Lietu
vos Mylėtojų Draugiją ir jos var
du (1885. VII. 2) išleido laikraštį 
“Lietuwiszkasis Balsas”. Pradžioj 
turėjęs apie 500 prenumeratorių, 
o toliau jų skaičius mažėjo. Po me
tų užsimokėjusių teliko apie šim
tas. O pasirodymas “VVienibės Lie
tuvininkų” jį sužlugdė (1889 m.). 
Nepatenkintieji šliupo laisvamanv- 
be, skelbiama “Liet. Balse”, (1886. 
II. 10) išleido Plymouthe, Pa., kitą 
laikraštį — “tVienibe Lietuwnin- 
kų”. Ją vėliau (1907 m ) perkėlė 
į Brooklyną.

Lietuviams įprantant prie laik
raščių, jų pradėjo atsirasti vis dau
giau. D. T. Bačkauskas - Tama
šauskas 1888 m. išleido Mahanoy 
City, ’Pa., “Saulę”, kuri ėjo iki 
1959 m. Dažnas gimė ir greit mi
rė; “Apšvieta” (1892—1893 m.),

.Prof. Juozas Brazaitis ir "Draugo” redaktorius Leonardas Šimutis.

žiausiai apčiuops jo kruopštaus, 
įtempto darbo vaisius, nes viso
kį memorandumai, deklaracijos, 
raštai, straipsniai, brošiūros 
(įvairiom kalbom) ėjo ne jo 
vardu arba visai be vardo.

Brazaitis neskyrė tautos nuo 
žmonių, laisvės nuo kitų verty
bių. Jo dėtos viltys politikon iš 
tikro mažėjo, nes čia nerado 
nei kultūros elementų, nei ryš
kių moralės pradų. Ar jis ne
priėjo išvados, jog tautos dra
ma, kaip ir žmogaus, galų gale 

garsų skambesių, ritmų ir nuo
taikų šaltinių.

Sakoma, jei muzikas kompo
zitorius, neatsiplėšdamas nuo 
savo tautinio kamieno, atsparus 
laiko madai, kuria individua
liai — tik tokių kūrėjų kūriniai 
verti tarptautinio dėmesio. At
rodo, kad visos šios sonatos to
kio dėmesio vertos. Ypač K. V. 
Banaičio sonatose jaučiama lie
tuviškas gūdumas, vyraujantis 
melancholiškas ilgesys su or
kestriškai tirštu 
akompanimentu, 
natos 

fortepijono 
Gruodžio \ so- 

motyvai žaismingesni, 
daugiau sinkopinių šokių ir dai
nų, individualiai praturtintų di
sonansiniais modemiškos muzi
kos ataudais. Panaši ir jo moki
nio Gaidelio sonata, tik dar la
biau kūrybingai skambanti nū
dienos bei ateities muzikos gar
sais, atremtais į gyvybinius mū
sų liaudies kūrybos versmes.

Sonatų pildyto jai Vasy liūnai

"Naujoji Gadynė” (1894—1895 
m.), “Lietuva” (1892—1920 m.), 
“Garsas Amerikos Lietuvių” (1894 
—1899 m.), “Bostono Lietuviszkas 
Laikrasztis” (1895 m), “Rytas” 
(1896—1898 m.). “Valtis" (1894. 
IV. 4 — 1895. IV. 24), "Dirva" 
(1898—1903 m.) ir t. t. 1894 m. 
ėjo 5 laikraščiai. 1897. I. 1 suskai
toma JAV einančių laikraščių de
vyni. 1899 m. jų buvo 12. 1900 m. 
ėjo 9, o 17 jau buvo sustojusių. 
Laikraštinis darbas taip įsisiūba
vo, kad net laikraštininkai susior
ganizavo. Brooklyne (1910. II. 17 
—18) įvyko pirmasis laikraštinin
kų suvažiavimas, kuriame dalyva
vo devynių laikraščių atstovai. Jie 
įsteigė Lietuvių Spaudos Draugiją 
Amerikoje. O 1911. I. 1 jau pri- 
skaitoma net 18 lietuvių laikraščių. 
Už metų (1912. I. 1) jau 21. Ir 
konstatuota, kad viso su Lietuvo
je ir kitur einančiais buvo pasau
lyje 63 lietuviški laikraščiai.

įdomi smulkmena, bet lietu
viams labai prie širdies. 1919 m. 
Foreign Language Ass’n suskaitė 
visų tautų ateivių laikraščius. Lie
tuvių rado 30 laikraščių, todėl lie
tuvius apšvietoje sulygino su pran
cūzais ir švedais.

Jau esant Lietuvai nepriklauso
mai, 1924 m. Amerikoje ėjo 32 
lietuviški laikraščiai, o tuo pačiu 
metu Lietuvoje tik pusė tiek — 

sprendžiasi gėrio ir blogio rung
tyje? Kitaip liktų neatsakytas 
klausimas, kodėl žmogus laisvė
je išduoda pavergtąjį, paverg
tasis lūžta, o kovotojas kartais 
tampa grubiu žudiku.

Atgal į publicistiką
•
Brazaitis pradėjo grįžti atgal 

savu būdu. Nenorėjo atsisakyti 
politikos, kad neapviltų naujai 
surastų draugų - kovotojų. Bet 
nenorėjo, kad ir jie apsiviltų 
su viena plika politika. Jis ėmė 
politiką kultūrinti, moralinti.

Grįžo Brazaitis į publicistiką, 
net į redakciją. Eilę metų reda
gavo (“Į Laisvę”, ryškindamas 
ne vieną mūsų ir mūsų priešų 
politikos vingį jam būdingu 
įžvalgumu. Buvęs literatūros is
torikas nūnai darėsi artimojo 
laiko politikos istoriku, kol kas 
vieninteliu iš savo kartos. Be 
jo tas mūsų kovos už laisvę ar
ba rezistencijos tarpsnis toli
mesniam istorikui būtų žymiai 
sunkiau aptariamas. Ir stilisti- 

1 kos bei geros publicistikos ne 
vienas turės mokytis iš Brazai
čio redaguotų šio žurnalo pus
lapių.

Paraleliai Brazaitis įsijungė 
“Darbininko” redakcijon, kaip

savo pionierišką uždavinį atliko 
puikiai. Abu menininkai gerai 
pasiruošę, daugumoj sudaro 
įspūdingą ir žavintį balansuoto 
dueto efektą. Gal būtų galima 
dar pageidauti kai kur aiškesnio 
frazavimo ir kiek dainingesnės 
bei tylesnės fortepijono paly
dos, nes ir taip visų trijų kom
pozitorių sonatose nepagailėta 
orkestriškai tirštos fortepijono 
muzikos. Atrodo, kad Banaičio 
rapsodišką sonatą pildant, vio- 
linčelės pakeitimas viola vieto
mis nebuvo dėkinga muzikiniam 
balansui. Bet tai tik nežymi pa
staba prieš visumoj aukšto ly
gio pildytojų atkurtą instrumen
tinės muzikos grožį, kuris šių 
pasišventėlių muzikos menui dė
ka paliko įamžintas minėtų 
plokštelių albume, kaip pedago
ginis veiksnys, auklėjantis ir 
keliantis mūsų muzikinį skonį 
ir kaip garbingas mūsų muziki
nės kultūros liudininkas mus 
priglaudusioj šaly.

16. Šiuo metu visame pasaulyje 
yra arti 100 lietuvių laikraščių, 
kurių 76 leidžiami JAV lietuvių.

Kaip aukščiau paminėta, dau
gelis ėjusių laikraščių sustojo. Pri
skaičiuojama, kad nuo 1879 m. iki 
1955 m. sustojo ėję 154 lietuviški 
laikraščiai.

Lietuviškoji spauda (knygos ir 
laikraščiai) lietuvių kultūrinimo 
darbe suvaidino labai didelį vaid
menį. Net vienas asmuo (J. Šliu
pas), užmiršęs kitus kultūrinimo 
veiksnius, tvirtina: "Laikraštijai 
turime padėkoti už viską ką Ame
rikoje pasiekėme”. Kitas (V. Sir
vydas) irgi panašiai teigia: "Ame
rikos Lietuvių laikraščių istorija 
tai Amerikos Lietuvių kultūros is
torija”. Suprantama, kad lietuvių 
spauda lietuvių kultūrinimo darbe 
uvaidino didelį vaidmenį šalia lie- 

‘ aviškosios parapijos, lietuviško- 
o.-, mokyklos ir lietuviškosios or- 

' -'C’ios.
Prašymas skaitytojui. Jei Ma

lonusis šio aprašo Skaitytojas tu
rėtų aukščiau suminėtų vardų laik- 
ra*čių, ypatingai pirmąjį, labai 
prašomas padovanoti Pasaulio Lie
tuvių Archyvui. 2655 Wcst 69th 
Street, Chicago, III. 60629. Jei 
Skaitytojas neturėtų, bet žinotų, 
kas jų turi, labai prąšomas pra
nešti to asmens adresą.

Vincentas LiulevlHus 

politikos apžvalgininkas. Jau 13 
metų, kaip jis žvalgo tarptauti
nės politikos ėjimus, juos ana
lizuoja ir sumuoja, darydamas 
bendras ir mums, lietuviams, 
reikšmingas išvadas. Jei pasau
lio žurnalistai galėtų skaityt lie
tuviškai, būtų nustebinti, kaip 
Brazaitis juos sijoja, tikslina ir 
raito pačių žodžiais. Aštriausia 
iętis, kurią jis vartoja, yra nu
kreipta prieš pavergėjų morali
nę perversiją ir “laisvintojų” 
moralinį silpnumą bei dvylipu- 
mą.

Vieni ir kiti, reikia manyt, tu
ri plačias bei atviras ausis, dėl 
to nepraeina ir pro šį ryškiau
sią lietuviškos politikos balsą. 
Vieni ir kiti apsidžiaugtų, jei 
Brazaitis vėl pasidarytų Amb
razevičium — grįžtų į savo li
teratūrą. Kai kas ir iš mūsų to 
norėtų, nes literatūroj taip pat 
dar niekas jo nepakeitė ir, tur 
būt, negreit pakeis. Kur jis bu
vo reikalingesnis, galės pasaky
ti tik tolimesnė perspektyva.

Kalbant apie perpektyvą, 
Brazaitis nebūtų unikumas. Mū
sų istorijoj buvo nemaža žmo
nių, kurie dalino save tarp dvie
jų skirtingų veiklos sričių. Ar

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Proteztetaa 

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

(Arch Supports) ir t t
ORTHOPEDIJOB TECHNIKOS LAB.

Vai. 9-4 Ir «-8. šeštad. 9-1 
3850 W. 63rd St, Chicago 29, III.

TeL PHoepect 0-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PIUTAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—» v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220. 
Re*, telef. WAlbrook 6-5070

Res. HE 0-1070
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA Ui MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Jei neatsiliepia skambinti MI 2-0001
Ofisas 3148 West 63rd Street 

Tel.: PRospect 8-1717
Resld: 3341 Wiwt 6<lth Place 

Teb: REpublic 7-7888
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 03rd Street 
Kampas 68-člos ir Californla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak.
2 A v81,1 

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Res. WAlbrook 5-8048

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

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

Valandos pagal susitarimą
TeL ofiso HE 4-5840, res. 888-223*

DB. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
VgL: pirm., ketv. 1-4. vakar. T-», 
•ntr., penkt. 1-8, treč. Ir Mt. tik 
susitarus.

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

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 VVest 51st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 8-8 
vai. penktad. 10 v. r. iki 9 ▼. v., 
ieStad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą
TeL ofiso 735-4477; Res. PR 8-0*60

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFOD MEDICAL BLDG. 

0440 So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepi*. skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Res. RE 7-4*07
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SperlalyM akušerija ir moterų ligos 

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

Vai.: kasdien 1—8 ir 8—8 vai. vak. 
Šešt. 12—8 V. P. P 

Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2787 VVest 71st Street 
VAL.: kasdien nuo 6 - 8 vai. vakaro.

Šeštad. nuo 10 iki 12 valandoa 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ligonius priima pagal sugltarim*. 

ne panašus buvo vytautinių lai
kų Motiejus Trakiškis — vys
kupas ir politikas? Atrodo, ge
ras, uolus buvo vyskupas ir kar
tu neblogas valstybinio Lietu
vos savarankumo gynėjas.

Skirtingos sritys ne visus su- 
skildina kaip žmones. Kiti išlie
ka vieningi ir net pačias sritis 
suartina. Toks, atrodo, buvęs 
Motiejus iš Trakų ir mūsų Juo
zas iš Trakiškių. Pastarasis pa
našus pirmajam savo orumu, 
mostu, tautinės - valstybinės 
atsakomybės jutimu ir krikščio
nišku principiškumu.

Tik vienas principas, atrodo, 
nebūtinai krikščioniškas — 
drausti draugam ką nors rašy
ti apie save. Dėl to tylom pra-

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-8081 

DR. JANINA JAKSEVICIUS 
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Befitad. nuo 1 Iki 4 vai
TeL ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Tredlad. ir šefit. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.
Ofiso PR 6-1785. Res. TR 8-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

2300 VVest 51st Street 
Oakley Medical Arta

Pirm., antr., ketvirt ir penkt nuo 
1—4 ir 6—9 ir pagal susitarime.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1*81

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrai., ketvlrtad ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:30-8:30
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso tr buto OLympic 8-4158
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius.

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 ▼. p. p., fiefitad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1188. 
Rez. tel. 238-2818.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas H Etnlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valnn<l'w |*agai susi tarime

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

Val.: pirmad. ir ketvlrtad. 1-4 p. p„ 
antrad. ir penktad. 5-8 v. V.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-8801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spectalybč — vidaus ligos 

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

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAU8 LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, IB. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6780 
Namų: BEverly 8-8046

Prl8m. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
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

VnlundoR t«vl*fonn

TeL Ofiso PR 6-7800; Nwnq 925-7697
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
RPEC. VTDAIB LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p. 
Išskyrus trečiadieni 

■ettadlealais 18-1 y. *. B.

Į ėjo pernykštės amžiaus sukali
I tys, kuriofn ir šios eilutės bu 
vo skirtos.

ŽYDAS IR ENCIKLIKA

Žydų kompozitorius Dariu 
Milhaud sukomponavo kantat; 
“Pacem in Terris”, tuomi pa 
gerbdamas pop. Joną XXIII, pa 
rašiusį tuo vardu encikliką 
Kantata buvo išpildyta su dide 
le sėkme Umbrijos muzikos fes 
tivalyje Italijos Perugijoje.

Skelbti religijai kovą kultūroi 
vardu — tai padėti kirvį prit 
kultūros šaknų. — Pt Dovydaitis

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

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

uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAčKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4807 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archerl 

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

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEC. ORTHOPEDLNE8 LIGOS

2745 VVest 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 i> 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2220.

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

keičia stiklus tr rėmus
4455 S. Californla Avė., YA 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien: treč 
uždaryta; šešt. nuo lt v. r. iki 1 po
piet.

Rez. tel. PR B-67SO

DR. L. SEIBUTIS 
inkstą, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresa-. 2454 
71st St. (71-os ir Canipbeil Avenm 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarime

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

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

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

Trečlad. ir fiefitad. pagal sutarti.

Offiso telef. CLiffside 4-2806 
Resld. telbf. VVAlbrook 5-80*0

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
eilini rg^ja 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekviena diena 2—4 lt 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais tr sek-< 
madlenlals Uždaryta, priimama pa
gal sualtarlnia. šeštadieniais nuo 2 v. 
iki 6 v, v, ______________________

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOFERU 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 8-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šefit. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-212*. Namu GI 8-01*5

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

PrUmtnšja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p.

Treč. ir šešt. uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ
Iii GOS

VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 iki 8 V. V. 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-B400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VA8KAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So, Kedzie Avenue
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8. 

Šeštad. nuo 2 iki 4 v. Treč. Ir sekin
ti k skubiais 'atvejais ir susitarus

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

8107 VVest 71st Street 
Vai.: 2 iki 4, v. p p- ir 7 iki 8 ▼. V. (

Treč. ir šefitad. pagal sutarti

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6651 

Rez. 6600 So. Artceian Avenue
Vai. 11 v. ryto iki 2 v. p. p. 0-7 ▼. »

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti



KAI VISA SUSKAMBĖJO
NETIKĖTAI NAUJAI''' v ifiji ■ ■ >ww

Kristijono Donelaičio "Metų" būrai prakalbo scenoje

LEONAS GALINIS

Kadaise, tik pi adėdamas
skaityti Donelaitį, galvojau, ko
dėl jis didelis? Tačiau po eilės 
metų, supratęs jo didumą, gėdi- j 
naus tos pirmykštės minties. 
Tačiau, manau, daugeliui Done
laičio ‘‘Pavasario linksmybės” 
ar “Rudens gėrybės” būtų atsi
skleidę savo tikruoju grožiu 
daug anksčiau, jei kas juos bū
tų taip įvaizdinęs, kaip praėjusį 
šeštadienį ir sekmadienį Chica- 
gos teatro darbuotojai Jaunimo 
centro scenoje. Čia Donelaičio 
“Metai” suskambėjo visu stip
rumu naujai ir gaiviai Ir tie, 
kurie manė, kad tai buš eilinis 
daugiau ar mažiau žinomos po
emos pakartojimas, tie labai ap
siriko. Donelaičio “Metų” įvaiz-
dinimas buvo toks netikėtai pa
kilus ir realus, kad net ir 
didžiausią skeptiką nuteikė 
džiaugsmu, ką liudijo po spek
taklio keletos minučių plojimai.

Naujas kelias
Daug Donelaičio minėjimų 

buvo surengta, apie tai skaitė
me spaudoje, tačiau šis Done
laičio paminėjimas buvo ne ke
lionė išmintu keliu, bet nauja, 
kūrybinga ir įdomi. Jeigu kar
tais scenos veikalo gerumas ga- 
Ii gelbėti aktorių, tai šį kartą 
tegu ir vaizdinga poema, tačiau 
sunkaus metrinio stiliaus ir ne
įprastų žodžių, reikalavo tikrojo 
aktoriaus ir tikrojo aktoriaus 
balso.

Režisavo Algimantas Bikinis, 
tekstą scenai pritaikė Kazys 
Veselka. Tenka pasakyti, kad 
jis tai padarė labai mokamai, 
nes šiaip vientisas tekstas reikė
jo paskirstyti eilęi būrų veikė
jų, kurie vienu ar kitu atveju 
turėjo atitikti veikėjo paskirtį 
ir nuotaiką, o taip pat išlaikyti 
sceningą žaismingumą bei vien
tisumą. Būręs vaidino Birutė 
Briedienė, Alė Kėželienė, Seimą
— Leonas Barauskas, Slunkių
— Stasys Bernatavičius, Ens- 
kį — Saulius Grėblituuis, Pričkų

Vyt. Juodka, Krizą — Juo
zas Raudonis ir Laurą — Ka
zys Veselka. Poetą Kristijoną 
Donelaitį vaidino Al. Bikinis.

Aktorių įnašas, dekoracijos, 
rūbai, režisūra

Tekstai taip buvo puikiai pa
dalinti. kad daugeliu atvejų pats 
Donelaitis kalbėjo ten, kur rei
kėjo, kaip pastoriui, pagrauden
ti ar paguosti. Lyriški posmai 
teko K. Veselkai, kuriuose jis, 
deklamuodamas apie žolės per- 
žydėjimą ir vasaros praėjimą, 
atrodė toks tikras, kad net kė
lė žiūrovo dvasioje šiurpų grau
dulį. Jeigu A. Dikinį prieš porą 
savaičių mes matėme A. Kairio 
“Diagnozėj” kaip įsimylėjusį 
jaunuolį, tai jis čia buvo tikras 
kunigas ir tikras poetas. Savo 
balsu ir povyza įdomus ir nuo
širdus buvo Pričkus — Vyt. 
Juodka. Gi dėl balso sodrumo 
net gera pasidarydavo, išgirs
tam L. Barauską. Savo vietoj 
buvo ir abi burės — Briedienė 
ir Kėželienė, spalvingos, ir 
tačiau paprastos, kaip ir 
jų drabužiai. Iš bendro an
samblio neiškrito nė Raudo
nis, nė Bernatavius ar Grėbliū
nas. Kiekvienas jų buvo kitoks 
ir kiekvieno jų lūpose ir įsijau
time Donelaitis nuskambėjo ki
taip ir, susiliedamas į vientisą 
poetinį, spalvingą vienetą, lyg 
simbolizavo spektaklio dailinin
ko A. Valeškos pastatytą vitra
žą scenos dugne. Ta pačia pro
ga tenka pasakyti, kad dekora
cijos buvo paprastos, tačiau 
skoningos, be jokių nebūtinų ra
kandų.

Prie paties spektaklio pasise
kimo, prie bendros nuotaikos 
sudarymo, be abejo, prisidėjo 
muzikinis fonas, įgrotas Balio 
Pakšto ir Antano Skridulio, 
taip pat h Kaziu Oželiu bei Ka-

zio tijūnėlio apšvietimas. Sce
nos technika buvo Česlovo Ku- 
kuižos. Rež. tech. padėjėjas — 

I Pranas Beinoras. Kostiumai bu
vo spalvingi ir ryškūs, pakiliai 
realistinio sukirpimo. Vyžoti 
būrai, išskyrus šaunesnį Pričkų, 
vilkėjo spalvotom palaidinėm 
bei liemenėm. Dailininkė Bronė 
Janieikienė rūbus sukūrė, pasi
naudodama istoriniais duomeni
mis, paskelbtais meno istoriko 
dr. P. Rėklaičio š. m. kovo mė
nesio donelaitiniame “Aidų” nu
meryje. Taipgi labai gerai, kad 
tokiame pakiliai poetiniame 
spektaklyje ir patys rūbai ne
buvo nupiginti, šitai pabrėžtina 
juo labiau, kad mūsų praeities 
scenoje buvo įprasta dažnu at-
veju kaimietį vaizduot; susmu
kusį, milinėtą ir ne sąmojinga, 
kaip tikrumoje yra, bet prie- 
kvaišą. Būrių moterų kostiumai 
vargu ar begalėjo būti kitoki 
ir dar geresni, stebint dokumen
tuotą anų laikų nešioseną.

Režisūros išradingumui ir sko
ningumui taip pat priklauso iš
skirtiniai komplimentai. Viena
me ar kitame scenos kampe kal
bėjęs Donelaitis pačioje pabai
goje ateina į scenos vidurį ir 
savo būrų tarpe užbaigia poemą. 
Lygiai tokia pat poetiška ir 
šventiška buvo ir Įscenizavimo

Donelaičio ‘‘Metų’’ būrai klausosi Pričkaus kalbos. Iš kairės į dešinę: Lauras (Kazys Veselka), dvi bu
rės (Birutė Briedienė ir Alė Kėžellenė). už jų stovi Seimas (Leonąs Barauskas), priekyje sėdi Enskys 
(Saulius Grėbliūnas) ir Krizas (Juozas Raudonis), už jų stovi ir kalba Pričkus (Vytautas Juodka).

BUVO TAIP, 0 VIS DĖLTO ISTESĖJOM
Savanorio Antano Šukio knyga

JURGIS GLIAUDĄ

Antanas (Šukys, DU MEDINIAI 
IR TRYS GELEŽINIAI KRYŽIAI. 
Atsiminimai iš Lietuvos nepriklau
somybės kovų 1919—1921 metais. 
Nidos klubo leidinys Nr. 49. 1964 
m.. 375 psl. Kaina $3.00. gaunama 
‘‘Drauge’'.

*

Pastaruoju metu vienam spau 
dos žmogui smagiai bepostrin- 
gaujant apie praeitį (nepriklau
somos Lietuvos metą) užkliuvo 
tarp eilučių vieno generolo kny
ga Buvo tik apgraibinės deta
lės: ar tokia knyga tikrai buvu
sį, parašyta, kaip ji vadinosi, ar 
tokios knygos rašymas buvo 
etiškas, ar ji buvo menkavertiš
kumo ženklas, ete, etc. Čia kilo 
audra. Spaudoje sumargavo pro 
ir contra. Ir, atrodo, tendencijos 
nurimti dar nesimato. Kartais 
ir liūno paviršius banguoja, ak
menuką įmetus. Batalija, kur 
liejamas... 'rašalas.

Tokia tragikomiška istorijėlė 
nenoromis prisimena, kai imi! 
ir atskleidi keturiasdešimt de
vintąjį Nidos klubo leidinį, An
tano Šukio trijų šimtų puslapių 
knygą “Du mediniai ir trys gc-1

Kristijonas Donelaitis (Algimantas Dikinis) “Metų” inscenizavime 
Jaunimo centre, Chicagoje. Spektaklio nuotraukos Algimanto Kezio, SJ.

pradžia bei kitos puikiai išspręs
tos mizanscenos, teksto nuotai
kai besikaitaliojant.

žodžių sublizgėjimas
Aplamai, tiems, kurie nematė 

tokio ar panašaus inscenizavi
mo, šie aptarimo žodžiai, gal 
būt, maža ką sakys, nes žmo
gus vis tiek galvos apie jam 
daugiau ar mažiau žinomą teks
tą, šiuo atveju apie Donelaičio 
poemą, ir manys, ką gi gali ak

ležiniai kryžiai”, atsiminimus iš 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vų 1919—1921 metais.

Čia ne misteriškoji generolo 
knyga, bet... tik savanorio, ko
vų lauke gavusio viršilos laips
nį. Kiek apie šią knygą rašys 
mūsų spaudos vilkai, ir kiek 
kartų savanorio Antano Šukio, 
buvusio viršilos, vardas bus vie
naip ar kitaip linksniuojamas 
spaudoje?

Nuostabus dalykas, kad ne
priklausomoje Lietuvoje nebuvo 
to ypatingojo lektūros ir savi
auklos žanro: nepriklausomybės 
kovų dalyvių atsiminimų. Jie 
tik nuobiromis blykstelėdavo pe 
riodikoje. Gal būt, nebūdavo 
dar pakankamai laiko nutekėta, 
kad šiltą praeitį būtų įmanoma 
sudėti knygos puslapiuosna. Už 
tėvynės sienų, svetimojoje, jau 
keli autoriai davė mums mažiau 
ar labiau vykusiai surašytus 
prisiminimus.

“Žuvome, kad gyventumėm 
laisvi” auksinėmis raidėmis švi
tėjo įrašas Karo muziejaus sie
noje. O dabar tie, kurie nežuvo, 

torius iš tegu ir poetiškos ‘realis
tinės poemos išgauti. O tačiau 
kas buvo ir matė spektaklį, tas 
įsitikino, kaip Kristijono Done
laičio žodžiai įgavo naują spin
dėjimą, kaip kiekviena frazė 
gyvai sualsavo, kaip realiai iš
kilo prieš žiūrovo ir klausyto
jo akis tikrasis, ilgus metus ne
išvestas scenon, poeto žodis.

Be abejo, šis vienas Chicagos 
Scenos darbuotojų žodinis Do
nelaičio minėjimas yra pats sva-

lyg iš naujo ateina su savo iš
kilia misija į mūsų visuomenę 
su savo memuarais. Smulkme
nose paskendusiai visuomenei 
tie memuarai, lyg aliarmo tri
mitas, lyg bundantis varpas, by
loja: buvo taip, o ištesėjom; 
buvo taip, o nebijojom; buvo 
taip, o žuvome dėl didžiulio tiks- 

I lo...
Greta kitų savanorių atsimi

nimų Antano Šukio knyga išsi- 
i skiria tuo, kad autorius su nuoę 
stabia atmintimi operuoja gau
sa detalių, vardų, vietovardžių, 
datų. Tai viskas sudaro jau lyg 
nebe atsiminimus, bet savanorio 
dienoraštį, vestą karo lauke, pd 
kulkomis fir šrapneliais.

Asmenų apibūdinimai pasižy
mi neeiliniu reljefu. Mes juos 
regime, daugumoje žuvusius Nėr 

i priklausomybės kovose, gyvais, 
didžiais ir kukliais, didvyrius ir 
paprastus. Kaip didieji karo ro
manų meisteriai, Antanas šu- 

I kvs savo memuaruose - dieno
raštyje sugebėjo suteikti karo 

1 užkulisių vaizdą. Autoriaus nuo- 
(Nukelta į 4 psl.)

Tam pačiam šauksmui, tam pačiam troškuliui
I 

Stasė Šakytė

PEIZAŽAS ŽEMES SPINDĖJIMUI

A. G.

Ruduo atvėrė savo veidą.
Sujungdamas mane su miško medžiais 
Ir su krūmais,
Su trapia.
Rudeniu užsiliepsnojusia žole
Tam pačiam liepsnojrmui,
Tam pačiam šauksmui,
Tam pačiam troškuliui,
Kuriame skęsta
Rudens peizažas.

TYLOJE

Man begaliniai gera tyloje,
Kurios į tolumą nulinkęs sparnas 
Padovanojo horizontą
Nenugalėtųjų varsų,
Nesurinktų į sausą šnabždesį
Ir neįrėmintų paveikslam

Juk aš tau nieko nežadėjau. 
Juk nieko
Nežadėjau,
Tiktai palikti ryto rasą
Ir tai.
Kiek jos lašelių susirinksi 
Alkanom rankom
Ir atiduosi
Mano žemės nesibaigiančiam 
Spindėjimui.

PELENAI

Pašventinti ir kakta paliesti
Pelenai,
Pasilikite mano
Smegenų raizginy',
Lydėkite mano pulso bangavimą 
Ir visada man priminkit 
Išsivadavimo valandą.

riausias minėjimų grandinėje, 
nes nebuvo eita senų minėjimų 
vaga, kurie gal irgi reikalingi, 
tačiau nebepaliudija tikrojo kū
rybiškumo. Buvo kalbama apie 
“Metų” plokštelę ir šio įsceni
zavimo dalyviai galėtų būti tie, 
kurie į plokštelę įkalba spalvin
gąją Donelaičio frazę.

Tik truputį būtų gaila, jeigu 
šis neeilinis Scenos darbuotojų 
sąjungos pastatymas praskam
bėtų tik tais dviem ir vieninte
liais praėjusio savaitgalio spek
takliais. Ar nebūtų prasmingos 
išvykos, sakysim, į Detroitą, 
Clevelandą ir kitur? O ir pačio
je Chicagoje kada nors gruodžio 
mėnesyje argi netiktų dar pa
kai totinu spektakliu užbaigti 
šiuos jubiliejinius Donelaičio 
metus.

NAUJI LEIDINIAI
• LUX CHRISTI. 1964 m. 

spalio mėn. Nr. 3—51. Leidžia 
ALRK Kunigų Vienybė. Plates- 
nieji šio numerio straipsniai yra 
šie: prel. K. Razmino “Švento 
Tėvo Pauliaus VI enciklikos Ec- 
clesiam Suam santrauka”; kun. 
Ign. Urbono “Prel. prof. Kazi
mieras Šaulys”; kun. V. Bud- 
recko “Naujovės Mišiose ir mi
šiole”; V. Gidžiūno, OFM, 
“Krikščionybės įvedimas Lietu
voje” ir prel. A. Deksnio “Pa
mokslėliai apie Šv. Mišių auką”. 
Plati, apimanti visą pasaulį, lie
tuvių pastoracinė kronika. Nu
meryje aptariama visa eilė re
liginio ir kitokio pobūdžio kny
gų, išleistų lietuvių ir anglų kal
ba. Recenzuojamos lietuviško
sios yra šios: Prano Garšvos, 
MIC, “Negęstanti šviesa”; “Su
važiavimo Darbai” V tomas, 
Stasio Žilio "Gyvenimo šalti
niai”. Apžvalgų rėmuose kun. 
St. Yla atkreipia dėmesį į tai, 
kad mūsuose per maža domima
si religine lituanistika. Autorius 
daro sugestijas Lituanistikos in- 
stitui į savo darbų planą įtrauk
ti ir religinę tautotyrą plačiąja 
prasme, o taipgi religinę tauto
dailę ir muzikologiją, kurioje 
religinė giesmė bei muzika turi 
gana ryškią vietą.

Linksmosios burės Donelaičio “Metų” spektaklyje: Alė Kėželienė ir 
Birutė Briedienė.

Pričkus bara Slunkių. Iš kairės: Slunkius (Stasys Bernatavičius) 
ir Pričkus (Vytautas Juodka).

• ŠVYTURYS, Čikagos lietu
vių jaunimo laikraštis, 1964 m. 
spalio mėn. Vol. II, nr. 1. Rota
torium spausdintas, 16 psl. lei
dinys Tai, sakytume, yra pa
čių jauniausių mūsų plunksnos 
darbuotojų tribūna, pačių jų 
įsteigta, pačių jų spausdinama 
ir platinama daugiausia Jauni
mo centre įvairių parengimų 
progomis. Jeigu ankstesnieji 
numeriai kartais kalbos išlygi
nimo prasme ir buvo gerokai 
atkištiniai, tai pastarasis nume
ris kalciniu atžvilgiu yra pada
ręs didelę pažangą. Turinys yra 
labai įvairus ir gyvas, išsiple- 
čiąs nuo dėmesio vertų trumpų 
literatūrinių bandymų bei jau
nų skaitytojų amžiui patrauk
lių straipsnių iki humoristinių 
apybraižų. Užgriebiama ir mū
sų jaunimo organizacijų (ateiti
ninkų, skautų bei mokyklų klu
bų) veikla. Laikraščio bendra
darbiai daugiausia yra aukš
tesniųjų mokyklų moksleiviai. 
O šitai visus turi džiuginti, nes 
yra vilties, kad ir ateityje jie 
savo lietuviškajai plunksnai ne
leis rūdyti, išaugdami naujos 
kartos lietuviško rašto žmonė
mis. Laikraštį redaguoja Irena 
Rušėnaitė ir Romas Sakadols- 
kis. švyturys rekomenduotinas 

paskaityti ne tik pačiam jauni
mui, bet ir vyresniesiems, kad 
ir jie tikriau pajustų čionykščio 
aktyvaus mūsų jaunimo pulsą 
bei dvasią.

• THE MARIAN spalio mėn. 
numeris rodo, kad šis žurnalas 
yra įstengęs sutraukti visą ei
lę aukštų kvalifikacijų bendra
darbių ir kelia aktualius klau
simus. Tufts universiteto prof. 
dr. W. Kvaraceus išryškina da
barties žmonijos tragizmą, susi
dariusį su technologijos plogre- 
su ir kultūros atžanga. D’You- 
ville kolegijos profesorius dr. 
A. Musteikis svarsto religijos, 
įvairių konfesijų įtaką į ekono
minį gyvenimą, drauge reikšda
mas vilties, kad žmonių sąmo
ningumas, priėmimas įgimtojo 
įstatymo, religinės tiesos prisi
dės prie sužlugimo thoniškos 
komunizmo sistemos. Xavier 
universiteto psichologijos prof. 
dr. V. Bieliauskas skatina reli
ginį auklėjimą pradėti labai 
anksti, be atidėliojimų. Rašyto
jas H. Butcher (kurio vardas 
įtrauktas į “Who’s Who”) at
kreipia dėmesį, kaip popiežiai 
brangina mokslą, ypač iškelia 
popiežiškos akademijos reikš
mę. E. Peisson svarsto būdus, 
kaip smagiai kultūringai pra
leisti gausėjantį laisvalaikį. J. 
Rugis dėsto apie Solovjovo 
skelbtas katalikybės ir stačia
tikybės vienijimosi idėjas. N. 
Semėnienė pasakoja apie naują 
modernų studentijos religinį są
jūdį.

• ŽVAIGŽDE, Jėzaus širdies 
Pasiuntinys, 1964 m. spalio 
mėn., nr. 9. Leidžia tėvai jėzui
tai. Adresas: 2345 West 56 Str., 
Chicago, 111. 60629. Prenumera
ta metams $2.00. Šitas, mūsuo
se ilgų dešimtmečių tradicijas 
turintis religinių pasiskaitymų 
mėnesinis žurnalas redaktoriaus 
Algimanto Kezio, SJ. rankose 
ir jo. kaip fotografijos meninin
ko, žvilgsnyje virto puošniu ir 
puikiai iliustruotu, ne tik reli
gines, bet ir kitas lietuviškojo 
gyvenimo temas paprastais žo
džiais užgriebiančiu leidiniu.

• MUŠU VYTIS, dvimėnesi- 
nis skautiškos minties žurnalas, 
1964 m. gegužės - birželio mėn- 
Nr. 3. Savo turiniu ir savo tech
niškuoju apipavidalinimu labai 
kruopščiai ir sąžiningai pareng
tas leidinys.



ANTROSIOS KARTOS VARDU

Su provokuojančia antrašte 
“Antrosios kartos vardu” Los An
geles Lietuvių kultūros klubo suor
ganizuotos diskusijos atliepia į 
daugelį mažiau ar daugiau suvokia
mų problemų, kurios slypi lietuvių 
akademiko psichikoje. Jeigu pirmo
ji pokarinės imigracijos karta bu
vo toji, kuri išaugo, baigė 'mokslus, 
kūrybiškai dalyvavo nepriklauso
mos Lietuvos gyvenime ir, okupa
cijos išblokšta, atkilo Amerikon, 
antroji pokarinės imigracijos karta 
gali būti toji, kuri prisimena Lie
tuvą tik kaip vaikystes pasaką. Ši 
karta vaikų ar paauglių amžiuje 
perėjo per Vokietijos stovyklas, su
brendo ir išsimokslino Amerikoje 
ir į Amerikos intelektualinį gyve
nimą įeina pilnateisiais nariais, ši 
karta, išėjusi Amerikos mokyklą, 
aišku, pakluso šios šalies mokslo 
disciplinoms, o per jas natūraliai 
artėja į šios šalies akademikų mąs
tymą.

Pasitikėjimas antrąja karta
Kaip pirmoji imigracinė karta 

niekad negalės sutapti su šios ša
lies mąstymo būdu, taip antroji 
karta čia prieina kryžkelę, kur su
sikryžiuoja lietuviškos visuomenės 
gilios psichinės įraižos, bet jau 
yra ir tirštos šios šalies akademi
nės? įtakos bei amerikines visuome
nės gyvenimo traukos.

Diskusijas, pavadintas “Antro
sios kartos vardu”, buvo patikėta 
pravesti šios, antrosios kartos at
stovams. Ir su džiaugsmu reikia 
pripažinti, kad tai buvo gal vienos 
iš nuoširdžiausių ir atkakliausių 
pastangų paieškoti šaknų ir ap
žvelgti šakas tos didžiulės proble
mos, kurią pavadinom “dvylipumo 
problema”.

Lietuvis akademikas dar yra ku
pinas gana dinamiško lietuviškos 
visuomenės gyvenimo; kartu jis 
yra įtrauktas ir į amerikinės vi
suomenės gyvenimo sūkurį. Lietu
vis akademikas dažnai turi reikš
tis vienur ir kitur, be aiškauB pri
mato sugauti, kur jo energija, ini
ciatyva, pajėgos atskleidžiamos 
plačiau ir vertinamos nuoširdžiau. 
Amerika nori mūsų akademinio 
prieauglio. Avansai gabiesiems čia 
yra neriboti. Ir greta to lietuviško
ji visuomenė masina į save tik sen
timentu, giminiškumu, gal būt, kai 
kada ir neaiškiai suvokiama parei
ga likti ištikimam tai grupei, ku
riai priklauso tėvai ir pats.

Kokiomis akimis tenka žiūrėti 
J tą dvilypumą?

Prof. dr. Algirdas Avižienius 
prieina prie sprendimo su tam tik
ra sentimentalumo ir romantikos 
premisa. Dvilypumo jausmas, tei
gia daktaras, be abejo, yra skaus
mingas. Čia nėra to vulgaraus pa- 
Birinkimo visuomenės, bet tai yra 
savo akcijos derinimas dviejose vi
suomenės ir dvasios plokštumose. 
Tos problemos nuoskaudai atsver
ti mes turime domėtis sava visuo
mene, sava kultūra, sava istorija. 
Jaunatvės įspūdžiai padeda kar
tais labai stiprius pagrindus atlai
kyti savyje dvilypumo problemą, 
atsvertą savu individualumu, tuo 
tautiniu savitumu, kuris liečia už
sispyrimą būti savimi, stiprina pa
sitikėjimą, apsisprendimą, balansą 
tarp dviejų visuomenių. Jam as
meniškai kadaise, Vokietijos sto
vyklų laikmetyje, kažkurioje Vo
kietijos bibliotekoje pripuolamai 
surasta vokiečių autoriaus knyga 
apie senovės lietuvių mitologinius 
dievus atvėrė vartus į nesvyruo
jančią ištikimybę visad išlikti lie
tuviu. Tas išviršiniai menkas at
sitikimas jaunam vyrui paliko kel
rodžiu gyvenime.

Ugdymas savo lietuviškos indi
vidualybės yra vienas iš atspariau
sių ramsčių tramdyti skaudžiam 
dvilypumo jausmui, išliekant pil
nutiniu lietuviu ir aktyviu ameri
kinės visuomenės nariu. Jaunam 
žmogui neišvengiama tam tikra 
iliuzorinė įtaka, artėjimas į roman
tinį savo tautos įsimylėjimą. Tie 
veiksniai pasidaro ilgainiui pama
tais, kada tenka stovėti tarp dvie
jų visuomenių ir mažai palygina
mų dviejų kultūrų.

Atvirumai kitoms kultūroms
Tuo tarpu kitam diskusijų daly

viui, ekonomistui Rimui Kalvai
čiui, dvilypumo problema atrodan
ti asmenybės praturtinimu, įnešan- 
ti į asmenybę naujų niuansų, įdo
mių sugebėjimų matyti plačiau. Ki
toms kultūroms atvira visuomenė 
turi didesnių galimybių turtėti sa
vo Žinija. Ir iš laisvos Lietuvos bu
vo siunčiami akademikai mokytis 
užsieniuose. Ir tada noriai veržta- 
si pažinti pasaulį, nestatyti sienų, 
bet tiltus j svetimas kultūras, į 
svetimas civilizacijas, Lietuvybė 
nenukenčia, jeigu tenka gyventi 
tarp kitataučių. Tačiau pats lietu
vio tipas kinta, bet ta evoliucija 
yra teigiama. Atviros pasaulio kul
tūros visuomenės įtakoje gali su
siformuoti naujas lietuvio tipas, 
bet jis turi išlikti lietuviu, nenu
tausti. Ir jau dabar daugelyje kon
tinentų ir įvairių kultūrų įtakoje 
lietuviai įgyja naujų, vienų nuo 
kitų skirtingų bruožų. Jau kalba
me apie Australijos lietuvius, apie

Vokietijos lietuvius, net Naujosios 
Zelandijos lietuvius, tačiau jie vi
si tebėra lietuviai. Lietuvybė yra 
ta savybė, kuri visus vienija ir 
kurią kitų kultūrų įtaka nenaiki
na, bet praturtina.

Atsargiau sti tuo dvilypumu
Ta mistiškoji galia lietuvybė, 

kas ji tokia? Mokytoja ir "Lietu
vių Dienų” redaktorė Dalilė Poli- 
kaitienė mano, kad tai yra domė
jimasis lietuvių visuomenės gyve
nimu, imant tą sąvoką plačiąja 
prasme. Domėjimasis, tai yra paži
nimas. Todėl taip svarbios yra li
tuanistinės mokyklos, kurios skie
pija lietuvybę su pirmais kūdikio 
žodžiais. Pamilti, tai yra pažinti, 
sako Polikaitienė. Pažintas objek
tas jau yra pamiltas. Ir dvylipn- 
mo baubui vis grėsmingiau žiūrint 
sekančios, dabar dar kūdikiškos 
kartos akysna, reikia ieškoti at
svaros. Reikia pažinti lietuvybę, 
reikia pažinti save. Daugiakultūri- 
nėje visuomenėje mes visad būsi
me pralaimėję lietuviškumui, jei
gu mes nebūsime lietuviškumu 
įskiepyti vaikystėje, jeigu toliau 
liksime nežiną jo savybių. Praradę 
dėmesį lietuviškumui, mes paliksi
me jį tik kartais pabundančiam 
jausmingumui, sentimentui. Jau 
dabar yra lietuvių amerikinių aka
demikų savanoriškai pasavusių dvi
lypumo krizei. Jų šeimos, dažnai 
grynos lietuviškos kilmes, jau ne
besidomi lietuviškumu, savanoriš
kai susiamerikjetina. Tačiau jie | 
dar nepajėgia visiškai išrauti iš 
savęs dvilypumo problemos ir la
bai retai vis dėl to pasirodo lietu
vių tarpe. Atrodo, jų vaikai jau 
nežinos tos čia diskutuojamos 
problemos ir taps lietuvių tautos 
duokle Amerikai.

Tik besąlyginis savo prigimties 
įsisąmoninimas

Bet galia išlikti tik lietuvių vi
sokioms įtakoms aplink siaučiant, 
glūdi pačioje prigimtyje. Žmogus 
lieka toks, koks jis yra. Aš esu 
lietuvis dėl to, kad aš esu toks, 
tvirtina inžinierius Liūtas Grinius. 
Pastačius sau tą aksiomą proble
mos santykyje su kitataučių visuo
mene, problema turėtų būti išspręs-

Vida Misiūnaitė Melancholija 
(kolažas ir lino raižinys)

ta lietuvybės naudai. Jeigu aš esu 
lietuvis, aš negaliu būti kitoks. Ir 
ta prielaida sukuria pamatą dary
ti išvadoms. Ta prielaida organiš
kai neleidžia kapituliuoti, nes ka
pituliacija jau būtų nenormalus 
reiškinys, išeinąs iš normalių gy
venimo dėsnių. Aš esu toks, o ne 
kitoks. Dvylipumo problemą, kaip ir 
būsimų kartų lietuviškumo išlaiky
mą, .mes privalome bazuoti tik šiuo 
įsitikinimu. Tik įsisąmoninus tą 
aksiomą, kaip priedėliai jai daro
si savaime suprantamos ir pastan
gos kurti vaikams lituanistines mo
kyklas, jaunimui savo tautines or
ganizacijas ir visas tas sienas sau
goti savitumui daugiakultūrinėje 
visuomenėje. Kai kurios tautos ar 
rases tokioje visuomenėje turi sa
vo natūralias apsaugos veido bruo
žus, odos spalvą, religiją. Lietuviai 
to nieko neturi, jie pastatyti prieš 
visa naikinantį asimiliacijos pavo
jų. Stipriausia atsvara tam yra be
sąlyginis savo prigimties įsisąmo
ninimas:* aš esu toks, o ne kitoks, 
aš esu lietuvis. Tik iŠ to įsisąmo
ninimo galime semti pajėgas.

Visiems vienodai pripažįstant in
telektualinio dvilypumo esimą, to 
dvilypumo sąvokoje rasta daug 
niuansų, grasinančių ir turtinančių 
asmenį. Vienaip ar kitaip diskusi
jose buvo užčiuopta viena iš psi
chikos savybių, kuri, kartais skau
džiai suvokiama, kartais įprastai

E. Jeneris Lietuvių kariuomenės žygis j Vilnių 1920 metais

tikrai didelis įvykis memuarinė
je literatūroje, nes ją parašė ne 
tas, kas važiavo mūsų istorijos 
vežime, bet kas grindė kelią į

BUVO TAIP, 0 IŠTESE.JOM
Atkelta iš 3 pusi, 

širdumas, sąžiningumas atpasa
koti įvykį iki jo smulkmenų, ne- 
šykštint taip tinkamų posakių, 
komiškų situacijų tragikoje, 
žmoniškųjų konfliktų mirties 
grėsmėje, ir — aišku — įgim
tas talentas padarė tą knygą iš
skirtinai lengvą skaityti, lengvą 
versti jos puslapius iki pasku
tiniojo. Ta knyga yra nuosta
bus sugrįžimas savanorių pa
saulio į mūsų suseklėjusį pasau
lį, jau beveik pusšimčių metų 
praėjus, beveik pusę pasaulio 
atstu nuo Lietuvos sienų.

Bene Nietzsche tvirtino, kad 
skaitytinos tik tos knygos, ku
rios parašytos krauju. Bet dar 
vertesnės knygos parašytos 
apie kraujo auką didžiajam tiks
lui, o nenusikaltusios nei patoso 
nuodėme, nei retorika, nei pat
riotine melodeklamacija. Anta
no Šukio knyga dėsto tai, kas 
buvo, rašo apie žmones, kokie 
jie buvo, ir jo scenos, kur žmo
gus artėja per plaukelį prie mir
ties, gali suskambėti taip:

,..§ulindome į bulves. Aš 
šliaužiau vienu tarplysviu, o 
sanitaras — kitu. Taip prišliau- 
žėm didelę akmenų krūvą. Ją 
įveikėm rėplomis ir vėl sulin
dom į tarplysvius. Priartėjome 
prie kelio jau per kokius 20 
metlrų. Žygiuojanti vora susto
jo poilsio. Dabar aiškiai girdė
jome, kad kalba rusai. Žmonės 
susėdo ant griovio krantų prie 
plento. Kiti ėjo atlikti gamtos] 
reikalų. Vienas tokių atėjo vi
sai netoli mūsų ir atsitūpė. Mes 
gulėjom beveik nekvėpuodami 
ir laukėme, kol vora vėl paju
dės... (209 psl.).

Toje scenoje, kaip meistriško 
batalisto rašte, suskamba visi 
karo motyvai: ir purvas, ir 
kraujas.

Arba štai pastraipa, dvelkiant 
į mus sukrečiančiu natūralizmu:

...eilinis Valiukevičius, kuris 
šaudė kairiau manęs, prašo, kad 
leisčiau jam pakeisti vietą, nes 
jis esąs priešo pastebėtas. Aš 
suabejoju. Jis sako: “Žiūrėk, 
kai aš tik bandau šauti, tai 
kiekvieną kartą man pataiko į 
šalmą”. Eilinis Valiukevičius 
taikosi šauti, o aš stebiu. Už 
Valiukevičiaus šaudė skyrinin
kas Liuterskis, Matydamas, kad

nepastebima, glūdi dar gyvos imi
gracinės kartos sutapatėjizno su 
vietine visuomene vyksme.

Kai formulės netenka 
veiksmingumo

Tos nuoširdžios pastangos išryš
kinti tą proceso dalelę, tie pasisa
kymai pro ir eontra, ir tas inte
lektualinis to psichinio reiškinio 
įvertinimas buvo ar tik ne pirmie
ji šios rūšies bandymai. Gausioje 
literatūroje, skirtoje nagrinėti asi- 
imiliavimosi procesui, naujos že
mės civilizacijos adoptacijos vyks
mui etc, imigrantams paprastai nu- 
skiriama tragiškoji lemtis — tirp
ti didžiuliame “melting” puode. 
Nustatytos formulės, kaip nyksta 
masė, kaip tirpsta išliekančios sa
los, arba anot B. Babrausko "tirps
tančios liūtys”. Vienok formulės ir 
masių dėsniai netenka savo veiks
mingumo, kada susiduriama su in
telekto artėjimu j intelektą. Kul
tūros klubo diskusijose išryškintas 
dvilypumo momentas ir buvo ne 
kas kita, kaip intelektų dvikova, 
dviem kultūrom, dviem tradicijom, 
dviem gyvenimo būdams susidūrus 
žmogaus imigranto dvasios ert
mėje. Koresp. 

eilinis Valiukevičius nepaprastai 
bijo ir šaudo Dievui į langus, 
skyrininkas ėmė jį dar labiau 
gąsdinti. Kai tik Valiukevičus 
šauna, tai Luterskis užmeta tū
telę jam ant šalmo, o šiam at
rodo, kad priešo kulka pataiko. 
Valiukevičius vėl šovė, ir vėl 
ta pati scena pasikartojo. Jis 
mirtinai nusigando ir sako; “Ar 
matei?” Vos begalėdamas susi
laikyti nesijuokęs, pasakiau, 
kad nemačiau, nes kulka labai 
greit pralėkė, tik girdėjau, kad 
kažkas dzingtelėjo. Valiukevi
čius vėl ruošiasi šauti, o ran
kos dreba, visas jis mėlynas, 
nes mirtis čia pat po akimis. 
Jis kelia šautuvą aukštyn, o 
galvą kiša į griovį. Liuterskis 
vėl metė tūtelę, bet nepataikė 
į šalmą, užmetė ant rankos, ir 
Valiukevičius pastebėjo šią iš
daigą. Jis tuoj pat atsuko šau
tuvą į Liuterskį ir norėjo jį nu
šauti... (75 psl.)

Tokių išraiškingų scenų, ka
ro simfonijos akordų, apstu An
tano Šukio knygoje. Savanoriai
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r siuntiniai i Lietuva)
BE MUITO, licencijos ir kitu mokesčių I
Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių 

esančių Sovietų Sąjungoje. Taip, siunčiame automobilius, moto
ciklus, dviračius, siuvamas mašinas, akordeonus, radijo ir tele
vizijos aparatus, medžiagas, maistą, svaiginamus gėrimus, ci
garetes ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti jūsų giminėms 
specialų labai vertingą

ŽIEMINI SIUNTINĮ — P-3
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems paltams labai 
šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vienos atkarpos 3*/2 
jardų ekstra geros angliškos medžiagos žieminiam vyriškam 
arba moteriškam kostiumui tik už

$75.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kaloriteto 

maisto 22 svarų siuntinį M-13 susidedantį iš taukų, kakavos, 
miltų, kavos, šokolado, cukraus, arbatos ir prieskonių tik už

$30.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį 

specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį 
V-3, susidedantį iš trijų atkarpų trims kostiumams po 3’/2 jar
dų, viso 10^2 jardų tik už

$55.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Road, Londonu E. 2., England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti

nuo 1938 metų.

Atstovai Amerikoje:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avenue, 
Chicago, Illinois 60629. Tel. 436-0494. 
GAIVA, 3570 West Vernor, 
Detroit 16, MichiganK ------

SKIP’SJ“5,cb
Liquor Store

5515 S0. DAMEH AVĖ. ALL PHOHES WA 5-8202
OCTOBER — SPALIO 22, 23, 24 D. D.

BUDWEISER BEER. Case of 24—12 oz.
Throw Away Bottles Case $3.59

MEISTERBRAND V. S. O. P. GERMA1
BRANDY 80 Proof

S
Fifth $4.98

POPULAR BRAND OF IMPORTED
10 Year BRANDY Ftfth $3.79

ST. ANNE FINE CALIFORNIA
BRANDY F«th $2.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. p. Fifth $4.89
RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED

Dry or Sweet 30 oz. Bottle $1.29
MUIRHEAD IMPORTED BLENDED

SCOTCH WHISKEY, 86 Proof Fifth $3.98

POPULAR BRAND OF 90.4 PROOF
CANADIAN 1VHISKY Fifth $4.29

ASSORTEI) GERMAN, FRENCH or
SPANISH DRY WINES Fifth .98

CHOICE OF ANY IMPORTED BEER
VVE STOCK 24—12 oz. Tlirmv Away
Bottles Case $7.56

tą istoriją. Krauju, kančia, sa
vęs užmiršimu. Didvyriškumu. 
O sugrįžo į mus savo knygoje, 
su savo kuopa, tik žmogumi.

sugrįžo į mus iš savo didingos 
užmaršties ne subanalintais did
vyriais, bet žmonėmis.

Knyga turi stiprų atliepį į 
skaitytoją. Jos pasirodymas yra

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413
7159 So. Maplevvood Avė. 

Chicago 29, UI.

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. VVestern Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

current dividend on investment bonus
DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 

Už 1 metų investavimo bonus mokoma 4K% dividendų kas pusmeti ir 
dar išmokame po K % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO S2, ILLINOIS

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad. 9 y. r. — 4:30 p. p. 
Trečiad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.

TELEVIZIJAS 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį.

J. MIGLINAS 
2549 W. 69th St. H a. PR 6-1063

|| *v* T* \» & RADIO (LIETUVIAI) 
I |.V. Sav. DAN LIUTIKAS

TAISYMAS yra mŪBų SPECIALYBE. VISU GAMYBOS •
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

............................................... t
Kas tik turi gerą skonį, 

Viską perka pas Lieponį!
iiiiimimmiiiiimimiimmimiiiimiiiiiir 

DĖMESIO
Jeigu jums reikia

GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės | “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, 
greitai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 W. 63 St., Chicago, Hl. 60629 
lllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllilll

1 1 * - s

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI |
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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. LIEPOMS

Pirtnad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v.
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atda- ;
ra nuo 12 vai. iki 5 vai. poppiet.



IR BUVO ŠVIESA...
Vienos knygos ir vieno žmogaus gyvenimo paraštėje

VACYS KAVALIŪNAS

— Kai tu man sakei: “Papa
sakok savo gyvenimo istoriją“, 
aš neturėjau noro ją pradėti. 
Tačiau, kai tu pagaliau pridū
rei: "Labiausiai man rūpi suži
noti priežastis, kodėl tu myli 
gyvenimą“, — mane patraukė, 
nes čia jau iš tikrųjų yra tema, 
— sako Jaoųues Lusseyran savo 
biografinio pobūdžio knygoje 
“Ir buvo šviesa” (“And there 
wa8 light”).

Jacųues Lusseyran - rašyto
jas ir Western Reserve univer
siteto (Cleveland’e) prancūzų 
literatūros profesorius neteko 
regėjimo, tebūdamas aštuonerių 
metų berniukas. Ir koks ryš
kus, gyvas ir gilus artėjančios 
nelaimės nujautimas! Per vie
nas Velykų atostogas Jacąues 
Lusseyran buvo nuvykęs pas 
savo motinos tėvus, gyvenan
čius nedideliame miestelyje, ne
toli Paryžiaus. Kai pagaliau jie 
rengėsi grįžti namo ir pakinky
ti arkliai laukė prie namo durų 
vežti juos į stotį, jis stovėjo 
sode ir verkė. Tai buvo ypatin
ga rauda, pasakoja autorius, 
kurią jis ir dabar giliai pajun- 
tąs, kai tik apie tai pagalvojąs:

— Aš verkiau, nes paskutinį 
kartą žiūrėjau į sodą.

Ir tada, kai jo motina, jį su
radusi, paklausia: “kas atsiti
ko?”, berniukas atsako:

— Aš jau niekad daugiau ne
bematysiu šio sodo.

Po trijų savaičių mokykloje, 
netyčia pastūmėtas iš klasės 
skubančio draugo, krenta ant 

-Jlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllll. 
1 SEGHETTI TRAVEL BURBAU, Ine.
| 2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, YA 7-3278 ; 
f Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke- į 

Ė lionės dokumentus, parūpins bilietus lėktuvais, trau- į 
f kiniais, laivais ir autobusais keliauti Europoje, Azi- j 
f joje ar kituose kontinentuose, taipgi Pietų Ameri- į 
| koje, Kanadoje ir įvairiose vietose Amerikoje. Įstai- į 
= ga atdara 6 dienas savaitėje.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mokytojo stalo briaunos ir... 
netenka abiejų akių.

Staiga prasideda “Neregio 
elegijos" drama — atsiskleidžia 
tamsos pasaulis, kur “juodos 
rožės ir juodos lelijos, ir dai
na vyturėlio juoda”... Tai daž
niausia neregio gyvenimo dalia.

Tačiau mažojo Jokūbo dva-1 
šioje pamažu, tarytum ateinąs 
iš kitur, prasideda skleistis švie
sos pasaulis:

— Man sakydavo, kad būti 
neregiu, reiškia nieko nematyti, j 
Bet kaip aš galėjau tai tikėti, 
jei aš mačiau. Ne iš karto, turiu 
prisipažinti. Ne tuojau pat po 
operacijos, nes tada aš vis dar 
stengiausi žiūrėti savo akimis, 
— pasakoja “Ir buvo šviesa” 
autorius.

Noras matyti išorinės aplin
kos daiktus akimis, kurių J. 
Lusseyran jau nebeturėjo, bu
vo nesėkmingas. Dabar jis pra
deda į pasaulį žiūrėti kitu bū
du — iš vidaus, iš savo dva
sios gelmių. Ir pamažu tarp jo 
ir pasaulio atsiranda kontak
tas: daiktai ir garsai ateina į 
jį, jie ateina šviesos forma Jis 
pajunta išorinio pasaulio daik
tų spinduliavimą, kuris pasiekia 
jo dvasią ir kuriuos jis mato 
iš savo būtybės vidaus.

Dabar jis junta šviesą, kylan
čią, besiskleidžiančią, sustojan
čią ant daiktų ar jus paliekan
čią ant daiktų ar juos paliekan- 
Ir tai buvo realybė, pasakoja 
autorius: “Visą pasaulį aš ma
čiau šviesoje”.

Labai įdomus J. Lusseyran’o 
garsų pasaulis. Jis gyvesnis, 
įvairesnis ir esmingesnis negu 
anksčiau, kada akys buvo pa
grindinė pasaulio pažinimo prie
monė. Dabar J. Lusseyran pa
junta, kad visa pasaulyje, kiek
vienas daiktas — durys, langai, 
grindys ir kėdės, visas kamba
rys, visa erdvė skamba savaip, 
individualiai — dainuoja ar rau
da. Jis girdi dabar ir tai, ko 
anksčiau niekad negirdėdavo. 
Anksčiau jam atrodydavo, kad 
garsai kildavo ir baigdavosi 
staigiai. Bet tai ne tiesa, sako 
jis: jie prasideda anksčiau ne
gu juos išgirsti. Ir kas nuosta
biausia: garsas niekad nekyla 
kuriame nors viename erdvės 
taške ir niekad į jį negrįžta. 
Yra garsas, jo aidas, kitas gar
sas, į kurį įsilieja pirmasis — 
ištisa ir nesibaigianti garsų pro
cesija.

“Ir buvo šviesa’’ yra iš tik
rųjų šviesos knyga. Šviesos vi
dinės, dvasinės ir esmingos. 
Daiktai, kurie siekia išsiversti 
už savo fizinių ribų, ir garsai 
— visa yra šviesa.

Kepina Jautokaitė Muzikantas

• Juozas Almis J ura gis, TO
LIMIEJI MIRAŽAI. Eilėraščiai. 
Išleido Žemaičių knygos mėgėjų 
ratelis Gintaras 1964 m. Sidney, 
Australijoj. Rinkinys 142 psl. 
Autorius jau nuo 1939 metų 
spausdina periodinėje spaudoje. 
Paskirai rasti spaudoje jo pos
mai kartais skaitytoją gana pa
kenčiamai lyriškai nuteikdavo. 
Tačiau įspūdis jau daug pras
tesnis, kai visas stambus eilė
raščių kraitis susikaupė vieno
je knygoje. Dabar vienu žvilgs
niu pamatai, kaip vis dėlto au
torius yra atsilikęs nuo visos 
mūsų poezijos raidos tiesiog 
dešimtmečiais. Jūragis vis dar 
eiliuoja, kaip eiliuodavo Lietu
voje moksleivių laikraščių poe
tai paskutiniaisiais nepriklauso
mybės metais. Savame laiko 
kontekste tada buvo jų bandy
mai verti dėmesio. Tačiau, kai 
anų laikų braižą, ir nieko dau
giau, Jūragis dabar atliepia po 
25 metų, jau yra negerai. Anot 
dr. V. Maciūno (Tėviškės Žibu
riai, 1964 m. Nr. 42.), Maironio 
poezija ir šiandien nėra nusto
jusi aukštos meninės vertės. 
Bet jei kas šiais laikais imtų 
rašyti grynai maironiškai, var
gu ar besulauktų didesnio dė
mesio, o į literatūros istorijos 
puslapius tai tikrai nepatektų. 
Ir gaila, kad Jūragis šios lite
ratūrinės raidos tiesos nežino 
arba prieš ją užsimerkė savo 
nenaudai. Lyg ir atliepdamas 
jubiliejinius Donelaičio metus, 
Jūragis ir savo knygą suskirsto 
pagal metų laikus į keturis sky
rius, pradėdamas pavasarinė
mis ir baigdamas žiemos eilutė
mis. Gi užsklandinį penktąjį 
skyrių užpildo didvyriškomis 
laisvės kovų temomis, apvilkto
mis, deja, metų metais nudilin-

I tu ir beveik jokios literatūrinės 
vertės neturinčiu išraiškos rū
bu. Nors į skyrius taip nuosek
liai įrėmintas, rinkinys aplamai 
savo tematine prasme yra ge
rokas kratinys, kuriame pikan
tiški posmai rieda pakaitomis 
su religinių himnų bandymais.

• Stasė Vanagaitė - Peter
sonienė, NULAUŽTA SAKA 
Trijų vaizdelių pynė. Išleido 
Amerikos Lietuvių vaiko ugdy
mo draugija 1964 m. Viršelis 
Vlado Vijeikio. Knyga 82 psl., 
kaina $2.00. Sentimentaliai ir 
jautriai parašytos trys, gal būt, 
į literatūros kategoriją nepre
tenduojančios apybraižos Žibu

— Kiekvienas garsas, kiek
vienas kvapas ir kiekviena for
ma mano viduje virsta šviesa, 
— sako autorius.

Visa knyga — nuo pat auto
riaus vaikystės ligi gimtojo 
krašto okupacijos, rezistencinės 
veiklos, išdavimo, arešto ir gy
venimo Buchenvaldo koncentra
cijos stovykloje — ir visas jos 
autoriaus gyvenimas spinduliuo
ja meile pasauliui, nušviesta 
nuostabiai gyva vidine šviesa. 
Ši šviesa, atrodo, giliau atsklei
džia daiktų vidinę esmę: nieko 
nėra pasaulyje, kas negalėtų 
būti pakeista kuo nors kitu. 
Garsai ir spalvos amžinai kei
čiasi į vienas kitę,. Nieko nėra 
atskiro ar išnykstančio. Viskas 
yra iš Dievo ir grįžta į Dievą.

Epiloge Jacąues Lusseyran pa
brėžia vidinio - dvasinio pasau
lio reikšmę: džiaugsmas neatei
na iš išorinio pasaulio. Visa, 
kas tik įvyksta, yra žmoguje. 
Šviesa taip pat neateina iš išo
rinio pasaulio. Šviesa yra mu
myse, net jeigu mes ir neturi
me akių.

NAUJI LEIDINIAI
rinis, Nulaužta šaka ir Rungty
nės. Kaip jau tokiais atsimini
mų ir atsidūsėjimų atvejais mū
suose įprasta, autorė nori papa
sakoti skaitytojui ir apie Lietu
vą, ir apie DP stovyklas Vokie
tijoje, ir apie dabartį Ameriko
je. Vargu ar būtų prasminga 
aptarti čia plačiau šią knygą 
pagal tikrų literatūrinių stan
dartų reikalavimus, ypač kai 
autorė ją taip jautriai dedikuo
ja savo Motinai. Tegu tad ir bū
na knyga jai tik brangi, asme
niška vaikų dovanėlė.

• Aleksandras Merkelis, AN
TANAS SMETONA Jo visuo
meninė, kultūrinė ir politinė 
veikla. XVI * 740 ‘ 28 psl. (Pas
tarieji nenumeruotų iliustracijų 
psl.). Formatas: 6x9 colių.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos leidinys. 1964 m. New 
York, N. Y. Kaina $12.50.

Monografijos užsakymus pri
ima: K. Pocius, 3908 Fir St., 
East Chicago, Ind. 46313.

Japonų ir australų mokslinin 
kai teigia, kad paštiniai balan
džiai didmiesčiuose vis dažniau 
nebegrįžta namo dėl to, kad te
leviziniai siųstuvai savo radijo 
bangomis neigiamai paveikia 
paštinių balandžių orientaciją 
skridimo metu.

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. Atvyklt į mūsų restoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairuB, 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 ižtikrind dėl vietos, patelefo
nuokite 430-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vaL nakties.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manot acturen

Rankomis išplaustytl paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS L1TWINA8, Prez. 

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

teikiame nemokamai 
RofitlnS atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 8 vai. vakaro Ir teStadio- 

nlals iki t vaL p. p.

J 1
Du kiemai automobiliams pastatyti 
veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 
Western Avė., o kitas užpakaly namo.

AND LOAN 

ASSOCIATION

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygomB. 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.

Marųuette 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 teikt! 
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.
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• Naujas parodų sezonas 
Čiurlionio galerijoje. Praėjusią 
savaitę pasibaigusi galerijoje 
mūsų jaunųjų dailininkų paro
da čikagiečiuose turėjo nemažą 
pasisekimą. Ją apalnkė apie 500 
njeno mėgėjų. Parduota vienuo
lika darbų, už kuriuos sumokė
ta apie 550 dolerių. Prasidėjęs 
parodų sezonas ir šiemet žada 
būti gana įdomus. Čiurlionio ga
lerijoje jau numatomos šių mū
sų dailininkų parodos: Č. Janu
so — lapkričio 7—15 d.; Ritos 
Žukaitės - Naginionienės — 
gruodžio 5—13 d.; Br, Murino 
— 1965 m. sausio 16—24 d.; 
dail. A. Dargio ir skulpt. A. 
Mončio — vasario 6—14 d.; K. 
Žoromskio — kovo 6—14 d. ir 
Vyt. Kasiulio — balandžio 3— 
11 d.

• Solisto giesmė ir seniau
sių mūsų maldynų paroda reli
ginės minties popietėje “Drau
ge”. Pristatant visuomenei nau
jąjį kun. Stasio Ylos maldyną 
“Tikiu Dievą”, be literatūrinės 
dalies, kurioje dalyvaus rašyto
jai A. Baronas, J. Švabaitė, Č. 
GriMcevičius ir K. Bradūnas, ir 
be dail. G. Žumbakienės paro
dos ten pat atidarymo, popietė
je solistas J. Vazuelis pirmą 
kartą pagiedos keletą naujų 
komp. Br. Markaičio, SJ, gies
mių, kurioms žodžius yra para
šęs naujojo maldyno autorius 
kun. Stasys Yla, Lietuviškosios 
knygos bičiuliui Br. Kvikliui tal
kinant ir paskolinant atitinka
mus leidinius, ta pačia proga 
“Draugo” patalpose bus sureng
ta retų ir seniausiųjų mūsų re
liginių knygų paroda. Visą šią 
religinę popietę gruodžio mėn. 
6 d. 3 vai. popiet (sekmadienį) 
“Draugo” redakcijos patalpose 
rengia ateitininkų meno draugi
ja “Šatrija”.

• Partijos įsakai teatrui Lie
tuvoje ir laisvoji iniciatyva Chi
cagoje. Naująjį sezoną pradėję 
Lietuvos teatrai skatinami pa
statyti kuo daugiau originalių 
veikalų - pjesių. Naujas aksti
nas — tai artėjanti Lietuvos 
pavefgimo 25-ji sukaktis. Todėl 
netenka stebėtis, kad pagal 
“Tiesą” (spalio 4, nr. 233) visi 
tie numatomi spektakliai kelsią 
“reikšmingas problemas”, auto
riai turėsią nagrinėti esminius 
gyvenimo klausimus ir teks pa
liesti “klasių kovos momentus, 
revoliucinius liaudies žygdar
bius, tarybinio žmogaus vidaus 
pasaulį”.

Tiems uždaviniams pajungta 
ne tik drama, bet ir operos - 
baleto teatras Vilniuje ar muzi
kinis teatras Kaune. Tai ryš
kėja, kai pažvelgi į Lietuvos 
teatrų repertuarinius planus.

Operos - baleto teatras įtemp
tai dirba, ruošdamas jau seno
kai numatytą kompozitoriaus 

,A. Račiūno operą apie 18 amž. 
filosofo ateisto Kazimiero Leš- 
činskio asmenybę ir likimą 
(“Saulės miestas”). Teatro di
rektorius V- Lau’rušas baigia ki
tą operą, jau dabarties tema — 
“Aušta rytas”. Ruošiamasi pa
statyti J. Juzeliūno operą “Su
kilėliai”, atnaujinti J. Pakalnio 
baletą “Sužadėtinė”. Naujas 
operas ir baletus kuria visa ei
lė kitų kompozitorių ir tik klau
simas, ar tie nauji veikalai sa
vo. tematika ątitiks partijos 
reikalavimus ir... ar pasirodys 
teatro scenoje. Pamipėtinos tų 
kompozitorių pavardės: Ed. 
Balsys, V. Baumilas, J. Juzeliū
nas, V. Barkauskas, V. Klova, 
R. Zigaitis, J. Gaižauskas, V. 
Paltanavičius, A. Rekašius ir kt.

Dramos teatrų repertuare 
stebimas naujas bruožas: ban
doma kurti “šiuolaikinio gyve
nimo" dramas ir, kadangi tai 
nelengvas bei nedėkingas užda
vinys, einamą kartais ir kitu 
keliu — griebiamasi inscenizuo
ti rašytojų romanus bei apysa
kas, žinoma, tokius, kuriems 
sunitu ką nors prikišti, tarkime, 
to “teatrinio partiškumo” sto
kos atžvilgiu.

Taip visur ieškant ir reika
laujant tik partiškumo, mūsų 
klasikų inscenizavimas tampa 
beveik neįmanomas. Taigi, nors 
ir minint Donelaičio 250 metų 
gimimo jubiliejų, niekas, atro 
do, ten neplanavo jo “Metų” 
parodyti scenoje, kaip tai pada
rė Chicagos scenos darbuotojai 
Jaunimo centre. 'O netrukus tu
rėsime progos Dainavos an
samblio iniciatyva rampos švie
soje pamatyti ir Maironio “Či
činską” Marijos aukšt. mokyk
los salėje, Chicagoje.

• Naujos giesmės liturgi
nėms mišioms. Kompozitorius 
Bruno Markaitis, SJ, parašė 
muziką naujoms liturginėms mi
šioms lietuvių kalba pagal kun. 
Stasio Ylos žodžius. Mišios su
sideda iš 7 giesmių bendram ir 
vienbalsiam žmonių giedojimui. 
Mišips jau atspausdintos ir gau
namos pas tėvus jėzuitus Chi
cagoje, 2345 West 56th Str., 
Chicago, UI. 60636.

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS

Į 6741 So. Maplewood Avė.
Chicago 29, Illinois

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU:

TAUPIOS ATOSTOGOS
s
E

7 puikios dienos slaptingoj PUERTO RICO. Jeto trans- 
portacija, viešbutis, maistas ir ekskursijos . . $286.00.

6 dienos LAS VEGAS — lėktuvo transportacija su 
šampanu, maistas ir ekskursijos......................  $188.00.

17 dienų kelionė į istorinę MEXIC0, buso transportąci- 
ja, viešbučiai, maistas ir įvairios ekskursijos $255.25.

I
10 dienų kelionė tropikinėse BAHAMA salose su “Tro- 
pic Rover” laivu ............ ,....;........... $175.00.

a 11 dienų kelionė į SAN FRANCISCO, LOS ANGE
LES ir LAS VEGAS Jeto transportacija ir viešbu
čiai ...................................................'...............  $258.00

Neįmokamai patarnaujame visokių kelionių bilietais, pasais ir 
vizom.

Skambinkite dėl visų transportacijos informacijų

pirmadienio iki penktadienio, 10 — 4 šeštadienį

SOCIETY TRAVEL, INC
A. Ir V- KRJKŠTOLAIOIAI

162 North Statė St. Room 918

Chicago RA 6-1785

FILMŲ ĮVAIRUMAI

STASE SEMĖNIENE

Rasinės ii perskyrų 

problemos

“One Potato, Two Potato” 
nėra eilinis filmas, bet perduo- 
dąs net kelias stiprokas žinias. 
Vieną — modernaus gyvenimo 
išdavą, kitą — ne taip jau kas
dieninę. Jis nė nepasiekia savo 
puikumu aukšto standarto, ku
rio reikalaujama iš geriausių fil
mų, surežisuojant bei nufoto
grafuojant. Šis — yra dabarti
nė vięšoji svarstomoji tema. 
Pasakojimas, charakteriai, vie
tovė — viskas yra pajungta 
jautriam, efektingam ir pačiu 
laiku pritaikytam pranešimui.

Minimas filmas susilaukė la
bai entuziastingų Europos laik
raštininkų atsiliepimų. Hollywo- 
odo nusvarstytas netinkamu šių 
metų Cannes filmų festivaliui, 
šis filmas apie rasines vedybas 
buvo gamintojų pastatytas te
nai neoficialiai. Ir viskas pasi
baigė stambiu laimėjimu — ge
riausios aktorės premija žvaigž
dei Barbarai Barrie. Tačiau fil
mas ne be priekaištų — dažnai 
nuobodus ir poleminis.

Visų aktorių gerai suvaidin
tas, filmas savo pasakojimu su
grįžta į praeitį. Parsideda, tei
sėjui peržiūrint parodymus, per- 
siskyrusiems tėvams kovojant 
dėl vaiko teisių. Jis turi nu
spręsti, ar maža mergaitė turi 
būti atimta nuo baltos motinos 
ir negro patėvio ir atiduota bal
tam tėvui. Grįžtant fiįmui į pra
eitį, sužinome, kad blondinė per
siskyrė (Barrie) su darželinio 
amžiaus dukrele, išteka už bend
radarbio raštinėje (Bernie Ha- 
milton) negro, gyvenančio su 
tėvais ūkyje. Pirmasis vyras su
grįžta į praeitį. Prasideda, tei- 
tinęs tokiomis vedybomis, jis 
kovoja dėl dukters atgavimo.

Charakteriai filme nėra inte
lektualai, kurie svarstytų prob
lemas iš kiekvieno taško. Jie 
tiesioginiai perduoda tą, ką jau
čia. Drama daugiausia liečia pa
čią šeimą. Filmo gamintojai: 
Larry Peerce — režisierius, Ra- 
phael Hayes ir Orville H. Hamp- 
ton — rašytojai, sumaniai su
pynę persiskyrimo ir vaiko tėvų 
atskyrimo tragediją su rasinė
mis problemomis. Sprendžiant 
šias socialines problemas, filme 
įdėta daugiau širdies, kaip me
no, ir taipgi daugiau pataikyta 
laiko tinkamumui, kaip tiesai. 
Suaugusiems — labai puikus 
filmas, jaunuoliams — tik labai 
subrendusiems ir jau visai 
vaikams.

I'alias gatvės kampu ir pasigir- 
d., jūvis...

Ekranas porai sekundžių iš
blėso be jokio paveikslo... lyg 
simbolizuojant žmogaus proto 
nesugebėjimą aprėpti, kas įvy
ko .. Tada aparatas vėl pagavo 
sumišimą Dalias gatvėje...

Filmo tekstas, parašytas The-

odore Strauss. Autentiškumo bei 
įvykių tikrumo prasme buvo pa
tikrintas Warren komisijos.

Kai kuriems filmas gali pasi
rodyti dar perdaug atvira žaiz
da vėl naujai pergyventi tiems 
įvykiams. Tačiau neabejotina,

• STAINLESS

• ALUMINUM

NYLON-Y1NYI

RAUDONMED

PUŠŲ

SPALVOTO

GARANTUOTI
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuoties

MOVING
Apdraustas perkraustymae 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lltuanlcn Avė. 
Tel. FRontler 6-1882

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštu*

NEDZINSKAS. 4065 Archei

A-l MODERN HOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavimas tel.:

CL 4-4600

s
i

ne

Užfiksuota istorinė

tragedija

keturias pasauliniai 
dienas.
beveik visas pasaulis

tai yra vertingiausias istorinis tas keturias dienas Dalias ir 
dokumentas. Pagirtini rašyto- Washingtone, skrupulingai ven- 
jas, gamintojas ir režisierius gė fantazijų ar kokio improviza- 
(Mel Stuart), kad, perduodami vimo, o tik davė tikrus faktus.

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sią 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. 

Į Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.

KOMERCINES, INDUSTRINES, PILIETYBES, PORTRETINES, 
VESTUVINES, NEPOZUOTOS FOTOGRAFIJOS

Ernest Studio
Sav. — ERNESTAS SUTKUS

2811 West 55th St. GRovehill 6-2336
Chicago, III. 60632 GRovehill 6-2337

DAŽYMAS IR 
DEKORAVIMAS 

Vidaus ir lauko darbai. 
ALGIMANTAS DIKINIS

Tel. 735-7338
8013 W. Oflth 1’1., Cliicago, III.

P,
Chicago 82, I1L Tel. Y A 7-5980

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

«aloini. Kambariai plaunami Ir 
dažomi u J. RUDIS j 

fėl CLitfside 4-10501

lillllllllllllllimillltllllllllllllllllllllllllllll
10%, 20%, 80% pigiau mokėsite | 
už apdraudą. nuo ugnies Ir auto I 
tr^blllo pas '
F R A N K ZAPOLIS 1

8208% West #5 Street.
Chicago . 42, Illinois į

Tel. GA 4-8054 ir GR 0-433# I
llllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllltlll*'

MARQUETTE PNOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite 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

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

PINIGAI ĮNEŠTI

KALĖDINĖS DOVANOS
1 LIETUVĄ

Norite pasiųsti ypa
tingas dovanas — 
automobilius, šal
dytuvus, motocik
lus, radijus, akor
deonus, dviračius ? 
Reikalaukite naują
jį katalogą.

Norite pasiųst nuo
savų daiktų siunti
nį? Ar pirkti pre
kes iš mūsų sandė
lio?
Reikalaukite iš mū- 

j sų muitų sąrašą.

Norite pasiųsti 
maisto siuntinį — 
standartinį ar iš 
Jūsų pasirinktų 
maisto produktų?
Reikalaukite naują
jį katalogą.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 South Statė Street, Chicago 4, Illinois

Telefonas — WA 2 - 9354

Skyrius: 2618 West 63rd Street, WA 5-2466

........ ..... ..............................
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 

valandos vakaro.

X

PALANGA”
6918 So. Western Avė.

JADVYGA Ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

RESTAURANT
GR 6-9758

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.

| HEATING J 
OIL Z/

SuperFIame

POrtsmouth 7-8020

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. RERTULIS

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

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

Naujas aukštas dividendas
mokamas už investavimo

sąskaitas
Pereitų metų keturios lapkri

čio mėnesio dienos paliko visą 
pasaulį bežadžiu ir netikinčiu 
baisiu XX-jo amž. neapykantos 
veiksmu.

Pastatydamas dviejų valandų 
dokumentinį filmą “Four Days 
in November”, David L.Wol- 
per sujungė prityrusį mišinį: fil
mus iš naujienų, nejudančias 
fotografijas, diagramas, mėgė
jų filmus ir naujai atkurtas sce
nas apie 
tragiškas

JAV ir
pergyveno prezidento John F. 
Kennedy iš pasalų nužudymą, 
kaip jis buvo perduotas televi
zijoje ir spaudos nuotraukose. 
Wolpero pastatymas, pradedant 
United Press International, pir
mą kartą perduoda tuos tragiš
kus įvykius chronologine tvar
ka. Pats nužudymas palodytas 
beveik per patį vidurį. Visą va
landą drama palaipsniui kilo 
prie kulminacinio punkto, kol 
prezidento mašina nepasuko |

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 7, III. 
TELEFONAS — HARRISON 7 8737

Jefferson St., Chernin’s aikštėje,
Atdara kasdien įskaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. Iki 5:80 vak. 

Pirmadieniais uždaryta.
Nemokama rietą mašinom* už kampo J šiau

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

ANTRAD. Ir PENKT.......................... 9 v. r. Iki 5VALANDOS! PIRM, ir KETV ........................... 9 v. r. Iki 8
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.- Trečlad. uždaryta

f

SUTAUPYSITE MOŠŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

. ■ 1 —,7 ...
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervčlu

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikilaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAJ ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 

AMERICAN BONDING COMPANT
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
RELIANCĘ INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN C ASU AUT Y & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrite-s 

O’MALLEY and MrKAY. Ine. 
222 W. Adams St.

Telefonas CEntral 6-5206

- *
Room 800

%



Dar vienas gamtos jėgų 
pavergimas

Smalsiai belaukiant milžiniško prancūzų užmojo 
rezultatų

JONAS RUGIS

Esame liudininkai panaudoji
mo gamtos atominių jėgų ne tik 
atominėm bombom, bet ir nau
dingam, taikiam darbui. Čia 
prieš žmoniją, atrodo, atsiveria 
milžiniškų galimybių sritis, nors 
greta to pasireiškia ir sunku
mai, pavyzdžiui, ką daryti su 
atominių reaktorių išnaudota 
medžiaga, kurios radioaktyvu
mas yra labai pavojingas ir ku
rios negalima paprastai išmesti 
į kiemą.

San Juan įlankoje. Šiuo klausi
mu labai domisi ir Australija, 
nes jos šiaurės vakarų krantas 
turi labai aukštus potvynius ir 
jų jėgos išnaudojimas galėtų 
žymiai palengvinti šio krašto 
apgyvendinimą.

Tad šalia viso atominio moks
lo žmonija domėjosi ir domisi 
klausimu; ar negalima būtų pa
naudoti tas milžiniškas jėgas, 
kurios sukelia jūros potvynius 
ir atoslūgius. Čia, žinoma, ne
kalbama apie betarpišką panau
dojimą mėnulio ir dalinai sau
lės traukos jėgų, sukeliančių 
potvynius ir atoslūgius. Gal to
limesnėje ateityje žmonės suge
bės panaudoti savo reikalams 
ir tas kosmines jėgas, tačiau 
dabar klausimas keliamas, tu
rint mintyje tik didelių vandens 
masių judėjimą.

Sovietų Sąjunga giriasi jau 
turinti elektros stotis, panaudo
jančias potvynių jėgą, bet sto
tys yra dar labai mažos, tik po 
kelis šimtus kilovatų. Vienok 
sovietų inžinierius Bemšteinas 
yra apskaičiavęs, kad Baltosios 
jūros potvyniai galėtų duoti 
pradžioje nuo 10 iki 20 milijo
nų kilovatų. Tačiau vargu, ar 
kas nors šioje srityje yra daro
ma Sovietuose.

Tuo tarpu Prancūzijoje jau 
atlikti visi tyrinėjimai ir vyk
domi milžiniški darbai, statant 
elektros stotį, panaudojančią 
potvynių jėgą. Ji teiks 544 mi
lijonus kilovat-valandų į me
tus. Šie Prancūzijos darbai yra 
sudominę daugelį pasaulio kraš
tų.

V. K. .Jonynas Šv. Pranciškus 
Iš parodos Clevelande, Gallery 
International, 13218 Superior Avė.

Tarptautinė konferencija 
taikingam atominės energijos 

panaudojimui
POVILAS Ž1CKUS

DRAUGAS šeštadienis, 1964 m. spalio m:n. 24 d. f

gos pagalbos nusūrinimui van
dens šių reaktorių dėka. O van
duo aniems kraštams yra labai 
reikalingas.

Konferencijoj nebuvo kalba
ma apie atominius ginklus. Ta-

čiau ir svarstytose problemose 
vargu ar visi buvo nuoširdūs bei 
atviri, nors tai lietė tik grynai 
taikos reikalams atominės ener
gijos panaudojimą.

Dar 1737 m. Belidoro rašinys 
nagrinėjo potvynių ir atoslū
gių jėgos panaudojimo proble
mą. Tai buvo grynai teoretinės 
spekuliacijos. Pirmi rimti moks
liniai šio klausimo tyrinėjimai 
buvo pradėti tik po Pirmojo pa
saulinio karo. Čia vėl visus ki
tus pralenkė lakus prancūzų 
genijus. Iš dalies prancūzų su
sidomėjimas šiuo klausimu aiš
kinamas tuo, kad pati Prancū
zija turi puikias sąlygas susido
mėti potvynių jėgos panaudoji
mu. O tų sąlygų yra pagrindinės 
trys: a) potvyniai ir atoslūgiai 
turi būti dideli; b) jūros kran
tai turi duoti galimybę potvynių 
jėgai panaudoti; c) kraštas pri
valo turėti pakankamai galingą 
elektros tinklą išnauodti pot
vynių teikiamą energiją. Visos 
tos trys sąlygos randamos tik 
kai kuriose pasaulio vietose. 
Potvynių jėgos panaudojimas 
buvo jau tyrinėjamas Anglijo
je, Severn upės žiotyse, prie 
Bristolio miesto, Kanadoje 
Fundy įlankoje, USA ir Kana
dos pasienyje Atlanto įlankoje 
Passamaųuoddy, Argentinoje

Prancūzijos šiaurės vakarų 
krantai turi aukštus potvynius, 
kur lygio skirtumas tarp pot
vynių ir atoslūgių prašoka 10 
metrų. Ten ir parinkta vieta 
naujai elektros stočiai. Ji sta
toma Bretanijąje, netoli, apie 
10 km., nuo garsios Mont-St- 
Michel abatijos, prie St. Malo 
miesto. Toje vietoje, upės Ran- 
ce žiotyse skirtumas tarp pot
vynių ir atoslūgių lygio siekia 
net 131/2 metro. Upės Rance 
žiotys turi 750 metrų pločio, ir 
potvyniai upės slėniu pasiekia 
20 km. nuotolį iki pirmos už
tvaros. Į tą plotą įsilieja ir vėl 
išplaukia 180 milijonų kubinių 
metrų vandens. Tokio milžiniš
ko kiekio vandens judėjimas ir 
bus panaudotas elektros ener
gijos gamybai. Įrengimai nau
dos įplaukiančio ir išplaukiančio 
vandens jėgą, tik išplaukiantis 
vanduo suteiks beveik aštuonis 
kartus daugiau energijos.

jėgos panaudojimo kryptimi. 
Jei Rance jėgainė pateisins tas 
milžiniškas išlaidas ir darbą, 
kuriuos reikėjo sutelkti ją sta
tant, tai bus padarytas didelis 
žingsnis pirmyn, 
žmoniją reikalinga
Šis klausimas lieka įdomus, 
ir žengiant į atominę erą.

aprūpinant 
energija, 

net

RIEŠUTAI SENOVĖS 
LIETUVOJE

Kaip XVI amžiaus inventoriai 
rodo, Rytų Lietuvoje, kur apylin
kėse buvo daug lazdynų, dvarai 
riešutų duokles sužymėjo gorčiais, 
paprastai po 1 gorčių nuo dūmo 
(trobos), bet dažnai jų atskirais 
metais paskirdavo žymiai daugiau, 
visai neįrašydami j inventorių, bet 
nurodydami, “kai riešutai uždera”.

Dažnai riešutus valgydavo kaip 
skanėstą arba jų branduolius už
piltus medum.

ISPUAE yra Jungtinių Tau
tų padarinys. Tai yra tarptau
tinė organizacija, kurios paskir
tis yra atominės energijos pa
naudojimas taikos ir žmonijos 
gerbūvio reikalams. Ši organiza
cija savo darbą pradėjo 1955 
metais, kai įvairių tautų atomi
nės srities atstovai susirinko 
Geneve’on pirmajai konferenci
jai. Toje konferencijoje buvo 
pasikeista žiniomis apie reak
torių technologiją. Antrojoj 
konferencijoj, kuri įvyko po 3 
metų 1958, buvo daugiausia kal
bama apie atomines medžiagas 
ir jų skaldymą. Šiais metais 
įvyko trečioji konferencija, ku
rioje jau tiesioginiai buvo kal
bama apie atominės energijos 
panaudojimą žmonijos gerbūvio 
reikalams. Kitaip sakant, tai 
buvo komercinė konferencija, 
kurioje pagrindinę vietą užėmė 
klausimas, koks reaktorius gali 
būti pigiausias ir geriausias? 
Buvo linksniuojami reaktoriai, 
šaldomi dujomis, sunkiu vande
niu, moderuotu sunkiu vande
niu, suspaustu verdančiu van
deniu, organinėm medžiagom, 
grafito dujomis ir kitaip. Bend
ros nuomonės nebuvo prieita, 
bet visi sutiko, kad kiekvienas 
kraštas ieškos, pagal savo kraš
to sąlygas, pigiausio.

Anose pirmose dviejose kon
ferencijose sovietai nieko nekal
bėjo, nieko joms nedavė, o tik 
klausėsi. Šį kartą jie jau ati
dengė ir Sovietų Rusijos planus 
šioje srityje. Pasak jų, sovietai 
jau turį vieną atominį ledlau
žį “Lenin”. Tas ledlaužis turi 
3 atominius reaktoriuB. 1971 
metais jie jau turės dar du nau
jus, kurie turės tik po du reak
torius. Praktika parodžiusi, kad 
trečiasis reaktorius yra nerei
kalingas, o būtini tik du. Kai

poledlaužis išbūna Arktikoje
5—6 mėnesius, nesugrįždamas 
į savo bazę, jam reikalingi du 
reaktoriai. Sovietų Rusija tuo 
tarpu neplanuojanti atomine jė
ga varomų komercinių laivų. 
Prie Kaspijos jūros jie . statą 
patį didžiausią breeder (kuris 
daugiau pagamina atominio ku
ro, negu jis pats sunaudoja) re
aktorių, BN-350 megavatų ga
lingumo. Tas reaktorius pradės 
veikti 1968 metais. Jis bus var
tojamas elektros energijai ga
minti ir vandens nusūrinimui. 
Vandens reaktorių jie stato No- 
vovoronieže, kuris turįs pradė
ti veikti netrukus. Pirmoji jo 
dalis bus 210-Mwe, o antroji — 
365-Mwe, gal net 400-Mwe. So
vietų atstovas filme parodė vie
ną iš šešių, jų turimų, 100-Mwe 
galingumo vandens reaktorių. 
Amerikiečių nuomone, tai buvo 
kopija amerikiečių Hanford re
aktoriaus, kuris gamina pluto- 
nium. Rusai taip pat baigia pa
sigaminti 900-Mwe. Pagal iki 
dabar turimas žinias jie turi 
Novovoronieže 210-Mwe, Belo- 
jarske 100-Mwe ir vieną Ob- 
minske. Rusų atstovas pareiškė, 
kad jie daro bandymus pasiga
minti atomine energija varo
mus lėktuvus. Amerikiečiai 1961 
metais sustabdė savo bandymus 
toje srityje. Buvo skelbiama, 
kad rusai irgi atsisakė nuo tų 
bandymų. Pagal dabartinį sovie
tų pareiškimą taip ir lieka ne
aišku, ar jie pakeitė savo nuo
monę, ar jie sako netiesą.

Pasaulio dėmesys dabar nu
kreiptas į šiuos atominius ban
dymus. Mat, rusų prie Kaspijos 
jūros statomas reaktorius bus 
ne tik elektros energijai, bet 
ir vandens nusūrinimui. Taigi 
tautos, kaip Alžirija, Tunisas, 
Izraelis ir kitos, tikisi reikšmin-

FRANK’S T. V & RADIO, Ine.
8240 8. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVMAS TR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITTONING

Z

Petkus^
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MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7Ist St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI •>,.> .

k FUNEHAL HOME
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AMONDRIONED CHAffiLS
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EUDEIKIS
laidotuvių direktorius

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852Jft.
BUICK’as Lietuviškas Automobilis

• MUZIKOS ŽINIOS, 1963 m. 
Nr. 3—4 (170—171) ir MUZI
KOS ŽINIOS, 1964 m. Nr. 1 
(172). Žurnalą leidžia Amerikos 
Lietuvių Romos katalikų vargo
nininkų sąjunga. Išeina metuose 
4 kartus. Metinė prenumerata 
$2.00. Redakcija — J. Kreivė
nas, 1602 So. 48 Ct., Cicero 50, 
III.; administracija — Jonas Na- 
rukynas, 2345 W. 56 St., Chica
go 36, III.

Miela, kad vis dėlto vargoni
ninkai pajėgia leisti šį vieninte
lį lietuviškąjį muzikos žurnalą, 
savo straipsniais ir įvairenybė
mis bei kronika atliepiantį šių 
laikų, o ypač lietuvių, muzikinį 
gyvenimą. Džiugu taipgi, kad 
su kiekvienu numeriu žurnalas 
savo skaitytojams duoda vis 
naujų muzikos leidinių — gai
dų. Sakysim, su dviem pasta
raisiais numeriais prisiųsta: Ka
zimiero Senkaus “Missa verbum 
caro”; Juozo Žilevičiaus “Pul
kim ant kelių — Fuga vargo
nams”; kun. V. Budrecko “Trys 
giesmėB į Mariją Lietuvos šven
tovėse” (žodžiai kun. St. Ylos); 
Česlovo Sasnausko (aranžuota 
kun. V. Budrecko) “Hymn for 
America” I ir to paties kun. V. 
Budrecko “Hymn for America” 
II; Broniaus Budriūno “O, Ne
mune” (žodžiai B. Brazdžionio).

Muzikos Žinias su visais jos 
priedais skaityti ir prenumeruo
ti turėtų ne tik profesionalai 
muzikai, bet ir kiekvienas nuo
širdus muzikos mėgėjas.

Prieš pradedant įrengimo dar
bus, apie 20 metų buvo atlie
kami tyrinėjimai, bandymai ir 
įvairūs skaičiavimai. Darbai bu
vo pradėti 1961 m. sausio mėn. 
ir juoe tikimasi užbaigti 1965 
m. pabaigoje ar net 1966 m. 
pradžioje, kada naujoji jėgainė 
galės pradėti veikti.

Aš čia nesigilinsiu į smulk
menas, koks turi būti milžiniš
kas darbas pagauti potvynių - 
atoslūgių jėgą ir ją panaudoti 
žmonių gerovei.

Kaip minėjau, kituose kraš
tuose, panašiose kaip prie upės 
Rance vietose, buvo taipgi pra
dėti tyrinėjimai, bet jie buvo 
sustabdyti. Amerikoje, Kanados 
pasienyje, Passamaquoddy įlan
koje buvo atlikti tyrinėjimai ir 
net jau pradėti vykdyti įrengi
mo darbai, bet jie buvo sustab
dyti 1935 metais. Prancūzijos 
įrengimų patyrimas gali būti 
nauja paskata ir kitiems kraš
tams eiti potvynių - atoslūgių

Parduodamas 4 dury SEDAN, pilnai įrengtas: Automatinė trans
misija, radio, šildytuvas, Power steering, baltos padangos (White 
Wall Tires), mėlynas stiklas (Blue glass).

Viso pilna kaina $2,475

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste u. , r

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių

MILDA BUICK, INC.
907 West 35th Street Telef. LA 3-2022

DAN KURAITIS, savininkas

Wouldn't you really rather have a BUICK,

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, nes mes apmo

kame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Dabartinis dividendas išmokamas du kart per metus.

•i

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

ir kitų papuošimų
2443 WE8T 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

PARDAVĖJAI:
Fred Garaci

Leo Ciaranino
Edward McCarthy

C’harles Kane

65-Buick ?

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems ter
minams ir žemais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS C. LAKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

APETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA_______ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PRILUPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL YArds 7-1911

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-1188—1139

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



B DRAUGAS šeštadienis, 1964 m. spalio m:n. 24 d.

k “ryvenimas
Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, III., 60629 

Tel. 925-5988

JADVYGA PAUKŠTIENE DETROITE
Žvilgsnis į parodą, vykusią Lietuvių Namuose 

spalio 11—18 d.
VLADAS MINGftLA

Meno parodos Detroite šios 
lietuvių kolonijos kultūrinin
kams visada reiškia šventę. 
Ypač šitai buvo juntama J. 
Paukštienės parodos atveju. Jau 
pirmąją po atidarymo dieną ją 
aplankė 350 žiūrovų.

Čia tik keletą minčių, stebint 
šiandieninę Jadvygos Paukštie
nės kūrybą.

J, Paukštienės kompozicijos 
gana spalvingos. Šioje parodoje 
išstatytos tapybos pasižymi 
linksmais pavasario tonais ir 
auksu bei rausvumu pasipuošu
siu gyvenimu - gamtovaizdžiais. 
Tematika kukli, nepretenzinga, 
taip, kaip ir pati dailininkė Ta
čiau ir nesiblaškydama visatos 
erdvės platybėse bei žmogaus 
egzistencijos filosofinėse proble
mose, dailininkė pasiekia savo 
kūryboje neblogų rezultatų. Gal 
tik galima būtų prikišti, jog per 
daug visa kita tematika užgo
žiama dailininkės pamėgtais 
parkais.

J. Paukštienę priskirti ku
riai nors meno grupei ar srovei 
nėra lengva. Spaudoje regime 
menininkę aptariant impresio
niste, poimpresioniste ir pan. 
Bet tai nėra visiškai tikslu. Kū
rėja nestovi vietoje. Žvelgdami 
į jos tapybų gimimo metus,, 
įjungiant ir 1950 iki 1964 m. 
laikotarpio kūrinius, pastebėsi
me dailininkę žymiai besikei
čiančią bei artėjančią į abstrak
tą.

Ji drąsiai kovoja su bet ko
kiais stagnacijos poreiškiais 
Užtat J. Paukštienė nuolat mo- 
dernina savo stilių ir formą. 
Nors ji ir nėra šimtaprocenti
nio abstraktinio meno kūrėja, 
tačiau ji šitos meno srovės ne
bijanti ir savęs išsakymui jos 
nevengianti. Anot jos pačios žo
džių: “Aš vis daugiau ir giliau 
jaučiu troškimą, aš išgyvenu 
meninį nerimą, pasinerti abst
raktinio meno nepabaigiamybė- 
je, jo didybėje... Norisi eiti su 
gyvenimu ir neatsilikti nuo jo 
ir eiti su jaunaisiais meno ko- 
vūnais. Gal būt netolimoje atei
ty rengiamose parodose aš jau 
spindesiu vien abstraktine kū
ryba... Gal?"

Gal čia pateikti sakiniat ne 
žodis žodin. Gal dailininkė iš vi
so nenorėjo, kad tai būtų pa
skelbta viešumoje? Bet štai jau 
ir šioje, Detroite vykusioje, pa
rodoje ji išstatė beveik ketvir
tadalį pusiau abstraktinės ir 
abstraktinės kūrybos aliejinių 
tapybų. Ir, kas svarbiausia, jau
nieji, čia baigę mokslus, žavė
josi ir pirko kaip tik jos abst
rakčios kūrybos tapybą. Bet 
vyresnieji pirko ir labiau žavė
josi impresionistinės nuotaikos 
peizažais bei figūrinės tapybos 
kūriniais. Kiek mažesnio susi

Gausus meno mėgėjų būrys dail. Jadvygos Paukštienės parodos atidaryme Lietusių namuose, Detroite.

domėjimo parodyta natiurmor
tams. Domėtasi ir madonomis, 
ypač “Didžioji Madona” paliko 
neblogą įspūdį, todėl ji irgi jau 
nebegrįžo Chicagon.

Dailininkė turi savo individua
lų stilių, kuriame jos kūriniai 
lyg ir žydi spalvingo lietaus nu
šviestame vualyje. Įsižiūrėjus į 
peizažą, į jo meninį vidų, nepa
sijunti, kaip tu pats savo dva
sia ten patenki ir apsigyveni 
jame kaip tikrovėje. Užtat vy-

Dail. Jadvyga Paukštienė kalba 
savo parodos atidaryme spalio 11 
d. Lietuvių namuose, Detroite.

resnieji, tur būt, gailėtųsi pra
radę suprantamą ir lietuvių my
limą dailininkę, jai pasinėrus 
vien tik į abstraktaus meno ne 
visur ir' ne visada suvokiamas 
platumas. O sugebėjimas vie
naip ir antraip išsireikšti, kaip 
tik rodo dailininkės neužsisklen- 
dimą viename kuriame nors 
štampe.

I^JOTERUPASAULĮO

* Trečias skambutis! Ar jau 
įsirašėte į uždaras moterų re
kolekcijas? Dar yra kelios ne
užimtos vietos. Labai kviečiame. 
Būsite patenkinta. Rekolekcijos 
vyks lapkričio 6—8 dienomis 
Cenacle vienuolyne. Informuotis 
ir registruotis prašome šiandien 
pat pas dr. J. Meškauskienę PR 
6-9801 (vakarais) arba pas E. 
Daugirdienę LU 5-9500 (dieno
mis).

• Chicagos Lietuvių moterų 
klubo madų parodoje, spalio 28 
d., trečiadienį, South Side Swe- 
dish Club patalpose, 7330 So. 
Ridgeland avė., kartu su Lietu
vos gen. konsulo žmona J. Dauž- 
vardiene dalyvaus garbingos 
viešnios: konsularinio korpuso 
dekano žmona Pearl Šia (Kini
jos gen. kons. žmona), Panamos 
gen. konsule Angelą de Lew, 
Bolivijos konsule Alicia Taend- 
ler, Paragvajaus vicekonsule 
Maria Adler ir Islandijos konsu
lo žmona Christina Helgason.

B. Šlepetytė - Venskuvienė — PLKOS atstovė Pasaulio katalikių moterų organizacijų unijoje (UMOFC) 
ir šios unijos tarpt, biuro narė, paskutiniame tarptautiniame katalikių moterų suvažiavime Paryžiuje 
kalba apie PLKOS veiklą ir tragišką lietuvių mote rų padėtį pavergtame krašte.

Lietuvės ir tarptautinė katalikių moterų veikla
B. Venskuvienės — PLKOS atstovės prie Pasaulio katalikių moterų organizacijų 
unijos (UMOFC) pranešimas, padarytas lietuvių katalikių suvažiavime Brooklyne.

Atstovaujant Pasaulio lietu
vių katalikių organizacijų są
jungą (PLKOS) prie Pasaulio 
katalikių moterų organizacijų 
unijos (UMOFC), tenka regu
liariai PLKOS centro valdybą 
informuoti apie UMOFC veiklą 
ir apie lietuvių katalikių repre
zentaciją šioje plataus masto 
(36 milijonų) tarptautinėje or
ganizacijoje. Šis pranešimas, 
skirtas lietuvių katalikių suva
žiavimui, lies UMOFC veiklą 
nuo paskutinio jos kongreso 
1961 m. Romoje.

Paskutinis UMOFC kongresas

1961 m. UMOFC šventė savo 
veiklos 50 metų jubiliejų. Visas 
tų metų kongresas praėjo šio 
jubiliejaus ženkle.

Į kongresą buvo suvažiavu
sios 65 kraštų katalikių moterų 
atstovės iš visų pasaulio konti
nentų. PLKOS atstovavo: P. 
Ivinskienė, B. Venskuvienė ir 
atstovė — neseniai atvykusi iš 
Lietuvos; Australijos Lietuvių 
katalikių moterų draugiją at
stovavo A. Uknevičiūtė.

PLKOS atstovė prie UMOFC 
ir šios unijos tarptautinio biuro 
narė B. Venskuvienė kongreso 
atidaromoje sesijoje pasakė kal
bą visų pavergtų kraštų katali
kių moterų vardu. Kalboje bu
vo ypač iškeltos pavergtų tau
tų katalikių moterų kančios — 
laisvės netekimas, katalikiškos 
ir kt. organizacinės veiklos už
draudimas, komunistinė prie
spauda, deportacijos ir kt.

■ PLKOS atstovės prie UMOFC 
kalba buvo perduota per Vati
kano radiją lietuvių, prancūzų 
ir italų k. transliacijose.

Kongrese tema: “Katalikė 
moteris — modernaus pasaulio 
vienytoja, Kristaus ir Jo Baž
nyčios šviesoje”, šioji tema pa
rinkta ryšium su II Vatikano 
susirinkimu.

Kongreso temos gilesniam iš
studijavimui buvo sudarytos 
septynios darbo komisijos. Pa
vergtų tautų atstovėms ypač 
reikšminga buvo darbo komisi
ja apie marksistinį ir praktinį 
materializmą, kurioje paskaito
mis ir pranešimais buvo duotos 
informacijos, kaip ir kokiomis 
priemonėmis bei tikslais reiškia
si komunizmas sovietų valdo
muose kraštuose. Šiai darbo ko
misijai pirmininkavo PLKOS

atstovė prie UMOFC B. Šlepe- 
tytė - Venskuvienė.

Prieš kongresą ir po jo įvyko 
UMOFC tarpt, biuro posėdžiai, 
kuriuose iš lietuvių ir taip pat 
iš pavergtų tautų pusė3 dalyva
vo B. Venskuvienė. Taip pat 
buvo susirinkusi UMOFC Tary
ba, jos posėdžiuose PLKOS at
stovavo A. Uknevičiūtė ir B. 
Venskuvienė.

Laike kongreso išrinktas nau
jas UMOFC tarpt, biuras, į jį 
visų pavergtų tautų atstovavi
mui antrą kartą buvo perrinkta 
B. Venskuvienė.

Šio kongreso metu taip pat 
išrinkta nauja UMOFC pirmi
ninkė: P. Bellosilo, kuri ir da
bar dar yra Ispanijos Katalikių 
moterų akcijos pirmininke. 
UMOFC I ir II vicepirmininke 
išrinkta M. duPRostu (Prancū
zija) ir M. Spillman (JAV).

Kongreso dalyvės buvo pri
imtos specialioje audiencijoje 
šv. Tėvo Jono XXIII.

UMOFC tikslai ir struktūra
Įsteigta 1910 metais Pasaulio 

katalikių moterų organizacijų 
unija atlieka didelį vaidmenį 
tarptautinėje plotmėje bei turi 
didelės reikšmės viso pasaulio 
katalikų organizacinėje veikloje. 
Unijai šiuo metu priklauso 110 
katalikių moterų organizacijų iš 
65 pasaulio kraštų.

UMOFC pagrindiniai tikslai: 
būti pasaulio katalikių moterų 
organizacijų jungtimi ir ryšių 
centru, skleisti tautų gyvenime 
krikščioniškąją mintį, ugdyti ir 
koordinuoti katalikių moterų 
darbą tarptautiniame gyvenime, 
atstovauti katalikes moteris pa
saulyje ir tarptautinėse organi
zacijose bei institucijose.

UMOFC veikia pagal jos ta
rybos bei šv. Sosto patvirtintus 
statutus.

Taryba susirenka kas 2 me
tus ir susidaro iš atstovių, ku
rios katalikių moterų organiza
cijų yra oficialiai įgaliojamos 
posėdžiams.

Tarptautinis biuras yra UMO
FC vykdomasis organas. Jis 
renkamas ketverių metų kaden
cijai ir suvažiuoja posėdžiams 
mažiausiai du kartus į metus.

UMOFC centras yra Paryžiu
je, jo sekretoriatas vykdo visus 
UMOFC tarpt, biuro pavestus 
darbus. Dabartine UMOFC gen. 
sekretore yra M. Thompson 
(JAV).

UMOFC turi Šv. Sosto pa
skirtą globėją, kuriuo jau ilgus 
metus yra Jo Em. kardinolas 
Pizzardo. UMOFC dvasios vadu 
yra prel. J. Lamoot (kelių Pran
cūzijos u-tetų sociologijos pro
fesorius ).

UMOFC tarpt, biuro veikla
UMOFC tarpt biuras vado

vauja unijos veiklai ir nustato 
jos darbo gaires.

Pasaulis šiandien yra įėjęs į 
tarptautinį amžių. Religinės, 
moralinės, kultūrinės, socialinės, 
ekonominės problemos negali 

būti išspręstos vien gyvenamos 
aplinkos ar vien tautine pras
me ; jos yra reikalingos sprendi
mų bei veiklos tarptautiniu 
mastu. Visos šios problemos lie
čia šių dienų moterį jos asme
niniame, šeimininiame ir visuo
meniniame gyvenime. Tarptau
tinės katalikių moterų organi
zacijos uždavinys yra padėti 
moterims plačiame pasaulyje 
įgyvendinti užsibrėžtus tikslus 
bei uždavinius šių dienų gyve
nime, remiantis Katalikų Baž
nyčios nurodymais.

Be kitų savybių, mūsų amžius 
būdingas ir tuo, kad moteris 
yra plačiai įėjusi į viešąjį ir vi
suomeninį gyvenimą. Tas pro
cesas yra “gal greitesnis krikš
čioniškosios civilizacijos tauto
se, lėtesnis — bet vis 'vien pla
tus — kitose tradicijose ir kul
tūrose” . (Enciklika “Pacem in 
terris”.) Šioji apraiška duoda 
naujų galimybių ir būdų moters 
veiklai ir misijai įvairiose gy
venimo srityse.

Tarptautinė veikla reiškiasi 
lygiai oficialia forma tarp tau
tų (pvz. per Jungtines Tautas) 
ir privačiai per asmeniškus ar 
organizacinius ryšius. Oficialiu 
ar asmeniniu būdu — yra bū
tina, kad šių dienų katalikai bū
tų aktyvūs įvairiose tarptauti
nio gyvenimo srityse.

UMOFC tarpt, biuro vienas 
didžiausių uždavinių yra nuolat 
sekti šių dienų gj’venimo aktu
aliausias problemas, su jomis 
supažindinant katalikių moterų 
organizacijas, nurodant joms 
gaires bei konkrečius uždavinius 
katalikiškos akcijos rėmuose.

UMOFC tarpt, biuro posė
džiai vyksta dažniausiai šios 
unijos centre, Paryžiuje. Tačiau

Jadvyga Paukštienė Gėlių puokštė (aliejus)
Iš parodos Lietuvių namuose, Detroite

jie dažnai šaukiami ir įvairiuo
se Europos ar kitų kontinentų 
kraštuose, norint artimiau su
sipažinti su vietos katalikių mo
terų organizacijomis, taip pat 
drauge jas supažindinant su 
tarptautine katalikių moterų 
veikla.

Nuo paskutinio UMOFC kon
greso tarpt, biuro posėdžiai vy
ko: 1961 m. Romoje, 1962 m. 
Dubline (Airijoje), 1963 m. Li
sabonoje (Portugalijoje), 1961 
—1962—1963—1964 m. Pary
žiuje.

Visuose šiuose posėdžiuose 
PLKOS fr pavergtų tautų atsto
vė prie UMOFC ir šios unijos 
tarpt, biuro narė B. Venskuvie- 
nė dalyvavo, nuolat iškeldama 
pranešimais ir referatais lietu
vių katalikių pavergtame kraš
te ir išeivijoje aktualiausius 
klausimus.

UMOFC komisijos

Savo uždaviniams įgyvendin
ti ir gyvenamojo meto svarbiau
sioms problemoms išstudijuoti, 
UMOFC yra sudariusi eilę ko
misijų, iš kurių paminėtinos: 
Pietų Amerikos, Afrikos, Azi
jos, Europėjinių klausimų, Ty
los Bažnyčios ir Tremtinių, šei
mos, Suaugusiųjų auklėjimo, 
Moters darbo ir kt.

Iš visų šių komisijų mūsų 
tautos reikalams yra svarbiau
sia Tylos Bažnyčios ir Tremti
nių komisija. Ši komisija suda
ryta 1961 m. lapkričio mėn. 
UMOFC tarpt, biuro posėdžių 
Paryžiuje metu. Jai vadovauti 
pakviesta B. Venskuvienė, kitos 
šios komisijos narės: I. Carton 
(Airija), E. von Strachotinsky 
(Austrija) ir E. de Villalon 
(Kuba) — visos UMOFC tarpt, 
biuro narės.

Tylos Bažnyčios ir Tremtinių 
komisijos veiklos programa ou- 
vo sudaryta jos pirmininkės, 
pilnai priimta visų šios komisi
jos narių ir patvirtinta UMOFC 
tarpt, biuro posėdyje 1962 m. 
gegužės mėn Dubline.

Šios komisijos programos ir 
veiklos platesnis apibūdinimas 
bus netrukus išsiuntinėtas per 
PLKOS centro valdybą visoms 
lietuvių katalikių moterų orga
nizacijoms.

Tuo tarpu tenka paminėti tai, 
kad UMOFC Tylos Bažnyčios 
ir Tremtinių komisijos pasiūly
mu, viso pasaulio katalikių mo
terų organizacijose įvesta kas
metinė maldos ir prisiminimo 
diena už Tylos Bažnyčią — spa
lio mėn. 11 d. Šiemet šioji mal
dos diena įvyko pirmą kartą 
ir viso pasaulio katalikės mote
rys ją tinkamai paminėjo savo 
organizacijose.

Komisijai tenka nuolat palai
kyti ryšius korespondenciniu ar 
asmeniniu būdu su viso pasau
lio katalikių moterų organizaci
jomis ir jas nuolat informuoti 
apie padėtį sovietų užimtuose 
kraštuose.

Yra malonu paminėti, kad 
nuolat susilaukiama dėmesio 
Lietuvos klausimais. Į PLKOS 
atstovę prie UMOFC nuolat 
kreipiasi įvairios organizacijos, 
prašydamos žinių ir dokumenta
cijos apie mūsų pavergtą kraš
tą.

UMOFC atstovavimas tarp
tautinėse organizacijose

Be ryšių su kitomis tarptau
tinėmis katalikų organizacijo
mis, UMOFC aktyviai dalyvau
ja dar kituose reikšminguose 
tarptautiniuos sambūriuos, kaip 
Jungtinėse Tautose, UNESCO 
(Tarpt, or-ja švietimui ir kul
tūrai), Europos Taryboje, FAO 
(Tarpt, or-ja mitybai ir žemės 
ūkiui), UNICEF (Tarpt, vaikys
tės fondas) ir kt., kur turi nuo
latines savo atstoves.

Per UMOFC tokiu būdu yra 
įmanoma iškelti šiuose svar
biuose tarptautiniuose forumuo
se ir pavergtos Lietuvos prob
lemas.

Iš tarptautinių katalikiškų 
organizacijų UMOFC yra nuo
latiniam ir tampriam ryšyje su 
Pasauline katalikių mergaičių 
federacija bei su Tarptautine 
katalikų organizacijų konferen
cija (C. I. C.), kuri jungia 
visas tarptautinies katalikų or
ganizacijas pasaulyje.

UMOFC studijų dienos ir 
suvažiavimai

Be pasaulinių kongresų, ku
rie vyksta kas ketveri metai, 
UMOFC kasmet organizuoja 
studijų dienas bei tarptautinius 
suvažiavimus įvairiuose pasau
lio kraštuose.

1961—1963 m. bėgyje pvz. 
įvyko studijų dienos ir suvažia
vimai katalikių moterų akcijos 
bei tarptautinės veiklos klausi
mais Pietų Amerikos, Afrikos 
ir Azijos įvairiose vietovėse.

1963 m. spalio mėn. 23—24 
d. įvyko plataus masto studijų 
dienos Paryžiuje, tema: “UMO
FC įnašas į tarptautinę veik
lą”. Buvo daugiausia nagrinėja
mi UMOFC ryšiai su oficialiais 
tarptautiniais organais, kaip 
Jungtinės Tautos, UNESCO, 
Europos Taryba ir kt. šios stu
dijų dienos buvo skirtos katali
kių organizacijų tarptautinės 
veiklos vadovėms: PLKOS at
stovavo B. Venskuvienė.

Svarbiausios šių studijų die
nų paskaitos buvo tokios: 1. 
UMOFC ir katalikių moterų da
lyvavimas tarptautinėj veiklo
je, 2. Oficialios tarptautinės or
ganizacijos ir pasaulio gyveni
mas, 3. Katalikės moterys pri
valo dalyvauti tarptautiniam 
gyvenime: doktrinalinės prie
žastys, 4. Tarptautinės katalikų 
organizacijos, 5. UMOFC tauti
nės organizacijos ir jų tarptau
tinė veikla.

PLKOS atstovė prie UMOFC 
minimose studijų dienose pada
rė pranešimą apie PLKOS veik
lą ir tarptautinės veiklos svar
bą lietuvėms katalikėms paverg
tame krašte ir išeivijoje.

Prieš studijų dienas įvyko 
UMOFC tarybos posėdžiai, ku
riuose PLKOS atstovavo B. 
Venskuvienė. UMOFC tarybai 
padarė pranešimą apie UMOFC 
Tylos Bažnyčios ir Tremtinių 
komisijos veiklą.

Šių studijų dienų pabaigoje 
pateikta eilė rezoliucijų, kurio
se viso pasaulio katalikės ska
tinamos realia ir konkrečia 
veikla kuo plačiausiai ir akty
viausiai įsijungti į tarptautinę 
veiklą.

Linkėtina, kad ir po platųjį 
pasaulį išsisklaidžiusios lietuvės 
katalikės gausiai ir gyvai įsi
jungtų į šią veiklą.

Jaunų mergaičių pirkimo 
galia

Maždaug 6% visos JAV tau
tos sudaro jaunos mergaitės, 
vadinamos “teenagers”. Jų yra 
11 milijonų. Tuo tarpu jos iš
leidžia $321 milijoną kasmet, 
kad nusipirktų 56% visų plokš
telių šiame krašte.
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