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AR RALI JONAS RIMŠA SUSIDOMĖTI IR 
LIETUVIŠKĄJĄ EGZOTIKA?

Įspūdžiai ir išvados, daili ninko parodą aplankius

Jono Rimšos tapybos 
paroda. Parodą atidarė 
Menininkų klubo pirmi- 
Povilas Gaučys ir Čiur-

Sausio mėn. 29 d. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje, buvo ati
daryta 
darbų 
L. A. 
ninkas
lionio galerijos direkcijos narys 
Bronius Macevičius. Pats daili
ninkas trumpai padėkojo atsi
lankiusiems į jo parodą.

Parodoje išstatyta viso 22 
aliejinės tapybos darbai ir 27 
akvarelės. Rimša priklauso vy
resniajai mūsų dailininkų kar
tai. Gimė Lietuvoje, tačiau ten 
jam neteko ilgiau pagyventi, 
pamėgti Lietuvos gamtą, žmo
nes, papročius, arčiau susipa
žinti su Lietuvos istorija, folk
loru, o tapybos mokslai užsienio 
meno mokyklose, be abejo, ne
galėjo jam įskiepyti tiesioginės 
tėvynės meilės, intymesnio prie 
jos prisirišimo. Savo talentą jis 
paskyrė Bolivijos ir kitų Pietų 
Amerikos kraštų gamtos, jos 
gyventojų, ypač indėnų pap
ročių ir charakterių pavaizdavi
mui. Su gimtuoju kraštu iki 
šio laiko ryšiai nutraukti, ir 
šiandien tenka net suabejoti, ar 
tie kraštai laiko Joną Rimšą 
lietuvių dailininku?

Te nenuskamba mielam dai
lininkui šis posakis kaip prie
kaištas. Suprantama, kad sve-

ANTANAS NAKAS

mums malonu iš 
lūpų išgirsti kiekvieną 
susijusį su Lietuvos

Amerikos miestai, ku-

tima aplinka veikia menininką 
ir nukreipia jo veiklą kita link
me, tačiau 
Rimšos 
posakį, 
vardu.

Pietų
riuose Rimšai teko gyventi, jo 
nepatraukė. Savo kūrybai įkvė
pimo jis pradėjo ieškoti džiung
lėse, kuriose gyvena civilizuoti 
indėnai su praeities kultūros li
kučiais, turintieji savotiškus pa
pročius, charakterius ir tipus. 
Ypač dailininkas pamėgo išmirš
tančią kuskvėniečių tautelę su 
spalvingais šventadieniniais rau
donais, oranžiniais, geltonais ir 
mėlynais rūbais. Rimšos pasau
lis susiformavo džunglėse.

jfi

Rimšos aliejinė ir akvarelinė 
tapybos forma yra dekoratyvi, 
ir jį tenka laikyti ekspresionis
tinės tapybos atstovu Pietų 
Amerikoje, ši meno kryptis pra
sidėjo senokai, prieš 80 metų, 
Prancūzijoje, o vėliau ir Vokie
tijoje, savo kulminaciją pasiek
dama po Pirmojo pasaulinio ka
ro. Nors ir ne viskas šioje me
no pakraipoje išsakyta, tačiau

ji jau nėra naujiena. Tačiau vi
sur ir visada randame daug šios 
meno srovės garbintojų. Jų tar
pe ir J. Rimšą.

Prie ekspresionistinės kryp
ties priskirtini šie žymūs daili
ninkai: M. Chagall, Ch. Soutine, 
G. Rouault, A. Derain — Pran
cūzijoje, M. Beckmann, E. Kirch 
nėr — Vokietijoje, E. Munch
— Norvegijoje, O. Kokoschka
— Austrijoje ir visa eilė kitų 
žymių vardų. Kadangi savo 
jėgas šioje kryptyje bandė di
deli menininkai, sukurdami daug 
puikių darbų, tai šiandien ką 
nors naujo ekspresionistinėje 
tapyboje sukurti jau per vėlu 
ir labai sunku. Upės tėkmė išva
gojo naujus krantus ir atsklei
dė naujus horizontus.

Spalvų derinime, kompozici
joje, gamtos ir žmonių pavaiz
davime Rimša nėra novatorius. 

(Nukelta į 2 psl.) Dailininkas Jonas Rimša

NAUJŲ VADOVĖLIŲ 
PROBLEMA

Koncertas fortepijono "garbei"

Talka reikalinga ne tik dar
bo kiekybei padidinti, bet ir 
kokybei pagerinti. Anksčiau ir 
vienas žmogus galėdavo atlik
ti didelius visuomeninius bei 
kultūrinius darbus, tačiau 
šiandieną kiekvienas didesnis 
užsimojimas reikalauja sutelk
tinių jėgų. O jeigu kurio nors 
darbo stveriasi vienas žmogus, 
tai dažnai jį atlieka pavėluo
tai ir netobulai. Šiuo metu di
desni moksliniai darbai atlie
kami gausiomis sutelktinėmis 
jėgomis. Taip pat ir kūrybinis 
darbas dažnai reikalauja tam 
tikros nuolatinės paramos iš 
šalies. Patys tyrinėjimai ir 
gautųjų rezultatų sugrupavi
mas atliekamas ne vieno moks
lininko, bet visos grupės. Kai 
visas mūsų šiandieninis gyve
nimas galvotrūkčiais veržia
si į priekį, tai vieno užsimotas 
kuris nors svarbesnis darbas 
gali pasenti dar ir nepabaig
tas.

Jonas Rimša

B

Fortepijonas — vienintelis 
“aristokratas”, pergyvenęs vi
sas revoliucijos audras ir tech
nikos laimėjimus, svarbiausias 
intrumentas muzikos kultūros 
gyvenime, turi didelę savo is
toriją. Jo amžius — apie 200 
m. Pianistų - virtuozų epocha 
prasideda nuo Mozart’o maž
daug 1777 m. 19 šimtmetis — 
aukščiausias fortepijono litera
tūros ir pianistų žydėjimo laiko
tarpis. Tokį instrumentą įsigi
jo Jaunimo centras, Chicagoje, 
ir praeitą sekmadienį (sausio 
30 d.) pasirodė jo “garbei” mū
sų žymiausieji muzikos meninin
kai.

¥
Andrius Kuprevičius mūsuose 

pats ryškiausias fortepijono 
muzikos interpretatorius, turįs 
savitą, aiškų charakterį. Jo 
technikoje ir muzikos “sieloje” 
nėra pigumo, nei didelių “šir
dies” audrų, bet viskas jungia
si su gracija, aiškumu, ironija 
ir savim pasitikėjimu. Šio va
karo programoje girdėjome J. 
Švedo “Sonata breve”, Chopin’o 
Rondo op. 16 ir Ravel’io “Toca- 
ta”. Kiekvienas iš ji) skamba 
savo muzikine kalba ir konkre
čioje formoje. Pianistas Švedo 
sonatoje — Ionesco, Chopin’o

“La Traviata“ pasitinkant. 
Ar pažįstate? Milašius. 
Vandos Frankienės vaidinimai. 
Kaip danguj, tau, ir žemėj. 
“Draugo” literatūrinei šventei ar
tėjant.
Nauji leidiniai.
Kultūrinė kronika.
Filmų įvairumai. 
Spygliai ir dygliai.

V

Siame numery:
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Ar gali Jonas Rimša susidomėti 
ir lietuviškąja egzotika ? 
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• Lietutis skulptorius garsėja 
Anglijoj.

• Vlado šlaito eilėraščiai.
•

Anahi (aliejus)

Šokis ir ritmasJonas Rimša

“Rondo” — Hamleto poetiška 
kibirkštėlė, kurioje suspindi bū
dinga Kuprevičiaus pianizmo sa
vybė _  puiki melodinė kanti-
ler a.

¥
Prisiminus paskutinį Elenos 

Kuprevičiūtės koncertą Chica
goje, jos spalvingą Ravel’io rit
minę charakteristiką, gerą tech
niką, šį kartą tenka nustebti, 
išgirdus Grieg’o sonatą (C-mi- 
nor op. 45). Sonatai kenktų 
pompastiškas jausmingumas, 
bet “šaltis” nieko nepasako, nes 
jis neranda meninės išraiškos 
priemonių. Tiesa, gal pianistui 
Kuprevičiui trūko ansambliškos 

Į dvasios, kai kur paskandinant 
smuiką tirštame rūke, solistei 
buvo sunku iškelti intymias so
natos lyrines dalis ir pizzicato, 
bet ir tie arfiniai pasažai nepa
sižymėjo technikos briliantišku- 
mu. Trumpos įvairių autorių 
miniatiūros ir Gaidelio “Verpė
ja” praskambėjo efektingai: se
suo ir brolis prakalbėjo vienas 
į kitą kaip “lygus su lygiu”.

¥
Ką galima naujo pasakyti 

apie dainininkus, kuriais jau ža
vimės daugiau kaip dešimt me
tų įvairiose operose ir koncer
tuose? Žodynas — jau susidė
vėjęs. Jų polėkiai, dainavimo 
stilius, pasisekimai, rūbai — la
bai žinomi. Tačiau šiame kon
certe pasigirdo ir nauji bandy
mai bei eksperimentai.

Dana Stankaitytė padainavo 
iš savo ankstyvesnio repertuaro 
Banaičio “Savo skambančia dai
na” ir bandė pirmą kartą Wag- 
ner’io drobėje tapyti 
meilės mirtį, kurią 
Schumann’as pavadino 
lunatikės arija. Solistė 
išmoko, išsprendė visas
problemas, bet, būdamas visuo
met atviras dainininkei, negaliu 
šiandie meluoti; prieš Izoldos 
ariją ji “kapituliavo”. Tai ne 
jos švelniai dramatiniam balsui 
grumtis su Wagner’io “atako
mis”, tuo solistė gali savo bal
sui tik pakenkti.

Stasys Baras vėl yra pilnoje

formoje. Jo programa — 
naičio “Aš per naktį”, gerai 
“surežisuota”, ir Vlado Jakubė- 
no “Mano deimantai” (žodžiai 
Tysliavos) — premjera, priskir
tina prie sudėtingiausių kompo
zitoriaus vokalinės muzikos kū
rinių. Solistui reikia surasti 
glaudesnį ryšį tarp muzikinės 
minties ir jo balso, daugiau krei
piant dėmesį į savo dainavimo 
stilių. Dvi arijos iš “La Giocon- 
do” ir “Pajacų” skambėjo he
rojiškai jauna energija.

Aleksandras Kučiūnas kaip 
visada — solidus pianistas - 
akompanuotojas.

Aplamai, koncertą reikia lai
kyti įvairiais atžvilgiais gana 
pavykusiu. Net ir publikos pras

me, kai bilietų pritrūko. Šito
kioje situacijoje atrodo, kad 
Įgytojo fortepijono klavišiai 
greit bus visi išpirkti, o čika- 
giečiai, jau nerausdami, ateity
je prie jo galės sodinti net ir 
reikliausią virtuozą. B. Ch.

Ba-

kartu ir 
mūsų li- 
vadovė- 

neturime

Tarp skubiai atliktinų dar
bų, kurie reikalauja 
sutelktinių jėgų, yra 
tuanistinių mokyklų 
liai. Juk mes beveik
vadovėlių, kurie lengvintų mo
kytojų ir mokinių mokyklinį 
darbą, kurie akivaizdžiai bei 
esmingai tarnautų gimtosios 
kalbos puoselėjimui. Tiesa, 
mes turime atkištinių darbų, 
kuriuos galėtumėm pavadinti 
tik kroviniais, tačiau dėl meto
dinių silpnybių, tikriau sakant, 
jokio metodo nebuvimo, nega
lima pasiekti net pakenčiamų 
rezultatų. Iš panašiais meto
dais parengtų vadovėlių mes 
mokėmės prieš 40—50 metų. 
Juose vyrauja sustingimas ir 
atsilikimas. Šituo būdu mūsų 
vaikai ir pasentų, tačiau savo 
gimtosios kalbos žmoniškiau 
nepramoktų. Pasitaikančios 
išimtys nepriskirtinos prie mo
kyklinio darbo metodų nuopel
nų. Mes galėjime stumtis anais 
laikais su panašiomis mokslo 
priemonėmis, nes ten buvo lie
tuvių kalbos pilnas supratimas.

Izoldos 
kadaise 

meilės 
puikiai 

sunkias

Senoji gatvelė (aliejus)Jonas Rimša

Tačiau mūsų vaikai tos laimės 
jau neturi.

Mokytojai mažiausiai reika
lingi nurodymų, kaip jau esa
mais vadovėliais turėtų naudo
tis. Vertėtų truputį nusileisti 
žemyn ir parašyti apygerius 
vadovėlius mokiniams, kad jie 
kartą galėtų tarti, jog gimtoji 
kalba nėra jau toks baubas, 
nuo kurio reikia negarbingai 
slėptis. Mūsų aplinkybėse be 
tinkamai metodiškai ir kruopš
čiai parengtų jaunimui lietu
vių kalbos vadovėlių neįmano
ma pramokyti ne tik padoriau 
sumegzti sakinio, bet ir paken- 
čiamiau paskaityti. O be to 
juk beveik neįmanoma plačiau 
susipažinti su lietuviškąja kul
tūra.

Vadovėliui parašyti reikia 
ne tik laiko, bet ir kitų sąlygų. 
Reikia, sakytumėm, studijų. 
Kas prašo tik laiko vadovėliui 
parašyti, tas tik iš dalies yra 
teisingas. Be laiko dar reikia 
ir kitų kvalifikacijų. Medžia
gos kroviniais, kuo pasižymi 
mūsų lituanistinėms mokyk
loms skirti vadovėliai, lietuviš
kojo jaunimo tinkamai gimto
sios kalbos neišmokysi. Tai ro
do mūsų lituanistinių mokyklų 
praktika. Kai kas nesugeba ar 
nenori šito pavojaus įžvelgti, 
bet šiandieną jis toks realus, 
kad, rodos, ir diskusijų nega
lėtų būti. Reikia tik nusiste
bėti, kaip kas tokią mokyk
loms skirtą mokslo priemonę 
priima, tvirtina, o tuo labiau 
gauna paramos išleisti. Fondai, 
kurie skiria pinigus spausdini
mui, turėtų būti apdairesni. 
Vadovėlių kritika turėtų spau
doje pasirodyti dar prieš išlei
dimą, kad užkirtus kelią men
kavertiškumui.

Vadovėlių tikrinimo komisi
jos maža teturi įtakos į auto
rių. Į jos rankas darbas paten
ka jau atbaigtas, ir pagal gau
tas pastabas pataisymai beveik 
neįmanomi. Jie perdaug apsun
kina pirmąją redakciją. Patai
sos atsiliepia į visą vadovėlio 
struktūrą, ir autorius kapitu
liuoja arba užsispiria teigda
mas: jei netinka, pasiieškokite 
tinkamesnio. Autorius žino, 
kad vadovėlių didelis badas, ir 
neapsirinka pasišiaušdamas. 
Komisija nusileidžia, ir darbas 
išvysta dienos šviesą. Taip 
gimsta menkos vertės kalbos 
mokslo priemonės. Prieš ruoš
dami lituanistinėms mokyk
loms kalbos mokslo priemones, 
pirma geriau pažinkime šių 
dienų jaunimo nuotaikas, kal
binį pajėgumą ir patys stro
piai išdiskutuokime rūpimą 
klausimą. Blogas metodas šian
dieną mūsų vaikus taip nutei
kia, jog jie ima galvoti, kad 
lietuvių kalbos apskritai nega
lima žmoniškiau pramokti.

Kas-ne-kas jau mėgina pra
plėstais gramatikos pratimais, 
sujungtais į atskirus leidinius, 
užkišti mūsų lituanistinėse mo
kyklose esamas spragas. Jei 
jiems pusėtinai pavyksta pa
rengti žemesniesiems sky
riams, tačiau bandymai, kurie 
pasirodė skirti aukštesniesiems

(Nukelta į 2 psl.)



KERTINE PARAŠTE
(Atkelta iš 1 psl.) 

skyriams bei aukštesniosioms 
mokykloms nebūtų galima lai
kyti pilnai patenkinamais. Kad 
ir labai praplėsta gramatika 
dar negali "perduoti gimtosios 
kalbos gyvosios dvasios. Ta
čiau tokie mėginimai yra svei
kintini, o pastebėtus trūkumus 
jie galės lengviau pašalinti.

Taip pat siūlyčiau pradėti ne 
nuo juostelių ar plokštelių lit. 
mokykloms lietuvių kalbai mo
kytis, bet nuo gerai parengtų 
vadovėlių. Kad jie greičiau pa
sirodytų, reikia grupinio dar
bo, tačiau ne tam, kad medžia
ga būtų greičiau j krūvą su
mesta, bet kad ji būtų meto
diškai apipavidalinta. Šiandie- 
rą jau yra juokinga, kad ir 
gero klasiko kūrinį rasti va
dovėlyje tik su autoriaus pa
varde, kai dažnas mokinys ne
moka paaiškinti ten esamų vi
so trečdalio žodžių, kai jis ne
sugeba ryškiai ištariamų gar
sų ir žodžių užrašyti arba už
rašo ne tai, ką mokytojas dik
tuoja. Kartais mokytojui at- 
rea. . kad jis turi klasėje visai 
ne lietuvių kilmės vaikų gru
pę, bet kitataučių, kurie mažai 
tėra girdėję skambios lietuvių 
kalbos.

štai mano rankose aukštes
niesiems skyriams skirtas va
dovėlis, tačiau autorius, jį 
kompiliuodamas, nesuprato ar 
nepajėgė nei vienam skaitiniui 
parengti pavyzdinio plano, nei 
kelių skaitinių sukirčiuoti. Jei- 
ju ko patys nesugebame, pasi- 
klauskime kitų, kurie mielai 
padės, neatimdami vadovėlio 
autoriui garbės. Juk daugu
mas mūsų vaikų kalbos kir
čiuose yra visai pasiklydę. Kir
čiuotų tekstų vadovėliuose reik 
tų, nežiūrint visų kliūčių, tik
rai nepagailėti. O kur skaitinio 
minčių apipavidalinimas klau
simais ir atsakymais, kur ki
tos kalbos reikalui užuominos, 
kurios mokinį vestų į gyvesnį 
gimtosios kalbos pažinimą, kur 
dar kiti kalbiniai bei literatū
riniai uždaviniai, išeinantieji iš 
paties skaitinio. Jie būtų labai 
naudingi kalbos mokėjimui su
stiprinti. Štai kitas vadovėlio 
autorius, vergiškai laikydama
sis programos, įspaudė knygon 
kelias gramatines taisykles, 
linksniuočių bei asmenuočių 
pavyzdžius ir pažymėjo moky-

Tarnavimas — palaima ar grėsmė (2)

VEIKIMAS BE VEIKĖJO

Praėjusį kartą mes iškėlėme 
tarnavimo problemą marksisti
nėje sąrangoje. Mes pastebėjo
me, kad marksizmo sąrangoje 
yra pasilikęs darbas, bet yra 
pašalintas tarnavimas. Marksas 
į tarnavimą yra pažvelgęs iš 
grėsmės pusės, būtent iš to, kad 
jis žmogų pavergia. Jis neat
kreipė dėmesio į tai, ką tarna
vimas turi pozityvaus. Mes iš
kėlėme, kad tarnavimas yra 
žmogaus davimas vienas kitam 
ir antra, kad tarnavimas yra 
natūralus tarpusavis žmonių 
ryšys.

Šie abu momentai giliai seka 
iš žmogaus prigimties ir galima 
sakyti, kad be jų žmogaus lai
mė nėra įmanoma. Kaip svarbu 
ir gyvybiška yra žmogui ne 
vien imti, bet ir duoti, mes pa
stebėjome cituodami Paul Clau- 
del misteriją “šilkinis batelis”. 
Ten mes nurodėme, kad mote
ris, nors visu kuo aprūpinta, 
nesugeba sukurti savo laimės 
be didelio reiškimosi, be ko nors 
davimo kitiems.

Antrasis mūsų teigimas bu
vo, kad žmogus negali būti lai
mingas be jam art'mo žmogaus 
įvertinimo, šį tarpusavio tar
navimo bruožą mums gerai pa
iliustruoja šiandieninio filosofo 
Jean Paul Sartre galvosena . Jis 
labai giliai yra įsisąmoninęs, 

tojams, kad šiam skyriui ir pa
kanka tiek gramatikos... Sic...

Taigi turimieji vadovėliai ne
daug ryšio teturi su mūsų lit. 
mokyklų reikalavimais. Ne to
kiais kroviniais pramokysime 
savo jaunąją kartą valdyti lie
tuvišką sakinį žodžiu ir raš
tu. Gerai parengtiems vado
vėliams išleisti nebūtų vargo, 
o klasėse ir skyriuose išauštų 
pažangos darbo pavasaris. Ne
laukdami kurių nors paskati
nimų iš šalies, patys mokyto
jai turėtų sujungti savo į vi
sas šalis išsklaidytas kūrybi
nes jėgas, grupėmis paposė
džiauti, paplanuoti, pasidalin
ti darbais ir jau gal ateinan
čiais mokslo metais galėtų ir 
savo mokiniams šio bei to at
nešti.

Šias mintis paskatino mane 
ištraukti iš užmaršties nese
niai šiame dienraštyje pasiro
dęs dr. A. Razmos straipsnis, 
kuriame jis rašo apie tikslin
gą panaudojimą LF gaunamo 
pelno. Labai taikliai jis prisi
minė lituanistines mokyklas li
kai kuriuos nesklandumus.

Sustojau ilgiau ties vadovė
lių reikalu, nes tai laikau pa- 
gnnd.ne mokymo priemone. Ir 
su gerais vadovėliais nėra leng 
va, kad ir gimtosios kalbos 
mokytis, tačiau su menkaver
čiais daugelis mūsų vaikų 
skursta, nepajėgdami jos nei 
raštu, nei žodžiu žmoniškiau 
pramokti. Sveikintinas dr. A. 
Razmos pasiūlymas. Gal po 
keliolikos metų blaškymosi pa
šalinsime iš lituanistinių mo
kyklų gerų vadovėlių badą.

Pranas Razminas

Jonas Rimša Procesija

kad žmogui jo paties yra nega
na. “Being and Nathingness” 
(1956) knygoje jis mano, kad 
“aš pats sau esu tik tiek, kiek 
aš atrodau kitam”. (237 psl.) 
Dėl to jam “turėjimas ryšio su 
kitu, yra neišvengiama pasaulio 
sąrangos dalis”. (233 psl.) Taigi, 
pasak Sartre, žmogus pats save 
atranda tik per kitą. Mes čia ne
galime leistis į jo filsofijos vis
pusišką vertinimą, tačiau mums 
naudinga yra pažymėti, kad 
Sartre daro rimtų pastangų 
išsivaduoti iš tos individualisti
nės filosofijos, kuri Vakarų 
kultūroje taip sugadino tarnau
jančiojo ir tarnaujamojo san
tykius, kad iš jų pasiliko tik 
tarpusavė kova.

Kalbėdami apie marksizmą, 
mes čia turime sustoti ir pripa
žinti, kad ši filosofija turi sa
vyje kai kuriuos elementus, rei
kalingus gerai suprasti tarna
vimo sąvokai. Marksistinė filo
sofija labai stipriai akcentuoja 
žmogaus veikimą. Ir iš tikrųjų 
niekur žmogus nėra taip paner
tas veikimui, kaip šioje siste
moje. O nuo veikimo iki tarna
vimo, rodos, nėra toks didelis 
tarpas.

Ne mažiau ši sąranga pabrė
žia žmogaus ryšį su žmogumi. 
Niekur žmogus nėra taip su
glaudintas su žmogumi, kaip Į

Jonas Rimša Tropikuose

JONO RIMŠOS PARODA
(Atkelta iš 1 psl.)

Visa plejada Meksikos žymių 
dailininkų: J. Orezco, Diego Ri- 
vera, A. Zalze, J. Narero ir ki
ti savo kūriniuose vartojo ir da
bar dar vartoja tą pačią pana
šią kompoziciją, spalvų derini
mą. žmonių ir charakterių pa
vaizdavimą su ypatingai stipria 
ekspresija ir savitumu, prana
šesniu už mūsų Pietų Amerikos 
dailininką. Rimša yra būryje ta
lentingų dailininkų, kurių dar
bus dažnai matome įvairiose pa-| 
rodose.

marksistinėje sąrangoje. Dėl to, 
žiūrint į šią sistemą pirmu žvilgs 
niu, atrodo, kad ji yra labai 
gera sistema išspręsti darbda
vio ir darbininko problemai. Tai 
yta išorinis ir kartu viliojantis 
marksizmo žvilgsnis. Daugelis 
žmonių, kurie komunizmu susi
žavėję, daugiau ar mažiau bu
vo suvilioti šio pažado: duoti 
darbo be tarnavimo ir duoti 
tamprų žmonių santykiavimą be 
priklausomybės.

Tikrovė tačiau yra kita. Šiuo 
keliu einant, laimės ne tik ne
buvo sukurta, bet, stebint fak
tus, atrodo, kad šioje sistemoje 
greičiau nuo jos tolstamą, ne
gu į ją artėjama. Jeigu tačiau 
joje kai kurių pagerėjimų 
žmonių santykiuose atsiranda, 
tai įvyksta kaip tik ne dėl to, 
kad šios sistemos laikomasi, bet 
dėl to, kad nuo jos vienur ki
tur traukiamasi ir ar jos dva
sios ar jos raidės nesilaikoma.

Kur glūdi priežastis, kad to
kia sistema, kuri štai norėjo iš
gelbėti tarnaujantį žmogų iš tos 
skriaudos, kurią jam darė per
daug individualistiškai nusitei
kusi santvarka, to išgelbėjimo 
neatnešė ?

Mes matėme, kad ši sistema 
turi savyje stipriai išreikštas 
tas dvi žmogiškas vertybes, ku
rios yra reikalingos žmogaus 
laimei, būtent: Čia yra daug 
dėmesio kreipiama į žmogaus 
veikimą, jo reiškimąsi. Ir antra, 
čia yra labai gerai suprantama 
bendro darbo ir kolektyvinio 
gyvenimo reikšmė. Kodėl ta
čiau komunizme veikimas ne-

¥
Savo kūriniuose Rimša labai 

gerai išsprendžia keletą svarbių 
problemų: piešinio, kompozici
jos ir spalvų derinimo. Tačiau 
veltui ieškotume jo darbuose su
dėtingesnių idėjų, kurios pri
verstų žiūrovą susimąstyti ir 
pagalvoti apie naujas meno ir 
gyvenimo apraiškas. Stebint jo 
egzotiškus kūrinius, labai malo
nius akiai, kuriuose pavaizduo
tas šokis, puota ar žmonių gru
pė, sėdinti miško pavėsyje, ne
daug tereikia pastangų, kad 
vaizduojamą idėją suprastum: 
viskas aiškiai pasakyta, skanus 
kąsnis pateiktas žiūrovui, ten
ka jį tik sukramtyti ir praryti.

¥
Figūrinė kompozicija, žmonių 

tipai, gamtos aplinka, drabu
žiai labai įdomūs, bet mums sve
timi. Daiktų ir figūrų formas 
dailininkas mėgsta apibrėžti 
tamsiomis, aiškiomis linijomis. 
Aliejinėje tapyboje vartoja la
bai ryškius spalvų kontrastus: 
įvairių atspalvių raudoni, oran
žiniai, geltoni, auksiniai kadmi- 
jumai, kobalto — mėlyni at
spalviai, sumaišyti su žaliais da
žais, suteikia kūriniams spalvin
gumą ir būdingus egzotinei gam 
tai šviesų kontrastus. Kai ku
riuose kūriniuose pavartota miš- 

išvirsta mielu davimu ir ėmi
mu, ir kodėl žmonių suglaudi
nimas neišvirsta jų nuoširdžiu 
santykiavimu ?

Tai yra rimtas klausimas, ku
ris kyla ne tiek šalia marksisti
nės ideologijos stovinčiam žmo
gui, kiek ypač pačiam marksis
tinės ideologijos žmogui. Kur 
ieškoti atsakymo? Suprantama, 
kad mes čia norime ne opozi
cinio atsakymo, ne “priešo” at
sakymo, bet tokio, kuris paten
kintų ne tik šios sistemos prie
šus, bet padėtų susiorientuoti 
ir jos šalininkams.

Turėdami šią problemą prieš 
akis, nukreipkime savo dėme
sį į tai, kaip šioje filosofijoje 
yra suprantamas žmogus. Iš to 
mes galėsime suprasti priežastį 
šio gilaus tragizmo, į kurį yra 
patekusi ši sistema. Po ilgesnių 
studijų aiškėja, kad marksisti
nėje filosofijoje yra išlaikyta 
žmogaus prigimtis, bet nėra iš
laikyta žmogaus vienybė, jo ne- 
nusavinamiimas. Šioje sistemo
je nėra atskiro žmogaus, pavie
nio asmens. Bet kai nėra savai
mingo veiksnio, tai negali būti 
ir palaimingų santykių tarp 
veiksnių. Kai yra tik veikimas 
__klasės ar valstybės — ir kai 
nėra pavienio veikėjo, tai nėra 
prasmės nei atskirų asmenų vie
nų kitiems patarnavimams. Ne
buvimas šioje sistemoje nuosa
vybės santykių yra tik labai 
nuosekli šios sistemos išdava, 
bet ne priežastis. Priežastis yra 
nebuvimas šioje sistemoje as
mens. Bet apie tai kitą kartą.
Kun. V. Bagdanavičius, MIC 

Iri technika: teptukas ir špach- 
telis. Drąsiai ir užtikrintai pie
šia. Pabraukimai teptuku ir 
špachteliu labai tikri ir ryškūs, 
nė vienas paveikslas “neužka- 
muotas”. Turėdamas gerą pie
šimo techniką, Rimša moka ge
rai išsakyti drobėje savo nesu
dėtingas idėjas.

Prie įdomesnių tapybos dar
bų tenka priskirti mažesnio for
mato peizažą Nr. 8 “Cullin Mon- 
zano”, Nr. 15 “Sonata Aymera”, 
Nr. 19 “Ranchos Indigenas” 
(primenantis Ch. Soutine dar
bus) ir du didelio formato pa
veikslus Nr. 21 “La Diablada de 
Oruro” ir Nr. 22 "Las Banis- 
tas”, kuriuos tenka laikyti kom
poziciniai užbaigtais ir labai ge
rai pavykusiais. Kai kuriuose 
kituose darbuose pasigendame 
kruopštesnio užbaigtumo.

¥
Akvarelinė tapyba šioje paro

doje pati įdomiausia. Nuo sve
timos įtakos sunku atsipalaiduo
ti. Jei kai kuriose figūrinėse 
kompozicijose ir matome Rou- 
ault’o įtakos, tai vis dėlto Rim
šos akvarelinė tapyba turi labai 
savitų bruožų, charakteringų tik 
jam vienam. Spalvos sodrios — 
raudonos, oranžinės, auksiniai 
geltonos, žalios su begale įvai
rių niuansų, be pigių "gėlyčių” 
kopų, kopelių pavaizdavimo. Ak
varelėse dominuoja gera figūri
nė kompozicija. Keletas darbų 
(pvz. Nr. 22) “Mujeres Yun- 
ųuenas” atlikta visiškai nauja, 
nematyta, Rimšai vienam savi
ta technika: daiktų ir figūrų 
kontūrai apvedžioti tamsiomis, 
varnišuotomis linijomis, kurios 
suteikia paveikslui labai įdomų, 
harmoningą šviesų žaismą.

¥
Stebint jo aliejinę tapybą, 

peršasi mintis, kad dailininkas, 
visą laiką bendraudamas su 
Pietų Amerikos gamta ir jos 
žmonėmis, yra gerokai išsisė
męs. Ekspresionistinės tapybos 
srity tokiam talentingam daili
ninkui neįmanoma ilgiau pasi
likti. Tai reikštų stagnaciją. Ar 
nevertėtų jam paieškoti naujų

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

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

(Arch fiipports) Ir t. t.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. OSrd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6-6084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANKA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W«at OSrd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
dlen) uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Res. telef. IVAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239-4088
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

0449 So. Puiaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-0440 

Priima ligonius pagal susitarimo.
Jei neatsiliepia, Skambinti MI 8-0001

Ofisas 8148 West OSrd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Reald.: 8341 West 661 h Place 
Tel.: REpubllc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 Wnst 63rd Street 
Kampas 68-čloa ir California 

Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
Šeštadieninis 2—4 vai.

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

Rezid. tel. IVAlbrook 5-3048

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

Tel. 095-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-6848, res. 388-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr. penkt 1-5 treč. Ir šešt. tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. H1 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9 
vai., penkt. 10 v. r. Iki 9 v. v., 

šeštad. 10 v. r tkl 1 v popiet.
Ligonius priima pagal 8!į8**?-r',I’5» 

Ofiso 785-4477 Rea. PB 8-6860 

kelių, naujų horizontų. Hans 
Hoffman praėjo, drauge su 
Kandinskiu, visus tapybos eta
pus (nuo realistinės pakraipos 
iki abstraktinės) ir jis šiandie
ną laikomas vienas iš žymiausių 
moderniosios tapybos atstovų 
Š. Amerikoje.

Po šios parodos Rimša savo 
kūrybiniai inspiracijai sustiprin
ti žada vykti į Polineziją.

¥
Šia proga norėtųsi mūsų dai

lininkui priminti, kad mes, lie
tuviai, turime labai įdomią tau
tosaką, gražius spalvingus tau
tinius moterų drabužius, papuo
šalus. Turime neblogesnius už 
Bolivijos indėnų velnius, kip
šus, pinčukus, turime gyvačių,

Ofs. 735-4477; Rez. PR 8-69110

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BLDG 

6448 So. Polanki Road 
Valandos pagal susitarimą

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGOS 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spectalybč akiiterRa Ir moterų Ilgos 

2454 West 71 st Street 
(71-os Ir tlampbell Avė kampas) 

Vai: kaadlen 1—8 Ir 6-8 vai. vak. 
šešt. 12—-8 v p. p.

Trečiadieniais uždaryta

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K A A

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ!
VAIKU LIGOS

3656 West 63rd Street
Pirm., antrad., ketvlrt. Ir penkt 

nuo 11 Iki 1 vai. Ir nuo 4 lkl I v. v 
Šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71 st Street 
Ofifio vai.: kasdien nuo -1 iki 9 v. 
šešt. 11 iki 4 va), popiet; arba buhI 
tarus.
Tel. ofiso PO 7-6000. re*. GA 8-727#

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Road
Valandoe: 9—12 lt 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą, Išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso Ir buto tel. OLymplo 3-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero 

VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Puiaski Road

Pirm , antr., ketvlrt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytolas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
pepkt. nuo 12-—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto Olympic 3-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 Soutb tVestern Avenue
Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. p p. ,

Ofiso tel RE 7-1168. 
Res tel. 238-2818.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71«t Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

<Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PK 8-7773 Rez. PR 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketvlrt. 5 — 8 
antrad., penkt. 1 — 4 

Frllmlnija tik susitarus. 

baisių raganų, raganėlių, kau
kių, Baltaragio malūno ir kitas 
legendas, turime didvyrių, hero
jų ir šventųjų. Turime visą dai
lininko inspiracijai neišsemiamą 
temų, spalvų ir tautinio pasau
lio šaltinį.

Atrodo, kad dailininkas da
bartiniu metu išgyvena krizę: 
jis iki šio laiko nėra niekur pri
tapęs. P. Amerikos kraštai, ka
dangi jis laiko save lietuviu, ga
li jį greitai pamiršti. Į tarptau
tinio meno areną jie vargiai 
Rimšą pasišaus plačiau iškelti. 
Ai Polinezija Rimšai duos tiek, 
kiek galėtų duoti neišsemiami 
lobynai mūsų tautosakos ir lie
tuvio nuoširdus vertinimas ge
ro meno ?

Ofiso IIE 4-1818 Rez. Plt 0-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2454 IVest 71st Street 

SpccbilyliČ — vidinis ligos 
(71-os ir Campbell Avė., kumpas) 

Vai. kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v.
Šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Tel<‘f. ofiso: Pl llnu.il 5-67(10 
Nami.i: BEverly 8-3916

Prlčm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-2 v. p. p. Ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 v. p. p. 
 Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2000

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 

šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: Plrmad., antr.. ketv., penkt. 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku dusitams telefonu:

Telef. REpubllc 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko akini hm.

keičia stiklus ir rčntus
4455 S. California Avė., Y A 7-7381 
VAL.: 1 v. p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki L v. popiet.
*O1 aq JĮ 82,1 BISOĮAJĮ ĮBągyBj ao

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstu, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2154 WM
7tst St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 770-2880.

Valandos pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehlll (1-0617

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 lkl 
2 v. p. p. Ir nuo 7- Iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 1.2 Iki 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktiku Ir chirurgija 
Marquette Parko ofisas: 2750 VVest 

71 Street, telefonas 925-8296 
Res. tel. WA 5-3099.

Valandos: 10-—12 v. Ir 7—8 v. vak., 
šešt. 10—12 v. ryte.

KitaH ofisas: 16-11 South Asldand 
Avė., tel, CL 1-2896 

Valandos: 2—6 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez, 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 wr l’R 6-5577 I 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo (i iki 8 I 
v. v. šeštad. 2—4 v. poplot ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Nainį, GA 8-619."
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street

PrilmlnCja ligonius tik Nusitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 

Treč. Ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovcliill 6-2833
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 Wcst 69th Street 

Speclalybč. AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ LIGOS 

VALANDOS: t Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v 
šeštadieniais 1 lkl 4 vai.
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-94OO

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 6—8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais susitarti

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3151
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Lietuvis skulptorius garsėja Anglijoj

čikagiečio A. Brazdžio 
parodos Londone vertinimai

JAUNUTIS J. NASVYTIS

Skulptorius Antanas Brazdys Nuotr. Hamilton galerijos Londone. 
Skulptorius Antanas Brazdys gimė Lietuvoje 1939 m. Jo gyvenimo 
kelias, palikus gimtąją žemę, vede jį iš krašto į kraštą, iš mokyklos į 
mokyklą.

Pokario metais, išvykęs iš Vokietijos, iki 17 metų amžiaus gyveno 
Anglijoje. Vėliau persikėlė j Chicagą, kur studijavo skulptūrą Chicagos 
Meno institute, 1961 m. jam buvo paskirta stipendija tobulintis Europoje. 
Pasirinko Ispaniją, bet pakeliui kelioms dienoms sustojo Londone, 
kuriame ir pasiliko. Karališkosios meno kolegijos (Roayl College of 
Art) profesorius Bernard Meadows, pamatęs A. Brazdžio darbų pa
vyzdžius, įkalbėjo jį likti tolimesnėms studijoms Anglijoje. A. Braz- 
džiui paskyrė Sainsburg stipendiją. Vėliau Brazdys pakviečiamas to 
paties instituto lektoriumi, o po kurio laiko ir Gloucesterio Meno ko
legijos lektoriumi, kur jis ir dabar dėsto skulptūrą.

Iki šiol A. Brazdys yra dalyvavęs šiose parodose: 1960 m. Chicagos 
Meno institute, 1960 ir 1961 m. “New Horizon in Sculpture” Chicagoje, 
1962 dviejų menininkų parodoje Chicagos universitete, 1963 — A.I.A. 
Londone, 1965 — Meno Tarybos parodoje Londone.

. iia . i . ..

Londone Hamiltono meno ga
lerijoje dabar vykstanti jauno 
lietuvio skulptoriaus Antano 
Brazdžio paroda susilaukė ypa
tingo pasisekimo. Apie ją pla
čiai ir labai palankiai atsiliepė 
visa eilė žymiųjų laikraščių ir 
žurnalų.

Londono meninis gyvenimas 
yra labai gyvas. Čia visą laiką 
vyksta keliasdešimt meno pa
rodų. Didžiuma jų praeina ma
žai ar visai meno kritikų nepa
stebėtos. Tik į vieną - kitą at
kreipiamos kritikų akys. Kriti
kos Londono spaudoje yra labai 
atsargios, iki gramo sverian
čios ir tipiškai angliškai šaltos. 
Šaltumas dar labiau apledėja, 
kai kalbama apie kitatautį.

Antano Brazdžio menas yra 
dabar vyraujančios krypties — 
abstraktus ir modernus. Tokios 
rūšies, kuri paviršutiniškai ver
tinančiam “nei akies neveria, 
nei širdies neapsąlina”.

Bet jo modernizmas yra san
tūrus ir neperdėtas, be iškrai
pytų formų, be nužmogintų 
kraštutinumų, nenatūralių ir 
asimetriškų išdėstymų. Ta pras
me, pastebi kritikas C. S. Spen- 
cer, Brazdys galėtų atrodyti 
“senoviškas”, respektuojąs eu
ropinį humanizmą, ką būtų sun
ku surasti jo kolegų darbuose.

Pats Brazdys savo intuityvi- 
nį kūrybos procesą vadina “ma
no minčių ekspresionistine trans 
formacija mano rankomis”, o 
savo kūrybos tikslu laiko — rea
lybės analizę. Jam rūpi žmogiš
kieji elementai, o ne negyvos 
konstrukcijos. Jis atsiriboja 
nuo priimtų koncepcijų, esteti
nių, stilistinių ir kitokių, nes 
jis nėra interpretatorius, bet 
stengiasi pats visa išgyven
ti. Kalbant čia paprastais žo
džiais, jis siekia išsireikšti tokio
mis formomis, kurias gamta bū
tų naudojusi, jei būtų turėjusi 
metalo suvirinimo aparatą.

“The Financial Times” me
no kritikas Paul Grinke rašo:

“Brazdžio skulptūros primena 
prieš A. Caro vyravusį 1930 
metų eksperimentinį laikotarpį, 
bet su Brancusi kontruktyvinė- 

mis tradicijomis. Jo paprastos 
ir elegantiškos suvirinto plieno 
formos yra asketiškai grynos. 
Brazdžio vaizduotė yra dalinai 
organiška, dalinai mechaniška. 
Jis jungia vieną su kita ar pe
reina iš vienos į kitą su aiškiai 
jaučiamu balansu.

Pagrindinis parodos kūrinys, 
visuotinu pripažinimu, yra “Ve
dybos”, didinga ir išlaikytai si
metriška juodo plieno lenktų 
formų figūra.

Skulptorė Barbara Hepworth 
kartą rašė apie “skulptūrinį aš, 
kuris primena rankų apkabini
mą”. “Vedybos” yra kaip tik 
tai. Priekin iš centrinio torso iš
nyrančios kūrinio rankos užbai
gia ir papildo viena kitą. Gi žiū
rint iš šono, jos kartu siekia 
pirmyn tobuloje harmonijoje.

Brazdys kuria labai nepri
klausomai. Pasišventimas, atpa
žįstamas visuose jo kūriniuose, 

A. Brazdys Nuotr, Brompton studijosVedybos (plienas) Nuotr. Brompton studijos Skulptoriaus Antano Brazdžio parodos Londone frag mantas.

turėtų jį išvesti, ilgai nelau
kiant, į pirmąsias modernios 
skulptūros linijas”.

‘’Manchester Guardian” kriti
kas Norbert Lynton rašo:

"A. Brazdžio skulptūros yra 
kietos ir modernios savo forma 
ir masyvaus plieno spindėjimu, 
bet kartu jos turi kažkokią 
aukštesnę kokybę, beveik reli
gišką, rimtumo atspalvį, iške
liantį jas iš 1960 laikotarpio į 
belaikę erdvę, kurioje ikonos ir 
suvirinto plieno kūriniai kartu 
lieka amžiams, vieni kitiems ne
prieštaraudami.

Koncentruotos vaizduotės iš
raiška, kurią Brazdys yra pasi
rinkęs, yra triumfališkai išgy
venta ir atsiekta Brancusi’o jo 
įvairiuose darbuose.

Bet tas religiško rimtumo su
jungimas su personaline ekspre
sija yra daug rečiau užtinka
mas. Čia Brazdžio pirmtakas 
(ir, aš manyčiau, įkvėpėjas) yra 
Jacųues Lipchitz’as. Lipchitz’as 
nuo 1941 m. gyvena JAV, bet, 
kaip ir Brazdys, yra gimęs Lie
tuvoje.

Sujungdamas Lipchitz’o kom
pozicijos grynumą su Brancusi 
primenančiomis formomis, Braz 
dys atsiekė nuostabaus balan
so tarp intelektualios kontrolės 
ir patetiškos ekspresijos”.

TA TRAVIATA" PASITINKANT
Operos erškėčių ir triumfo kelias

SAULE JAUTOKAITR

Artėjant Chicagos Lietuvių 
operos Verdi “La Traviata” pa
statymui, manome, bus įdomu 
įvairiais atžvilgiais dirstelėti į 
jos autorių bei pačią operą.

Genialusis italų kompozitorius 
Giuseppe Verdi (1813—1901) 
save laikė paprastu kaimiečių iš 
Roncole. Jis nemėgo jokio viešo 
ir pabrėžtino savęs, kaip kom
pozitoriaus, pagerbimo, dėl to 
atsisakė net italų sugalvotam 
planui pastatyti operos rūmus, 
kuriuose būtų statomi tiktai jo 
kūriniai. Laikydamas save eili
niu žmogumi, Verdi ir muziką 
rašė žmonėms - masei, visada 
turėjo mintyje eilinius klausy
tojus, sakydamas: “Aš rašau 
muziką žmonėms, o ne kriti
kams”. Anglų garsusis drama
turgas bei muzikos kritikas tei
singai pastebėjo po operos “II

I

“The Observer” kritikas Ni- 
gel Gosling, pastebi, kad “...pa
lyginus su kitais žymesniais šių 
dienų skulptoriais Brazdžio dar
bai atrodo beveik akademiški. 
Bet jie turi kažką savo esmėje. 
Ii tas kažkas sako, kad Brazdys 
išliks”.

1966 m. sausio mėn. “Studio 
International” žurnalas (jis 
gaunamas ir JAV) skiria ketu- 
rius puslapius išsamiai Braz
džio kūrybos apžvalgai. Apžval
gą rašęs kritikas C. S. Spencer 
gale pažymi, kad “...Brazdžio 
darbai nešaukia “aš”, kaip kad 
pastebima daugumoje modernių 
kūrinių. Galima, tur būt, tvir
tinti, kad didysis menas savyje 
visados turi anonimiškumo ele
mentą. Primityvusis menas ir 
senųjų civilizacijų menas visai 
nesietinas su atskirų individų 
personalijomis. Net ir didžiųjų 
meisterių darbai turi savyje 
kažkokią neišvengiamumo su
gestiją (a suggestion of inevi- 
tability). To pėdsakus aš ran
du ir Brazdžio darbuose”.

Šio straipsnio rėmuose nebū
tų įmanoma, kad ir suglaustai 
pakartoti keliasdešimties kriti
kų minčių. Charakteringa, kad 
JAV laikraščiai Brazdį vadina 
Amerikos skulptoriumi, o ang
lai pabrėžia Brazdžio ryšius su 
Britanija, mums gi jis yra mie
las, jaunas lietuvis iš Chicagos. 
Pažymėtina taipgi, kad iš dvy
likos parodoje išstatytų 
vienuolika jau perėjo į 
kolekcionierių rankas.

A. Brazdžio debiutas iš 
jį išvedė į plačiuosius vandenis. 
Atrodo, kad talentas vairuoja 
A. Brazdžio kūrybą į išrinktųjų 
uostą, kurio nei periodų bangos, 
nei laiko bėgimas neliečia. 
Londonas, 24. I. 66.

darbų 
meno

karto

Trovatore” spektaklio, kad Ver
di muzikai visai stokoja inte
lektualumo.

Verdi operų būdingtimai

Prasidėjus Europoje Wagne- 
rio leitmotyvų ir jo legendari- 
nių muzikinių dramų įtakai, 
Verdi pasiryžo išlaikyti tradici
nį itališkos operos meną, rašy
damas kaip ir jo pirmtakai Bei
liui, Donizetti ir Rossini bel-can- 
to stiliumi, ypač dar ir dėl to, 
kad Wagnerio dramos buvo per 
sunkios eiliniams klausytojams, 
reikalaudamos iš jų platesnio 
muzikinio išsilavinimo bei apla
mai žinojimo. Verdi savo ope
rose visur užakcentavo ritmą, 
naudodamas jį su ypatingu vik
rumu bei švelnumu. Šituo rit
mo principu jam lengvai pasi
sekė sužavėti klausytojus, į jo

muziką reaguojančius jausmais. 
Be to, jis buvo ir originalus dra
maturgas, nepasitenkinąs vien 
tik bendra dramatinės situacijos 
atmosfera ir gražia melodija, 
bet taipgi ypatingai gabiai iš- 
reiškiąs kiekvieno veikėjo įti
kinamai skirtingą charakterį su 
visais jame besivystančiais kon
fliktais. Verdi yra būdingas tuo, 
kad jis pajėgia sutelkti drama
tinius elementus išreikšti cha
rakteringomis melodijomis — 
balsu, kuris jam buvo pagrindi
nė priemonė dramai muzikoje. 
Be to, jis padarė skirtumą tarp

Vladas Šlaitas

DU EILĖRAŠČIAI APIE MEILĘ

O, 
mano miela, 
negi galėjau 
nei iš šio, 
nei iš to, 
ūmai imti ir pasakyti, 
kad mūsų meilėj nebuvo meilės, 
kad mūsų meilėj 
buvo tik mudviejų kūnai, 
tartum našlaičiai, 
pasimetę po karo tarp didelio miesto mūrų. 
Ir tavo balsas, 
kai tu iš tolo šaukei mane mano vardu, 
man atrodė, 
tartum balsas, šaukiantis tyruose.
Ir tu pati man atrodei kaip balsas, šaukiantis 

tyruose.
Šitaip tu man iš tikrųjų tada atrodei 
po aukštuoju dangum, 
svirduliuojant didmiesčio mūrams.

II

Kiekvieną kartą,
kai man tenka tave pamatyti keliu praeinančią, 
ūmai ima ir sudreba mano širdis.
Ir nors baisiai
noriu būti ramus,
ir nors noriu nei kiek nesijaudinti, 
tačiau meilė mane
tartum rudenio lapą pagauna ūmai ir nusineša, 
idant niekur po to neberasčiau daugiau ramybės. 
Ar gerai,
kad šiandieną esu tave baisiai įsimylėjęs?
Ar gerai?
Nežinau.
Aš žinau tiktai tiek, kad gyvenimas 
be tavęs man šiandieną nič nieko nebūtų vertas.

Vienatve, 
motina manoji
O.
Milašiau!
Tu pats tikriausiai nežinojai, ką rašei, 
kai vadinai vienatvę savo motina, 
nes niekas
nenoriu būti vienišas šioj žemėj.
Tik šventieji 
priklauso vienišų širdžių aristokratams, 
bet ir jie 
nebūna vieniši:
jie amžinai gyvena 
dangaus ir Dievo intymioj draugystėj. 
Ir tačiau
tu man esi šiandieną artimas ir mielas.
Ypač mielas
dėl to eilėraščio, 
kurį rašei vienatvei. 
Kurį rašei vienatvei, 
savo motinai,
lyg iš tikrųjų tavo motina šioj žemėje 
savo metu vienatvė būtų buvusi. 
Šiandieną,
kai aš mąstau apie vienatvę ir poeziją, 
man vis vaidenasi rudens geltonas sodas, 
ir man atrodo, kad tu vaikštai ir šiandieną 
tarp medžių vienišas ir liūdnas,
o,
Milašiau!

vokalinės ir instrumentinės me
lodijos. Vokalinė melodija nie
kada nepasiduoda jokiai instru
mentinei melodijai, nes tai bū
tų sulaužymas pagrindinio ope
ros principo. Orkestras visada 
tik akompanuoja balsui. Nors 
vėlesnėse operose Verdi ir la
bai patobulino dramatinę or
kestrinę techniką, bet niekada 
nepaneigė balso pirmenybės.

Populiariosios operos genezė
Giuseppe Verdi, būdamas ke

turiasdešimt metų, per vieną 
mėnesį parašė aštuonioliktąją 
savo operą “La Traviata”, pa-

EGIPTIEČIŲ POEZIJA

Mane jaudina keturių tūkstančių metų egiptiečių 
poezija.

Ak,
šiandieną skaityt egiptiečių poeziją, 
tai tas pat, kaip paimti ir gerti 
atiminimų rūsy per tuos keturis tūkstančius 

įmetu išsaugotą vyną:
Niekas neateina pas mus iš kito pasaulio 

pasakyti, kaip tenai einasi.
Atostogauki laimingai.
Neliūdėk! šiame gyvenime.
Nesgi niekas su savim nepasiima savo turto 

ir niekas,
vieną kartą išvykęs, duugiau nebegrįžta.
Arba meilės eilėraštis:
Mane jaudina tavo balsas.
Mano visas gyvenimas laikos ant tavo lūpų.
Tave matyti yra geriau, negu valgyti arba gerti. 
Visa tai iš tikrųjų šiandieną mane jaudina ir 

svaigina.
o,
prieš tūkstančius metų palaidota
ir piramidžių šešėly išsaugota egiptiečių poezija, 
kuriai nėr anei laiko, nei nuotolio.
Mane jaudina tavo balsas.
Taip.
Mane iš tikrųjų šiandien jaudina
(pagal tavo eilėraštį) 
tavo dieviškas balsas.
O, 
egiptiečių poezija, 
piramidžių ir faraonų rūsčiam šešėly!

EILĖRAŠTIS MILAŠIUI

grįstą jaunesniojo Alexandre 
Durnas dramos veikalu “La Da- 
me aux Camelias”, kuris Pary
žiuje visiems buvo žinomas kaip 
biografinis romanas žaviosios, 
dvidešimt trejų metų ūkininko 
dukters, virtusios kurtizane Ma- 
rie Alphonsine Duplessis. Ji Du
rnas vaidinime pavadinta Mar- 
guerite Gauthier, arba Camille, 
o Verdi operoje Violeta Vale- 
ry, arba Verdi pasirinkta “la 
traviata” — paklydusio ji, tu
rint minty moralinę šio žodžio 
prasmę. Operos libretas para
šytas Francesco Maria Piave, 
yra visiškai tapatus Durnas vai
dinimui, praleisti tik keli ma
žesnieji veikėjai.

ir pamatęs Durnas vaidinimą, 
pareiškė, kad tai paprasta ir 
pilna meilės tema. Violeta Va- 
lery, jautrioji herojė, paimta iš 
gyvenimo su visomis romantiš
komis ir realistinėmis savo ypa
tybėmis, labiau dabar patraukė 
Verdi simpatiją ir vaizduotę, ne
gu anksčiau kartusis ir vieni
šas “Rigoletto”.

“La Traviata” priklauso pa
čiam energingiausiam anksty
vesnio Verdi periodo subrendi
mui. Tai yra paparsta, subtili, 
lyrinė meilės drama. Ten nera
sime jokių žiaurumų: žmogžu
dysčių, dvikovų, keršto, savi
žudybių, neapykantos, kaip 
įprasta matyti jo ankstyvesnė
se ir vėlyvesnėse operose, ap
krautose istoriniais personažais. 
Išimtis yra keieriais metais 
anksčiau prieš “La Traviata” 
parašyta “Luisą Miller”, siuže
tą skolinantis iš Schiller’io “Ka
bule und Liebe”.

(Nukelta į 4 psl.)
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AR PAŽĮSTATE? MILAŠIUS
Vėl nauja knyga apie didįjį poetą

J. DAINAUSKAS

* ‘Connaissez - vous ? Milosz”, 
tokia antrašte 1965 m. rudenį 
Paryžiuje Andrė Silvaire leidyk
loje pasirodė nauja knyga apie 
mūsų poetą O. V. Milašių. Vei
kalą parengė Jacųues Buge, di
delis Milašiaus kūrybos žinovas, 
.prieš kelerius metus išleidęs 
knygą “Milosz en ąuete du Di- 
vin” (Milašius dieviškumo ieš
kojime), 1959 m. techniškai va
dovavęs Milašiaus minėjimams 
Prancūzijoje.

Nauja J. Buge knyga yra 126 
psl. teksto ir 14 įklijuotų iliust
racijų veikalas, suskirstytas į 
tris pagrindinius skyrius: žmo
gus, rašytojas, laiškai. Tai trum 
pa “enciklopedija” žinių apie 
Milašių bei jo kūrybą.

*

O. V. Milašius gimė 1877. V. 
28 d. istorinės Lietuvos žemėse, 
senųjų Lietuvos didikų šeimoje. 
Milžiniški tėvo turtai (30,000 
hektarų žemės, kuriuos bolševi
kai 1917 m. konfiskavo) nedavė 
Milašiui laimingos vaikystės. 
Būdamas 12 metų amžiaus, jis 
atsirado Paryžiuje, kur ir bai
gė mokslus. Literatūroje viešai 
pradėjo reikštis 1899 m. Pirmo 
pasaulinio karo metu, kaip Ru
sijos pilietis, buvo mobilizuotas 
ir paskirtas į doplomatinių stu
dijų kabinetą prie Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerio. Lie
tuvai paskelbus nepriklausomy
bę, Milašius visą savo diplomati
nį patyrimą atidavė Lietuvai. 
1919 m. sausio mėn. jis jau bu
vo veiklus narys lietuvių dele
gacijos Taikos konferencijoje, 
o po to tapo Lietuvos įgalioti
niu prįe Parncūzijos vyriausy
bės. 1920 m. Prancūzijai pripa
žinus Lietuvos valstybės nepri
klausomybę, Milašius buvo pa
skirtas Lietuvos atstovybės 
chargė d’affaires. Lietuvos dip
lomatinėje tarnyboje, Paryžiaus 
pasiuntinybėje, jis išbuvo iki 
1938 m. pabaigos. 1939.III. 2 d. 
jis mirė embolija. Palaidotas 
Fontainebleau kapinėse. Tai 
santrauka žinių, pateiktų tos 
knygos pirmuose puslapiuose. 
Toliau seka “autobiografiniai 
puslapiai”, kurių pirmoji ant
raštė — “Lituanie”. Tai ištrau
ka iš jo paskaitos, skaitytos 
1919. III. 29 d. Paryžiuje, ku
rioje jis pabrėžė, kad į šiaurę 
nuo lenkiškų žemių esanti jo 
tėviškė, Lietuva (C’est Lietuva, 
la Lituanie, la terre de Gedy- 
min et de Jagellon...)

*

Poskyriuje “Milašius, kokiu 
jį matė kiti” J. Buge cituoja ra
šytojų pasisakymus ir primena
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Oscar Wilde žodžius, 1898 m. 
pasakytus: “...gi štai Milašius 
— poezija”, katalikų rašytojas 
kan. A. Petiot “Temoignage” 
žurnale rašė, kad jis sutikęs sa
vo gyvenime tik du genijus: Mi
lašių ir tėvą Teilhard de Char- 
din. Tarp kitų rašytojų pasisa
kymų apie Milašių, kaip apie 
rašytoją, J. Buge cituoja Mau- 
rice Martin du Gard žodžius: 
“...kur kas didesnis, tikresnis 
negu Claudel... be Milašiaus ne
būtų nei Apollinaire, nei Clau- 
del’io..." Gi Claude Mauriac, 
1950 m. rašė: “...jei Milašius ir 
turįs kiek giminingumo su Clau
del bei Rilke, tai jo tonas netu
rįs sau lygaus...” Tai tik maža 
dalis knygoje cituotų Milašiaus 
kūrybos įvertinimų, pareikštų 
ta ar kita proga įvairių, ypač 
Parncūzijos, rašytojų, poetų. 
Čia gal mums patiems vertėtų 
įsidėmėti iš tų pasisakymų žo
džius, lyginančius Milašių su 
P. Claudel. Pastarasis, bent čia 
Chicagoje, susilaukė net jo kū
rybą nagrinėjančių entuziastų 
grupės, gi Milašius ir toliau, at
rodo, lietuviams lieka “neįkan
damas”.

*

Trys ketvirtadaliai knygos 
skirti Milašiaus kūrybos ištrau
koms. Pradedama jaunystės kū
ryba: “Nuosmukio poema” ir 
“Septyniomis vienatvėmis”. Pas 
tarojo rinkinio kelios poemos 
esančios vienos gražiausių kū
rinių prancūzų kalba. Tai nėra 
perdėtas teigimas. Prancūzų ra
šytojas Paul Fort 1939 m. Mi
lašių vadina parncūzų Goethe 
(Ce prince lituanien, ce grand 
poete, ce grand homme ėst not
re Goethe francais...).

Iš “Septynių vienatvių” be ki
ta ko, knygoje randame ir poe
mą apie Tėbų kunigaikštytę 
“Karomama”. Jos vertimas bu
vo atspausdintas “Draugo” kul
tūriniame priede 1959 m., gi 
“Visi mirusieji pasigėrę...” bu
vo dainininkės Aldonos Stempu- 
žienės rečituota Dariaus Lapins
ko koncerte 1965 m. splio mėn. 
Chicagoje.

Teatro veikalų skyriuje kny
goje duota po vieną veiksmą iš 
“Miguel Manara” ir “Mephibo- 
seth”. “Miguel Manara” šešių 
paveikslų misterijos A. Vaičiu
laičio vertimą 1937 m. Kaune 
buvo išleidęs “Sakalas”. Miguel 
Manara — tai istorijos Don Ju
anas, moters gilios meilės pa
galba grąžintas į Dievo kelią, 
tapęs vienuoliu, išgydęs parali- 
žiuotą elgetą, sugebėjęs atsispir
ti Žemės Dvasios gundymams.

Kalbant apie folklorinius Mi
lašiaus kūrinius, nurodoma, kad 
tai nėra vien lietuviško folklo
ro vertimas, bet originali kū
ryba, kurioje Milašius bandė 
prancūzų kalbos savitumą su
rišti su lietuvių kalba. “Daino
se” Milašius stengėsi išlaikyti 
originalo -metrą ir atspalvį. Iš 
“Senosios Lietuvos pasakų n 
pasakėčių” knygoje pateiktas 
pasakojimas apie gegute pa
verstą merginą nuo Nevėžio, ku
rios trys broliai žuvo kovose su 
kryžiuočiais, kai šie Kęstučio 
laikais buvo įsiveržę į Lietuvą.

¥

Knygos gale pateikta 4 pus
lapiai svarbesnės bibliografijos 
apie Milašių. Milašiaus raštai 
apima vienuolika tomų. Atski
ru tomu, 1959 m., buvo išleisti 
“Nepaskelbtieji tekstai”. Būdin
ga, kad skaičius rašinių apie Mi
lašiaus kūrybą vis didėja, gi jo 
raštai leidžiami pakartotinai. 
Tuose leidiniuose Milašiaus su
pratimas vis gilėja. Lietuviams 
Milašius svarbus dar ir kaip 
diplomatas, dirbęs Lietuvai dvi-

Poetas O. V. Milašius pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais.

“LA TRAVIATA" PASITINKANT
(Atkelta iš 3 psl.)
Šiaurietė Violeta

Violeta Valery, pagrindinė 
“La Traviata” veikėja, yra šiau
rietė, kilusi iš Normandijas, ne
be iš pietų kaip Gildą, Leonora 
ar Aida, visos paskendusios 
jausmų audrose. Gal būt, todėl 
Violeta čia vaizduojama susi
valdanti, protinga, apgalvojan
ti, mąstanti. Ji taip pat čia yra 
labai žmogiška: galvoja, jaučia, 
abejoja, kenčia. Vienas jos kil
nus darbas atperka visą jos ne
laimingą ir laisvą gyvenimą. 
Gal būt, didžiausia moralinė bei 
dramatinė jos charakterio jėga 
publiką pagauna dėlto, kad ji 
yra paimta iš gyvenimo, o ne 
sugalvota. Verdi, susižavėjęs 
dramatiniu susikirtimu tarp jos 
profesijos ir altruistinės meilės, 
kontrastu tarp jos pirmykščio 
linksmo gyvenimo ir liūdnos, 
dramatinės mirties, traktuoja 
Violetą žmoniškai, ją net sukil

nindamas. Ji niekada operoje 
nėra vulgari, kokiomis daugelis 
šių laikų dainininkių mėgsta 
scenose pasirodyti.

Violetos charakteris keičiasi 
kiekviename operos veiksme, 
kaip jau iš anksto prieš kiekvie
ną veiksmą nuteikia ir muzika. 
Pirmame veiksme mes ją pasi
tinkame linksmą, jautrią, bet 
jau sergančią. Antrojo veiksmo 
pradžioje regime ją laimingą, 
o vėliau pasiaukojančią. Trečia
me veiksme ji parodo pilną su
brendimą ir gyvenimo suprati
mą. Serganti ir mirštanti ji pir
miausia galvoja apie tarnaitę, 
paskui apie vargšus, niekada 
apie save.

Istorinis premjeros 
nepasisekimas

“La Traviata” premjera įvy
ko 1853 m. kovo mėn. 6 d., La 

dešimtį metų. Ši jo veikla iki 
šiol tik paviršutiniškai tėra nu
šviesta, nes ji svetimiesiems ma
žiausiai buvo svarbi. Nauja 
prancūziška knyga apie Milašių 
vėl mums primena lietuvišką 
pareigą jo gyvenimą bei darbus 
geriau pažinti, negu iki šiol mū
suose buvo įprasta.

neris tenoras Landi, baritonas 
Coletti, dirigentas Bosoni. Dra
bužiai ir dekoracijos taipgi žiū
rovą nukėlė visu šimtmečiu pra
eitin. Sutelkus tuometines ge
riausias operines jėgas: solis
tus, dirigentą, režisierių, deko
ratorių, su prabrangiu pastaty
mu “La Traviata” buvo iškelta 
į vieną iš pačių populiariausių 
operų visame itališkame reper
tuare. Dabar klausytojai jau 
galėjo įsijausti į muziką be jo
kių pašalinių, akį atitraukian
čių netobulumų. Atrodo, kad ir 
pats Verdi buvo patenkintas 
kompozitorius praleido daugiau 
šiuo savo kūriniu. Po antros 
premjeros, paklaustas, kurią jis 
operą geriausiai pasirinktų, at
sakė, kad kaip kompozitorius — 
“Rigoletto”, o kaip operos mė
gėjas — “La Traviata”.

Gyviausi bei vaizdžiausi nū
dieniniai Verdi operų apibūdin- 
tojai, tur būt, yra jo sodybos 
parke — Vilią Sant’ Agata, kur 
kaip penkiasdešimt savo kū
rybinio gyvenimo metų. Operų 
premjeroms prisiminti sodinin
kystę ir gamtą mėgstąs muzi
kas Giuseppe Verdi pasodino 
ir užaugino tenai tris medžius. 
Plačialapis platanas primena 
“Rigoletto” premjerą, tvirtas 
ąžuolas liudija “U Trovatore”, 
o svyruojantis gluosnis atsto
vauja “La Traviata”.

Fenice teatre Venecijoje. Ji bu
vo užsakyta to teatro valdy
bos todėl, kad 1851 m. Verdi 
turėjo triumfališką pasisekimą 
su “Rigoletto” premjera tame 
pačiame teatre. Verdi atvyko į 
Veneciją sausio 21 d. Prasidė
jus repeticijoms, kompozitorius 
parodė nepasitenkinimą solis
tais. Mat, “La Traviata” yra 
viena iš tokių operų, kuri rei
kalauja ne tik gerų, meniškų 
balsų bei geros vaidybos, bet 
taip pat ir charakterius atitin
kančios dainininkų išvaizdos. 
Ypač tai svarbu sopranui, nes 
nuo šios rolės daugiausia pri
klauso pats operos pasisekimas. 
Dalis kaltės teko ir šiurkščiam 
tenorui Lodovico Graziani, ba
ritonui Felice Varėsi, rodžiu
siam nepasitenkinimą nepagrin
dine savo role.

Bet didžiausia kaltė atiteko 
sopranui Fanny Donatelli. Ver
di gavo anonimį laišką, įspėjan
tį, kad “La Traviata” lauks ne
pasisekimas tol, kol nebus pa
keistas sopranas. Bet rolė jau 
buvo iš anksto pažadėta, ir ne
buvo įmanoma kitos solistės pa
kviesti. Nors Donatelli turėjo 
gerą balsą, bet jos išvaizda, fi
gūra bei veidas visai netiko vai
dinti džiovininkei Violetai. Kai 
paskutiniame veiksme gydyto
jas pasakė, kad jai beliko gy
venti tik kelios valandos, pub
lika pradėjo juoktis iki visiško 
finalinės muzikos nustelbimo. 
Žinoma, po šito įvykio Donatelli 
vardas Verdi gyvenime daugiau 
neminimas.

Verdi savo laiške draugui Mu- 
zio rašė: “Vakar La Traviata 
buvo visiškas fiaseo. Kieno kal
tė. mano ar solistų? Laikas pa
sakys!”

Taip pat prie operos fiaseo - 
nepasisekimo prisidėjo dargi 
tuometiniai kostiumai ir deko
racijos. Operoje matyti tų pa
čių laikų, kasdienišką apsiren
gimą žiūrovams buvo per daug. 
Taip pat publika prieštaravo 
prieš patį veikalą, manydama, 
kad jis esąs nepadorus ir per
daug aiškiai rodantis klinikines 
detales tuometinės fatališkos li
gos — džiovos. (Šiais laikais, 
tur būt, taipgi žiauriai skambė
tų vėžys.) Tačiau “La Traviata” 
operos premjeros nepasisekimas 
iš blogiausio gyvenimo eigoje 
paliko pačiu geriausiu.

Triumfo pradžia

Laikas parodė, kad populia
riosios operos nepasisekimo 
priežastis nebuvo pats Verdi. 
Po keturiolikos mėnesių ta pa
ti opera, su mažais pataisymais, 
buvo pastatyta San Benedetto 
teatre, vėl toje pačioje Veneci
joje. šį kartą buvo parinkta 
gražaus balso bei išvaizdos sop- į 
ranas iSpezia, jai tinkantis part- j

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, Iii. 60632 Tel- YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168. 
'""H...........    i........ i.........

10%, 20%; 30% pigiau mokėsite
už apdraudę. nuo ugnies ir automo- 
bllio pas

FRANK Z A P O L f S 
3208 K VVest 95 th Street,
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8664 ir GR 6-433S

Apdraustas perkraustymas 
įvairių atstumų.

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRcntler 6-1882

Didžiųjų meteoritų 
dažnumas

Smogia kartais žemėn toks 
didelis meteoritas, kad išrausia 
kraterį, didesnį kaip vieno ki
lometro skersmens. Retai tai 
pasitaiko. Bet žemės paviršiu
je yra žaizdų, liudijančių gautą 
kažkada seniai ugninį smūgį iš 
erdvės.

Kaip dažnai tokių bombarda
vimų būna? Arizonos universi
teto prof. W. K. Hartmann ap
skaičiavo, kad kilometrinių kra
terių ne mažiau, kaip 12 išmu
šama 10,000 kvadratinių kilo
metrų plote per vieną bilijoną 
metų. AR.

RINOS IR NUTEKAMIEJI
VAMZDŽIAI

EkBpertlftkal uždedam naujus Ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
UA 1-6047 arba RO 2-6778

a r.I PC. 11 IT TV 4 RADIO (LIETUVIAI)
V I ■ I . V < DAN LjunKAs

2412 VVEST 718T ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

1 NAUJU PARDAVIMAS • VARTOJAMŲ TAISYMAS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

eurrent dividend
Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. tr Šeštadj 9 v. r. — 4:80 p. p
Trečlad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

-------- ------- ----------------------- -----------  ------ -------------------------------- a

HOLLYVVOOD
SMOKINGAI IŠNUOMAVIMUI

ĮSIDĖMĖKIT.........
jūs gausit geresnį smokingą 
iš Hollywood

NEMOKAMAI
NUOMOJAMAS SMOKINGAS 

JAUNIKIUI 
SU TRIJŲ AR DIDESNE 

GRUPE.

2842 W. 63rd St. WA 5-1251
HOLLYWOOD žinomas savo aukščiausios 
rūšies išsiskiriančiai elegantiškais vakari
niais rūbais Chicagoje.

Visų rūsių 

taupmenoms

4 kartus 

metuose

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 
pelno dividendą nuo pradžios mėnesio.

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
TURTAS VIRS $100,000,000.00 
REZERVAI VIRS $9,500,000-00

Bendrove iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MACKIEWICH JUSTIN MACKIE.WICH, Jr.
Direktorių Tarybos Pirmininkas Prezidentas

VALANDOS:
Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak.

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

Standard Federal
S A VINGS d LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — Virginia 7-1141

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GI ET PARCEL 
SERVICE

2608 ir 2501 (Buvo 2439) W. 69 St.
Chicago 20, IU. Tel. WA 6-2787 

3212 South Halsted Street 
Chicago 8, 1U. Tel. CA 6-1864

Lietuvių bendrove, kuri turi teis® 
siuntinius Oiųstl be tarpininku tiesiai 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuvą..

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų Ir kitų prekių žemomis 
kainomis.

E. ir V. Žukauskai

Stirbis Fuel Oils
Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė 

Chicago, III. 60629

Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesne alyva”

Skelbkites “Drauge”.



VANDOS FRANKIENĖS VAIDINIMAI
ANATOLIJUS KAIRYS

Vanda Frankienė, VAIDINIMAI, 
mažiems ir dideliems. Išleido JAV 
LB Kultūros fondas, paremtas $500 
suma Lietuvių fondo. Leidinys nr. 
16, 1965 m. Iliustravo Nijole Banie
ne. Knyga 214 psl., kaina $2.00, 
gaunama “Drauge”.

*

telpa viso astuoni 
skirti mažiems ir 
kaip sako autorė, 

keturi ka- 
STEBUK- 
ŽAISLIU- 
AVINIU- 

GELĖS. Į 
įeina įvai-

kraštus, paklydo 
jos vaizduojami 

veikaliukai silpni 
kalbiškai. Apysa-

Knygoje 
vaidinimai, 
dideliems, 
Pirmąją dalį sudaro
lediniai vaizdeliai: 
LŲ NAKTIS, GYVI 
KAI, VAIKIUKAI 
KAI ir UŽBURTOS 
antrąją knygos dalį
raus turinio vaidinimai: KA
RALAITĖ TEISUTE, RŪSTU
SIS KARALIUS, IŠ GIMTŲ
JŲ LAUKŲ ATKELIAVĘ ir 
TĖVYNĖS SAKALAI.

Skurdoka yra mūsuose vai
kų literatūra, o draminė — dar 
skurdesnė. Kiekvieną tokį lei
dinį sutinkame su šviežia vil
timi, kad gal čia rasime ką 
nors naujo vaikų vaizduotei 
sužadinti ar jų gyvenimui pa
įvairinti. O vaikų pasaulis toks 
gražus, toks nuostabiai šviesus, 
toks nekasdieniškas. Visi bu
vome vaikai bet kai užaugom 
— pamiršom anuos sapnus ir 
liepsnas, nekaltose mūsų aky
se spinduliavusias, todėl ir pa- 
-klystame greičiau, patekę į 
anuos vaikiškus laukus. Ir 
mums labai nemalonu pasaky
ti, kad Vanda Frankienė, beve- 
džiodama savo vaikus po įvai
rius pasakų 
pirma, negu 
vaikai. Visi 
techniškai ir
kaitės ar legendos, panašiai su
dėstytos ir išsakytos, būtų gal 
ir palankiau priimtos, bet kaip 
scenos dalykai — ne.

Vaikų scenos veikalams yra 
būdingi trys reikalavimai: veiks 
mas, vaizdas ir kalba. Ir visuo
se šiuose trijuose taškuose au
torė neabejotinai suklupo. Ko
dėl štai Montessori metodas iš
plito ir prigijo? Todėl, kad čia 
mokymas pagrįstas vaizdu: aiš
kumas, parodymas, žaismas. 
Kuo mažiau kalbama, kuo ma
žiau žodžiais įtaigojama, tuo 
geriau — vaikas pats privalo 
atrasti tiesą! Tuo ir skiriasi sce
nos veikalas nuo apysakaitės, 
kad čia reikia parodyti, o ne 
kalbėti. Kitaip sakant, vaizdas 
ir įspūdis yra idėjos centras, o 
kalba, žodžiai tik vienas iš dau
gelio pagalbinių elementų.

Visi Frankienės veikėjai yra 
dirbtiniai, ne iš idėjinės tiesos 
išsivystę. Ji suskirsto juos į ge
ruosius ir bloguosius, įdeda į jų 
lūpas suaugusių žmonių kalbas 
ir tokius paleidžia į sceną. Vai
kai, būdami vaikais, niekada ne
kalbėtų taip, jeigu autorė jiems 
nelieptų. Vaikai, negalvodami 
apie ateitį suaugusių kategori
jomis ir neturėdami praeities, 
nes tebėra vaikai — darosi gro- 
testiški, netikri, daugiau auto
rės kankiniai ir belaisviai, negu 
laimingi ateities žmonės.

Per didelis kalbingumas ir 
filosofavimas sustabdo veiksmą 
ir tuo visą, kad ir neblogai už
megztą idėją, sunaikina. Atro
do, kad vaikų psichologija au
torei yra visai svetimas daly
kas. Panagrinėkime vieną trum
pą ištraukėlę iš. “Rūsčiojo 
raliaus” 106 psl*.

DANGUOLE: Sveikas ir 
Petreli! Sakyk, ar tikrai 
man ištikimas? Ar tikrai?

verčiau ranka numok. Aš tėve
lio paprašysiu, kad uždraustų 
tave pajuokti.

PETRELIS: Ačiū tau širdin
gai, taurioji karalaite.

DANGUOLE: O dabar, Pet- 
ruti, — padėk man. Tu, be abe
jo, žinai, jog tėvelis manęs nie
kur iš rūmų neišleidžia. Gyve
nu prabangioje pilyje. Gėlių 
darželį turiu puikiausią, netgi 
paukštelių, drugelių, brangiųjų 
akmenų, rūbų nuostabių spal
vų — ir viso ko kito daugybę. 
Bet mano širdis prie to nepa
rimsta. Aš, pavyzdžiui, norėčiau 
pamatyti ir įsitikinti, kaip gy
vena paprastųjų žmonių vaiku
čiai — ten, anapus mūsų pa
auksuotos tvoros. Nugirdau 
kartą, kad jie vargą vargsta ir 
kad mano tėvelis — karalius — 
nenori jiems padėti.

Atkreipkite dėmesį į mano 
pabrauktų žodžių turinius. Ar
gi taip kalba 10—12 metų vai
kai ? Atrodo, jie bus jau ir moks 
lo gerai ragavę... Moka naudo
ti įtarpas, išskaičiavimus, ša
lutinius sakinius jungti prie pa
pildomųjų, išsireikšti su “be 
abejo”, “pavyzdžiui”, “nugirdau 
kartą” ir pan. Graudena tokiais 
įmantriais epitetais kaip iki 
mirties ištikimas, prabangi pi
lis, brangieji akmenys, paauk
suotoji tvora etc. O Petrelis mo
ka dėkoti: “Ačiū tau širdingai”. 
Aš negirdėjau taip vaikų kal
bant. Smulkiau analizuojant, 
pamatysime, kad sakiniai ilgi, 
sunkiai ištariami, nepritaikyti 
vaikų gomuriui, nė tarčiai, nė 
jų sąmonei. Kaip tokį tekstą 
reikia išmokti ir vaizdingai per
duoti visai salei? Tai suaugusių 
žmonių kalba.

Veiksmo atžvilgiu dalykas 
dar blogesnis. Kaip matome, jie 
tik kalba, bet nieko neveikia. 
Petrelis sako: “esi man be galo 
gera”. Atseit ji, karalaitė, jo 
nepajuokia, Pumpučiu nepra
vardžiuoja, nevadina mažu ir 
negražiu. O vietoje šios visos 
kalbos galėjo būti veiksmas. Pa
sakoje viskas įmanoma. Pvz. 
galėjo prabėgdamas kitas vai
kas, ar medis, ar žvėrelis Pet
relį užgauti ar įžeisti, o karalai
tė čia pat apginti ir užstoti — 
ir visiems būtų aišku, kas ge
ras, kas blogas ir kodėl. Visa 
kalba iš karto atkristų. Dan
guolė sako: “O kas nežino tavo 
širdies gerumo?” Visi nežino — 
jie tam ir į vaidinimą atėjo, kad 
sužinotų. Tokiu nepagrįstų tei
gimų yra kiekviename puslapy
je. Taipgi pastebim, kad idėjinis 
pasaulis vaikams irgi svetimas 
ir neįdomus, kad mažas, negra
žus, vargšas, gėlių darželis,

džiaugtis 
nežinau... 
sielojasi, 

ir rūpes-

brangieji akmenys, spalvoti rū
bai vaiko sąmonei yra tuščios 
sąvokos, nesuvokiamos mintys. 
Tokiais dalykais vaikai neser
ga ir nesirūpina. O apaštalauti 
dešimties metų vaikai irgi nei
na, bent aš tokių negirdėjau.

Vienintelis knygoje geras da
lykas yra intencija, kurios ve
dama V. Frankienė rašė šiuos 
vaidinimus. Scenos veikalų vai
kams taip trūksta, kad bet koks 
vaidinimas dirvą vis šiaip taip 
randa. Bet ar reikia 
šiais darbeliais ? Aš 
Frankienės veikėjai 
tiesa, mūsų vargais
čiais, visų lūpose kilnūs žodžiai 
ir idėjos, širdyse tėvynės meilė, 
partizanai, laisvė, koncentraci
jos stovyklos, tremtis, grįžimas 
namo ir t. t. ir t. t. Bet Visi šie 
dalykai priklauso ne mažųjų 
veiklos sričiai, ne vaikų pasau
liui, ne jų interesams! Mums, 
suaugusiems, tragedija, bet ar 
tragedija vaikams? Argi auto
rė to nejaučia?

Prie stipresniųjų reikėtų pri
skirti “Užburtos gėlės” ir “Vai
kiukai aviniukai”. Ten vietomis 
prasiveržia ir ne dirbtinė tiesa, 
bet ji tokia reta, kad tik spe
cialiai ieškodamas gali paste
bėti. Nijolės Banienės iliustra
cijos atitinka tekstą.

Mūsų knygų leidykloms sun
kiai verčiantis, būtų gera, kad 
spausdinti pasišautos knygos 
būtų tikrai rinktinės arba jau 
bent aukščiau vidutiniškumo, 
šitą sugestiją sakome ir Kultū
ros fondo adresu, ypač kad kul
tūros sąvoka dar labiau įparei
goja. Tad ar nevertėtų pana
šiais atvejais, leidykloms ar ins
titucijoms sprendimą darant, 
parodyti iš anksto rankraščius 
kritikams ir šiaip literatūros 
žmonėms, tuo būdu patiriant ir 
platesnio rato nuomones 
projektuojamą leidinį.

Svečias danguje

ka-

tu, 
esi

PETRELIS: Taip, tikrai. Esu 
ir būsiu iki mirties ištikimas 
tau, karalaite; nes tu tik viena 
čia, šiuose rūmuose, esi man be 
galo gera. Tu niekad manęs ne
pajuoki, kad esu toks negražus 
ir mažas. Tiktai tu mane tik
ruoju vardu tevadini — Petre
liu. Visi kiti iš manęs juokiasi 
ir Pumpučiu pravardžiuoja.

DANGUOLE; Nenusimink, 
Petreli: tu juk nesi negražus. 
O kas nežino tavo širdies geru
mo?.. Į kandžias žmonių šnekas I

apie

šventiškoji temaJonas Rimša

. Jį
*

MUSŲ KALBA

Kaip danguj, taip ir žemėj

paskutiniame puslapyje 
įrašytus lietuviškus po- 
Tėve mūsų, Sveika Ma- 
Tikiu Dievą. 1964 m. J.

)
Visus nustebinusi didžioji Ike- 

ya - Seki (1965 F) kometa 1965 
m. spalio 20 dieną aplėkė ap
link saulę tik per 6 valandas. 
Vienu metu ji buvo prisiarti
nusi vos per 300,000 mylių ats
tu nuo saulės fotosferos. Tai 
tik vienu ketvirtadaliu toliau 
negu žemės - mėnulio nuotolis. 
Toks priartėjimas prie galingos 
saulės neišėjo kometai į svei
katą. Jos branduolys skilo pu
siau. Lapkričio 5 d. atstumas 
tarp dviejų branduolio pusių 
buvo apie 8,000 mylių. Kometos 
uodega nusitiesė per dangų apie 
30° ir buvo apie 70 milijonų my
lių ilgio. Japonų astronomų da
viniais, kometa buvo 10 kartų 
šviesesnė už pilnaties mėnulį. 
Ji buvo matoma net dienos me
tu.

1962 m. Vilniaus universiteto 
Rankraščių skyriuje O. Matu
sevičiūtė aptiko 1503 m. išleis
tos knygos “Tractatus sacerdo- 
talis” 
ranka 
terius: 
rija ir
Lebedys ir J. Palionis šių pote
rių tekstą aprašė ir jų kalbą 
panagrinėjo trečiojoj Lietuvos 
aukštųjų mokyklų mokslo dar
bų knygoj, Bibliotekininkystės 
ir bibliografijos klausimuose 
(109—134 psl.).

Štai kaip skamba Tėve mū
sų, išverstas į šių dienų kalbą: 
Tėve mūsų, kuris esi danguosu, 
švęskisi vardas Tavo, ateiki Ta
vo karalystė, būki Tavo valia 
kaip danguj, taip ir žemėj. Duo
ną mūsų visų dienų duoki mu- 
mus nu ir atleiski mūmus mūsų 
kaltes, kaip mes atleidžiame 
mūsų kaltiemus, neveski mūsų 
žalonu, ale mus gialbėki nuogi 
visa pikta. Amen.

Ši malda, kaip ir. kitos, aiš
kiai matyti, yra versta ne iš lo
tynų, bet iš lenkų kalbos: tai 
rodo liepiamoji nuosaka švęs
kisi vardas Tavo, ateiki Tavo 
karalystė, taip pat žodžių san
tvarka sakinyje ir kt. Bet dalis 
gali būti ir senoviška, būtent — 
kaip danguj, taip ir žemėj, šios

rūšies vietininką mes randame 
dar plačiai vartojamą kituose 
senesniuose kalbos šaltiniuose, 
ypač tautosakinėj ir šnekamo
jo j žmonių kalboj; minėto jo j 
maldoj vietininką dar vartoja 
ir M. Mažvydas, ir M. Daukša, 
ir K. Sirvydas, ir anoniminis 
1605 m. katekizmo vertėjas, ir 
kt. Bet šalia to ilgainiui buvo 
pradėta vartoti ir prielinksninė 
žodžių grupė: panašiai kaip ša
lia kalne, kelyje dabar jau pa
sakoma ir ant kalno (troba pa
statyta), ant kelio (guli žmo
gus), taip šalia žemėje vartoja
ma ir ant žemės; bet šalia dan
guje vis dėlto dar daugelio pri
vengiama sakyti ant dangaus. 
Todėl ir 1909 m. Poterių Ko
misijos buvo galutinai, prieš 
kalbininkų patarimus, paskelb
ta: kaip danguje, taip ir ant že
mės. Plačiau apie tai žr. 1960 
Gimt. Kalba, nr. 1.

Tačiau, žiūrint senesniųjų mū
sų kalbos tradicijų, atrodo, kad 
šalia danguje vis dėlto pavyz
dinei maldų kalbai būtų teikti- 
nesnė lytis žemėje, ne ant že
mės: viena, šį vietininką jau 
sutinkame ir pačiame se- 
niausiame šaltinyje, ir jo kaip 
reikiant negalime išaiškinti len
kų kalbos įtaka; antra, šią 
vartoseną dar gausiai paremia ‘

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. WESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS AND DOAN BENDROVE, viena tarp žy- 
mesniųjų krašto finansinių Įstaigų, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojas pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukštų dividendų. Mes nesiveržiame tapti įmeta di
džiausia bendrove, bet stengiamos būti stiprus finansiškai ir 
teikti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidedami darbais Ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
fiaskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių 1 virs $53,500,000.00 turto įstaigų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
ir bendroves prezidentas

vėlyvesnieji šaltiniai; trečia, 
greta danguje ir stilistiškai ne
kaip teskamba ant žemės; pa
galiau to skirtumo, rodos, bū
tinai nereikalauja ir tikybinis 
motyvas.

Žinoma, dvasininkai, dabar 
naujai persvarstydami maldų 
kalbą, galės priimti (o gal jau 
ir priėmė?) vieną ar kitokią 
formą, — iš esmės kalbininkai

negali visai pasmerkti ir ant 
žemės, — bet, būdami įžvelges- 
ni, reikia tikėtis, jie (arba bent 
jų dalis) duos pirmenybę vieti
ninkui — žemėje.

P. S.

Mylėti gyvenimo pavasarį ir ves
ti senatvėje — tas pats, ką gėrėtis 
paukštelio čiulbėjimu anksti rytą, 
o vakare suvalgyti jį keptą.

— J. Poe

CINZANO IMPORTED
Dry or Sweet VERMOUTH

VODKA WYBOROWA IMPORTED 
Imported Polish Vodka

^th $3.98

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $4.29

CHARTREUSE (GREEN 110 Proof) Fifth $(J.79 

PI ERKE CARTIER 1961 VINTAGE IMPORTED
Sauterne or Haut Sauterne Wine Fifth $1.79

POPULAR BRAND OF IMPORTED
CANADIAN WHISKY Fifth $3.59

LIOUOR STORE

I

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.8.P. Fifth $4.89

Fifth $1.39

Fifth $4.79

$3.89

STOCK 10 YEARS OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY

SOUTHERN COMFORT 100 Proof
LIQUEUR

MEISTER BRAND V.S.O.P. IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $4.89

SKIP'S Self Service

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
FEBRI ARY e— VASARIO 3, 4, 5 D. D.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — OA 6-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

PATOGIOS VALANDOS:

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
All Types of Insurance

Sėli and redeem U. S. Bonds 
Safety Deposit Boxes 
Free Community Rooms 
for your organization 
meetings. (Free Coffee) 
Cash checks and pay all 
family bills with our special

money order checks. 
service charge to members 
U. S. Postai Stamps 
Machine Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

Two Large Free
Parking Lot s
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

MONDAY .......................... 12:00 P.M.—8:00 P.M
TUESDAY......................... 9:00 A.M. —4:00 P.M.
WEDNESDAY ................ Closed All 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.



• Vladas šlaitas, ŠIRDIES 
PAGUODAI. Eilėrašč ai. Lon
donas. 1965. Išleido Didžiosios 
Britanijos Lietuvių
Rinkinys 7x5 inč. formato, 48 
psl., kaina nepažymėta.

“Širdies” paguodai” yra penk
tasis šio, vidui iniosios mūsų ra
šytojų kartos poeto rinkinys. 
Visi keturi pastarieji jo rinki
niai, kaip tradicija, yra savo 
išorine išvaizda labai kuklūs: 
nedidelis formatas, nedaug pus
lapių, jokių ypatingų viršelių, 
jokių puošmenų. Mėgstą gra
žesnio ir įvairesnio knygos rū
bo sukirpimą galėtų leidėjams, 
o gal net pačiam poetui dėl to 
papriekaištauti.

Tačiau poezijos vertė ne kny
gos puošnume, o pačioje poezi
joje. Gi tikrosios poezijos ma
žosios Vlado Šlaito knygos vi
sada yra tiesiog sklidinos, šlai
tas jau pasilieka šio pokario 
lietuvių poezijoje kaip nepakar
tojamas ir savitas poetas, grau
džiai, nostalgiškai, bet nepalūž- 
tančiai išsakąs vienišo, tėvynę 
praradusio žmogaus likimą, 
žmogauB santykį su laikinumu 
ir su amžinybe.

Naujoje poeto knygoje sudė
ti 37 eilėraščiai, kuriuos Šlaitas 
su jam būdingu intymumu skai
tytoją vedžioja nuo kadaise pa
liktosios Ukmergės nostalgijos 
ligi prieš tūkstantį metų užmi
gusio egiptiečio Akhcnatono, vi
sur leisdamas klausytis neme
luoto poezijos širdies plakimo.

• Paul Claude, ŠILKINIS BA
TELIS. Iš prancūzų kalbos iš
vertė ir komentarus parašė kun. 
Vytautas Bagdonavičių*, MIC. 
Rankraščio teisėmis išleido P. 
Claudelio studijų seminaras. At
spausta pas moksleivius ateiti
ninkus Chicagoje, 1965 m. Ro
tatorinis leidinys, 1084x8*4 
inč. formato, 420 psl, iš kurių 
369 psl. paties veikalo teksto 
ir 51 psl. vertėjo komentarų. 
"Šilkinio batelio” išleista labai 
ribotas egzempliorių skaičius. 
Kol kas dar jį galima įsigyti 
“Drauge", kaina $10.00.

Vertimo išleidimą, tur būt, 
paskatino šatrijiečių inspiruo
tas, jų pačių ir Chicagos scenos 
darbuotojų lankomas, o kun. 
V. Bagdanavičiaus šiuo metu 
vedamas Paul Claudelio “Šilki
nio batelio” seminaras.

“Šilkinio batelio” pasirodymas 
lietuvių kalba yra gana reikš
mingas literatūrinis ir aplamai 
kultūrinis įvykis, šioje plačios 
apimties dramoje sukaupta ko
ne visa, kas yra labiausiai reikš

NAUJI LEIDINIAI
minga Paul Claudelio kūrybo
je. Tai yra lyg visos Claudelio 
pasaulėžiūros ir visos jo kūry-

sąjunga. ' binčs galios suma. Dar daugiau
—- “Šilkinis batelis” yra drau
ge lyg visų naujųjų amžių slink
ties pirmavaizdis ir portretas 
ne vien žemiškose, bet ir kos-
minėse bei dvasinėse dimensi
jose. “šilkinis batelis” — tai 
veikalas, kaip ir Dantės "Die
viškoji komedija”, kaip Goethės 
“Faustas” skaitytoją kone svai- 
g nąs savo gigantiškumu.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1965 
m., nr. 6. Inžinierių ir architek
tų dvimėnesinis žurnalas. Nau
jas numeris ištisai skirtas ALI
AS aštuntojo suvažiavimo Bos
tone aprašymui. įžanginiame 
ALIAS naujoji centro valdyba 
nusako bendras sąjungos veik
los gaires. Atitinkamai pamini
ma ir “Technikos žodžio” reikš
mė, jog centro valdyba numatė 
net metinę premiją už geriau
siai parašytą straipsnį “Techni
kos Žodyje”. Toliau įdėtas ALI
AS suvažiavimo sveikinimas 
Prezidentui L. B. Johnson ir 
gautas jo atsakymas.

Plačiai ir nuosekliai aprašy
ta lietuvių inžinierių ir archi
tektų paroda, įvykusi suvažia
vimo metu Bostone. Atskiras 
skyrius parodoje buvo skirtas 
lietuvių autorių spausdintiems 
moksliniams ir technikiniams 
darbams. Buvo išstatyta nepr. 
Lietuvoje, okup. Lietuvoje, Vo
kietijoje ir JAV išleistos techn. 
knygos, atspaudai iš anglų k. 
profesinių ir mokslinių žunra- 
lų, taip pat “Technikos Žodžio”, 
“Inžinieriaus Kelio” ir "Tech
nikos Pasaulio” komplektai.

Z. Gavelis straipsnyje “ALI
AS suvažiavimui praėjus” dar 
kartą pakedena sąjungos veik
los bendruosius reikalus. Toliau 
atspausdinta prof. A. Jurskio 
paskaita “Dvidešimtas amžius 
— mokslinės revoliucijos ar pa
žinimo plėtros pakopa?", skai
tyta suvažiavimo metu, ši pa
skaita, manytume, yra pats įdo
miausias šio numerio skaitinys, 
neišsitenkantis vien tik techni
kinėje • mokslinėje plotmėje, 
bet užgriebiąs ir plačius pasau
lėžiūrinius, net teologinius te
mos aspektus.

“Technikos Žodis” leidžiamas 
6 kartus per metus. Šiais me
tais netrukus bus pasiektas šim
tasis žurnalo numeris. Redak
cijos adresas: G. J. Lazauskas, 
1708 N. 22nd Avė, Mclrose 
Park, Illinois 60160, USA. Ad
ministracijos adresas: M. Kra-

sauskas, 2633 W. Montgomery 
Avė., Chicago, Illinois 60632, 
USA. Metinė prenumerata — 
$5.00, studentams $2.00.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1965 m. gruodžio mėn., nr. 11.

Šalia įprastinės ir skyriais su
skirstytos medžiagos šio žurna
lo numerio du pagrindiniai ak
centai yra Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis ir Teilhard de 
Chardin. Čiurlioniui skirta trum
pa jubiliejinė užuomina “Gyve
nimui tekant” skyriuje ir dvi 
puslapinės iliustracijos; “žvaigž 
džių sonatos allegro” ir “Miš
ko” detalė. Lyg ir pasigestume 
atskiros temos straipsnelio ku
ria nors Čiurlionio kūrybos su
vokimo kryptimi. Sakysim, apie 
Čiurlionį, kaip apie tapytoją, 
labiau išraiškine prasme yra jau 
apsčiai mūsuose rašyta. Tačiau 
Čiurlionio tipo menininkui kū
ryboje buvo svarbu ne tik 
"kaip”, bet ir “ką”. O tokie 
klausimai, kaip: kuo Čiurlionis 
tikėjo ? kaip jis regimąją ir dva
sinę tikrovę suprato? kokius iš 
to viso darė sprendimus? — 
dar vis lieka beveik nepajudin
ti. Jubiliejine proga šitokių ban
dymų rašinys “Laiškuose Lietu
viams” būtų buvęs įdomi nau
jiena.

Viso šio numerio širdis tačiau 
yra Jono Kubiliaus, SJ, atsimi
nimais ir komentarais išpintas 
šių dienų mokslo ir mąstymo 
garsenybės Teilhard de Char
din pristatymas. Straipsnis pa
rašytas labai kondensuotai, lo
giškai ir paprastai, duodąs pro
gos susipažinti su tuo didžiuoju 
šių laikų žmogumi plačiam skai
tytojų būriui, ne vien tik inte
lektualams, specialistams.

Jaunimo metų tema šį kartą 
aktualinama atsakymais į anke
tinius klausimus.

“Laiškų Lietuviams” adresas: 
2345 W. 56th St., Chicago, III. 
60636. Metinė prenumerata $3.

MARŲUETTE PHOTO 
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, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASJB SEMĖNIENĖ

Istorinis mūšis Cineramoje
švenčiant lygiai 21 m. garsaus 

Buige mūšio sukaktį, Chicagos Mc- 
Vickers teatras savo žiūrovams 
šventėms pristatė cineraminį spal
votą filmą "Battie of the Buige”. 
Veiksmas vyksta Belgijoje ir Liuk
semburge 1944 m. pabaigoje.

Tikrasis mūšis įvyko beveik pa
čioms paskutiniosiomis 1944 metų 
dienomis dideliame šaltyje ir žvar
biems vėjams nešant sniego pusniB. 
Tačiau Warner Brothers versija bu
vo nufilmuota Ispanijoje maždaug 
balandžio mėnesio viduryje, kai re
tos snieguolės buvo beužleidžian- 
čios vietą veržliam pavasariui Besi
domintiems kariška istorija, gali 
kilti klausimas, kodėl prasilenkta su 
tikrove, kurgi anas kovas apsunki
nęs sniegas?

Hollywoodas visados mėgdavo iš
kelti kurio nors vieno aktoriaus — 
herojaus didvyriškumą. Ir šiame fil
me to beveik neišvengta. Dabar šis 
filmas — cineraminis, Ultra — Pa- 
navision, stereofoninio garso, ta
čiau iš senų laikų užsiliko senas ka- 
rys, vadovaująs mūšiui ir užbaigiąs 
dieną beveik pats vienas. Taip pulk, 
ltn. Kiley, Amerikos karininkas, 
Henry’ Fondą išveda iš rikiuotes tan 
ką su bazuka, kovoja petys į petį su 
pėstininkais kareiviais, atidengia 
vokiečių klastingumą, sustabdo sa
botažą, skrenda žvalgybon tirštame 
rūke ir teisingai numano kritišką 
vokiečių silpnumą.

Koncentruojantis Ardėnų miško 
įvykiui, šioji versija buvo pasmerk
ta krašto apsaugos ministerijos, 
gen. Eteenhowerio ir kitų II pasau

linio karo vadų Žiūrovas tuo ma
žai stebėsis. Amerikiečiai, prade
dant nuo išididelių aukštųjų kari
ninkų ligi žemiausio eilinio, visi at
vaizduoti kaip kokie puskvailiai.

Herojus — Henry Fondą labai 
šaltai ir lengvai jaučiasi savo rolė
je. Dana Andrevvs — juokingai už
sidaręs netikinčiojo Tomo — pulki
ninko rolėje. Tilly šavalas — ciga
rą čiulpiąs komiškasis seržantas. 
James MacArthur yra sugadintas 
leitenantas, kuris tampa tikru vyru. 
Robert Ryan — rimtasis generolas. 
Keletas moterų — Pier Angeli ir 
Barbara Werle paįvairina vyrais 
perpildytą karišką filmą.................

Mėgstantieji žiūrėti karo vaiz
dus bei prisiminti paskutiniojo karo t 
baisumus, čia viso to ras: daug 
sprogstančių tankų, kulkosvaidžių 
ugnies, prieš kurią kareiviai krenta 
lyg musės.

Laikraštininkas apdovanoja 
aktorius

Aktorė Donna Reed ir aktorius 
Lorne Greene laimėjo Auksinio 
obuolio premijz (The Golden Apple 
avvard). Tuo jiedu buvo atžymėti 
kaip labiausiai kooperuojantieji su 
spauda praėjusių metų aktoriai. Hol 
lywoodo Moterų spaudos klubo pre
mijas įteikė užpraėjusių metų laimė 
tojai aktoriai Bette Davis ir Diek 
Van Dyke.

Rūgštaus obuolio premija (The 
Sour Apple award), kaip labiausiai 
nekooperuojančiai su spauda akto
rei bei aktorini praėjusiais metais 
atiteko Doria Day ir Tony Curtts.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS L1TWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštini atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir AeAtadte- 

nialfl iki 3 vai p. p.

"Bal+is+icą" Lietuvoje pasitinkant

Prieš pat Naujus metus Vilniuje 
išėjo iš spaudos naujas periodinis 
leidinys, pavadintas lotyniškai — 
BALTISTICA. Apie jį papasakojo 
K. Papečkys Komjaunimo Tiesoj 
(1966/16).

Leidinys išeisiąs dukart per me- 
tus. Jame būsią skelbiami straips- * 
niai baltų fonetikos bei fonologijos, 
akcentuacijos, morfologijos, sintak 
sės ir leksikos klausimais. Be to. 
būsią skiriama dėmesio baltų kalbų 
tyrinėjimo metodikai, kontaktams 
su kitomis indoeuropiečių (ypač sla 
vų) ir peindoeuropiečių kalbomis. 
Bus skyrius baltistinių tyrinėjimų 
recenzijoms ir informacijai. Straips
niai būsią spausdinami lietuvių, lat
vių, rusų, vokiečių ir prancūzų kal
bomis, su reziume viena ar dviem iš 
šių kalbų.

"Tokiu būdu” — rašo K. Papeč
kys — "baltistika, nauja kalbotyros 
mokslo šaka, atsiskyrė nuo siavisti 
kos ir, periodiniam leidiniui Baltis- 
tica pasirodžius, pradėjo savaran
kišką gyvenimą".

Pažymėtina, kad Baltistiką lei
džia ne partijos pasitikėjimu apdo
vanotasis Lietuvių kalbos ir literatu 
ros institutas, bet Valstybinis aukš
tojo ir specialinio mokslo komite^ 
tas, kurio tiesioginis uždavinys — 
aukštojo ir specialinio mokslo ad
ministravimas. Nors pirmajame są
siuvinyje rašo beveik vien minėto 
instituto bendradarbiai su pačiu jo 
vadovu prof. K. Korsaku priešaky.

Tendencijų įtampa juntama ir pa
sisakymuose dėl leidinio uždavinių. 
Kai pranešime apie leidinio pasirody

mą su regimu pasitenkinimu pabrė
žiama, kad baltistika atsiskyrė nuo 
slavistikos ir pradėjo savarankišką 
gyvenimą, pačianie leidinyje K. Kor 
sakas rašo, jog jam ‘‘norėtųsi iš
reikšti pageidavimą, kad Baltisti- 
ca, skirdama pagrindinį savo dėme
sį baltų filologijos visokeriopam 
vystymui, vienu iš svarbiausių sa
vo uždavinių laikytų baltų — slavų 
problemos įvairiapusišką nagrinė
jimą”.. .

Baltų — slavų problema šiame 
reikale, bent iš dalies, turi ir poli
tinio atspalvio. Ji kyla iš seniai pa
sireiškiančių tendencijų įrodyti, kad 
bent lietuvių kalba arba "neturi nie-

ko bendra su slavais”, arba kad 
“yra artima slavų giminė". Pasta
roji tezė itin simpatinga rusų 
"marksistiškiems kalbininkams ir 
ypač nekalbininkams. Tuo tarpu dar 
peranksti spręsti, bus ar nebus nau 
jasis leidinys ir jo vairuotojai lin
kę į bent vieną iš šių tezių, kai im
sis ‘‘įvairiapusiško baltų — slavų 
problemos nagrinėjimo”. (Elta)

— Texas viena firma išleido 
meškeriotojams vadinamąją 
"slieko tūbą”. Tiesiog iš jos ga 
Įima išspausti dviejų centimet
rų ilgio slieką, į kurį kimba žu
vys, kaip ir j gyvą natūralų 
slieką.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufaeturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginiai 7-7258-59

> ... . .............

MES MOKAME472
Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

ANT VISU
SĄSKAITŲ

August Saldukas, 

Prezidentas

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

ROCHKES MEDICAL f}ri k REMBLAKE - ROCHKES 
ARTS APOTHECARY

3213 W. 63rd Street 2421 W. 63rd Street
Tel. WA 5 - 4787 Tel. HE 4-1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chemin’s aikštėje

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

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai
......................       P

ANGLYS
(Sinclair 
\ HEATING / 
V OIL J

SINCLAIR ALYVA SuperF/ame Į
3605 West 63rd St. 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. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Reąuest Records-
PLOKŠTELES

Naujausios ir geriausios ilgo gro
jimo autentiškos lietuviškos plokš 
telės.

Nepasitenkinkit pakaitalais. 
Reikalaukit Reąuest firmos. 
Kreipkitės į savo apylinkės krav 

tuves, arbo rašykit:

REŲUEST RECORDS, Ine.
66 Mechanic St. 

New Rochelle, N.Y.
■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir šeštadienlale nuo 
9 iki ti vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų

CRANE SAVINGS

4 V
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. .Tel. LAfayette 3-1083
I’LENTY OF FREE PARKING

Naujas aukštas dividendas
mokamas už investavimo

sąskaitas

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

V AI. A VIKIS- antrad. ir PENKT............................9 v. r. Iki 6 v. v.
putMAIt ir KETV.............................9 v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d........... Trečlad uždaryta



%

Grindinio abstrakcija Nuotrauka Vytauto Maželio

"Draugo” literatūrinei šventei artėjant

Penkioliktojo “Draugo” roma
no konkurso laimėtojui Jurgiui 
Gliaudai premija bus įteikta va
sario 27 d. Jaunimo centro di
džiojoje salėje, kurioje tą dieną 
Chicagoje ir vyks tradicinė 
“Draugo” literatūrinė šventė - 
koncertas.

Šiemetiniai "Draugo” romano 
konkurso mecenatai yra cice- 
riškiai dr. Petras ir Stefa Kisie
liai, kiekviena proga savo pini
ginėmis aukomis remią kūry
bingas lietuviškosios . kultūros 
bei visuomenės 
kas.

Irena Stankūnaitė, įvairiomis 
progomis gražiai užsirekomen
davusi, jauna ir kylanti daini
ninkė.

Naujiena bus taipgi ir pre
mijuotojo romano “Delfino ženk 
le” įtampos kupinos ištraukos, 
kurias vaidybiniu rečitatyvu at
kurs aktoriai: Nijolė 
tytė, Stasė Kelečienė 
Kelečius.

Pats premijuotas
šiuo metu spaustuvėje baigia
mas rinkti. Vasario 27 d. — 
“Draugo” literatūros šventėje 
ši nauja psichologinės ir gyve- 

Inimiškos įtampos tema pagrįsta 
Į knyga jau bus atiduota į skai- 
I tytojų rankas.

Martinai- 
ir Jonas

romanas

veiklos apraiš-

STUDIJA APIE DONELAITĮ

Leonas Gineitis, Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto Vilniuje vyr. 
mokslinis bendradarbis, sausio 18 d. 
įgijo daktaro laipsnį, apgynęs diser 
taciją "Kristijonas Donelaitis ir 
jo epocha".

Disertacijoj, anot Tiesos 1966 — 
15), “autorius plačiai apžvelgia 
XVIII amžiaus literatūrinio gyveni
mo sąlygas ir lietUyių literatūros 
darbininkus, kalbos, tautosakos 
klausimus, nagrinėja kūrybinį Do
nelaičio metodą, "Metų” žanrines 
ypatybes”.

Ši disertacija esanti L. Gineičio 
daugelio metų darbas. Dėl savo ob
jekto tas darbas bus įdomus visiems 
lietuvių literatūros bei apskritai lie
tuvių kultūros istorikams ir kitiems 
tos istorijos stebėtojams. Bet, kad 
galimi nusivylimai neištiktų staig- 
meniškai, prisimintinas A Snieč
kaus pareiškimas apie mokslinius 
darbus, atliekamus institute, kurio 
globoj ir priežiūroj rengta ir ši stu
dija apie Donelaitį. Sniečkus pa
brėžė (Tiesoj, 1965 m. nr. 297), kad 
šis institutas lietuvių kultūrinio pa-

likimo klausimus sprendžia ir nu
šviečia tik marksistiškai, atseit, pa 
gal iš anksto ir iš aukšto apspręs
tą tendenciją ir paskirtį — moksli- 
niuos tyrinėjimuose tarnauti tik 
“komunizmo statybai” ir “visos ša
lies” (t. y. visos Rusijos) labui.

L. Gineičio darbas tapo “visos ša 
lies” sostinėj (Maskvoj) priimtas ir 
apvainikuotas daktaro laipsniu (be 
maskvinės komisijos aprobatos da
bar Lietuvoj daktaro laipsniai ne
suteikiami). Tai yra aplinkybė, ver
čianti numanyti, jog tas darbas ati
tiko Sniečkaus minėtąsias sąlygas. 
Dar viena ta pačia prasme būdinga 
aplinkybė yra ta, kad formaliame 
disertacijos gynime Vilniuje oponen
tai buvo ne tik dr. Juozas Jurginis 
ir prof. Melchioras Račkauskas, bet 
ir ‘‘viešnia iš Maskvos Pasaulinės 
literatūros instituto— I. Neupoko- 
jeva”. (Elta)

Koncertinėje 
šiemet dainuos

šventės 
viešnia

dalyje 
solistė

• Čiurlionis ir Šlaitas muzi
kos ir literatūros bičiuliams 
Chicagoje pristatomi rytoj — 
vasario 6 d. (sekmadienį) 3 
vai. popiet “Draugo” redakci
jos patalpose “Šatrijos” rengia
moj kultūrinėj popietėj. Bus iš
klausyta plokštelėje simfoninio 
orkestro įgrotų Čiurlionio sim
foninių poemų “Miške” ir “Jū
ra”, o Vladas šlaitas paskaitys 
įurštoje įrašytą sivo poeziją. 
P.pietėn kviečiami visi muzi
kos ir literatūros draugai.

• Viktoro Petravičiaus gra
fika amerikiečių spaudoje Cle- 
velande. Į šiuo metu Clevelande, 
Gallery International patalpose 
vykstančią mūsų grafiko darbų 
parodą atkreipė dėmesį ir šio 
miesto laikraščių meno skyrių 
skiltys. “The Sun” sausio 27 d., 
pranešdamas apie vykstančią 
parodą, įsidėjo per dvi skiltis 
vieno Viktoro Petravičiaus me
džio raižinio nuotrauką. Pana
šiai skaitytojams dailininką pri
stato ir “The Plain Dealer” sau
sio 23 d., o sausio 16 d. pateik
damas skaitytojams Clevelande 
vykstančių parodų aprašus, pir
moje eilėje mini Viktoro Pet
ravičiaus darbus. Clevelande lei
džiamas savaitinis dailės, mu
zikos, literatūros bei teatro žur
nalas "Fine Arts” sausio 30 d. 
numeryje spausdina gana išsa
mų Katherine W. Merkei straips 
nį apie Viktoro Petravičiaus 
grafiką, puslapį papuošdamas 
taipgi vienu mūsų dailininko 
medžio raižiniu. Viktoro Petra-

vičiaus grafikos paroda Cleve- 
lande tebevyksta jau trečia sa
vaitė ir bus uždaryta vasario 
12 d.

ti pakviesta Aldona Stempužie-1 DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. vasario mėn. 5 d. 
nė, tenoro — Stasys Baranaus-' ’■* ' ~ ‘ ***
kas, fortepijono — VI. Jakubė
nas. Kalbantįjį chorą ruošia 
Bernardas Prapuolenis.

šis muzikinis kūrinys bus at
liktas Algimantui Mackui dedi
kuoto vakaro programoje, va
sario 26 d. Jaunimo centre, Chi
cagoje.

1

• A. Žebriūnas, Kanų festivalyje 
premijuoto filmo (“Paskutinė atos
togų diena”) režisierius, vėl rengia 
jaunimišką nepolitinį filmą "Maža
sis Princas” (pagal prancūzų rašy
tojo Saint-Exupėry apsakymą). Fil
muoti rengiasi Vilniuje (studijoj) 
ir Vidurinėj Azijoj. Filmas turi būti 
baigtas lapkričio mėnesį. Tik dar 
trūksta pagrindinio aktoriaus prin
co vaidmeniui. Turi būti 6-8 metų 
berniukas. Kandidatų ieško per 
laikraščius.

• Muz. Darius Lapinskas, grį
žęs iš Vokietijos, sukūrė kan
tatą, mezzo - sopranui, tenorui, 
dviems deklamatoriams, kalban
čiam chorui, fortepijonui ir mu- j 
samiesiems instrumentams. Žo
diniam tekstui panaudota Algi
manto Mackaus poezija.

Kūrinys įvardintas taip: CAN- 
TATA DECLAMATA arba gar
so ir šviesos spektaklis “MI- 
RUSIEMS MŪSŲ MYLIMIE
SIEMS”.

Mezzo - soprano partijai atlik-

• Karaliaučiaus miesto centras 
greičiausia bus atstatomas pagal 
lietuvaitės projektą. Kauno Poli
technikos instituto diplomatės O. 
Klimavičiūtės diplominis darbas 
"Kaliningrado centro išplanavimas 
ir užstatymas” laimėjo pirmą vie
tą varžybose ta tema. Varžybose 
dalyvavo Maskvos projektinės or
ganizacijos ir Kijevo bei Leningra
do architektai. Pirma vieta tam 
darbui pripažinta ir visos Sovietų 
Sąjungos aukštųjų mokyklų ar
chitektūrinių darbų parodoj. (Ten 
du kauniečiai gavo ir antras vie- 
tas-premijas: V. Vizgirda —- “Se-

[ namiesčio svetaines rekonstrukci
ja" ir R. Mickus — "Visuomeninis 
kultūrinis centras Žaliakalnyje”).

Klimavičiūtės Karaliaučiaus pro
jekte numatytas daugiaaukštis 
viešbutis, koncertų salė ir adminis
traciniai pastatai, sutvarkyti, kad 
gerai derintųsi su išlikusia pilim. 
Sako, netrukus pagal tą projektą 
būsią pradėti darbai Karaliaučiuj 
(vad. Kaliningrade).

• Pabaltijo onkologinis (vėžio li
gų gydymo) centras įsteigtas Esti-

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti dau-Pati žinomiausia
gel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Garan

tuotas skubus 
suose mūsų’ 81 
mas prieinamom kainom.

Dėl
skyrius.

ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi- 
:k$riuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasirinki-

informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės j visus mūsų

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
YORK, 3, N. Y. — 30 - 2n<i AvenueNEW .

NIVV YORK. N. Y. 1OO11, 108 VVest 14tli St.brooklyn ii “ “ —
BROOKLYN *7,

I, N. Y. — 370 Union Aveniu ,. 
____ , .... N. Y. — 000 Sutter Avenue

AT11OL, Miiss. — 61 Mt. 1'leu.sanl Street .........
BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenuo .. 
S(X TH BOSTON, MASS., 327 VV. Broadnay, ...
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenuo

— 2222 W. Chicago Avenue 
3212 So. Halsted Street ...

___ > — 004 Literary R/aad 
•7300 Michigan Avenue

4-5456
3- 3005
4- 4052
5- 0808 
0-0245
2-1761
8-0068
6- 2674 
8-6066 
5-2737 
1-1068 
1-5355

joj, Tallinno priemiestyje. Yra on-1 
kologijos institutas ir Vilniuje (joj 
vedėjas dr. Telyčėnas), bet jame 
nėra tiek ir tokių įrengimų, ku
riais aprūpintas Tallinno centras.

• Jau aštunti metai, kai Vilniuje 
veikia lėlių teatras (vadovas akto
rius B. Lukošius). Per metus su
rengia iki 300 spektaklių. Perei
tais metais parengė tris premjeras. 
Bet tebėra įsikūręs mažame, kon
torai ar gyvenamam butui tetinka-1 
mame namelyje (Čiurlionio g. 18). teatras yra ir iš viso ar yra.

I Vaidinimai vyksta kamšatyje, kaip 
j “salėj”, taip ir užkulisiuose.'“Sa
lėj” mediniai suolai, nėra nei fojė, 
nei koridorių, nei rūbinės, ir iš viso 
nėra teatro vardą pateisinančios 
aplinkos. Mat .šis teatras gyvena 
"čigoniškai” — važinėja po visą 
Lietuvą, ir tikrų "namų” neturi. 
(Vaidina lietuviškai ir rusiškai). 
Kaunas žada netrukus įrengti jam 
geresnes patalpas. Vilniečiai tuo 

j tarpu daugelis nei nežino, kur lė|ių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4695-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2
4330-34 South California Avenuo

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

L11'

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S 0 N , "

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street, 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste . ,
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių •„

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUHERAL HOME
KOPLYČIOM

Tel. GR 6-2345 - 6
Tel. TO 3-2108-09

TRYS MODERNIOS
2533 West 71 st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

• Teatrų apžvalgoj Tiesos (1966/ 
19) apžvalgininkas, mažiau ar dau
giau teigiamai įvertinęs visus Lie
tuvoj dabar veikiančius dramos te
atrus, kritiškai atsiliepia apie Vil
niaus (Akademinį) Dramos teatrą, 
kuris nedarąs pažangos, nuklystus 
“į pakeles”, kiekvienas režisierius 
čia turįs "savo aktorius”, per anks
ti pensijon esą išstumti pajėgūs ak
toriai ir t.t. Sako, “vyr. režisieriui 
J. Rudzinskui yra apie ką rimtai 
pagalvoti”. Visai neseniai, 60 metų 
amžiaus sukakties proga, J. Ru
dzinskas buvo išgarbintas, kaip di
džiai vertingas teatro vadovas.

• Verdi “Reųuidm" numatyta at
likti Vilniuje, 1968 metais. Proga 
— bolševikinės • rusų revoliucijos 
50 metų sukaktis. ..

............... I ......

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South VVestern Avenue 

CHICAGO, ILL 60636 
Telef. — 925-5121

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Paiki atmosfera
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P I E TOS
$1.65 & $2.25

JOKIO

Dabartinis dividendas 
ifimokamaa du kart 

per metus.ilIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllilIlIHIDr

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

Automobilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
G R 6 - 7 7 7 7 24 hour towing service

Karose rijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas Ir 
smulkūs pataisymai.

•
• CHICAGO 22, III.
• CHICAGO 8, III. — — .
• OLEVELAND 13. Ohio
• DETROIT, Mich.,. ,_______
• GRAND RAITDS, Mich. — 0311-38 Baldge St., N. W...........GL 8-2250
• HAMTRAMCK, Mich. — f----- * ~ “ --------
• HARTFORD, 14, Conn., 200 e -----

11333 Jos. Campau
__ > Franklin Avė. Tel. ____ ____ ____
1KMINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ............... ES
YOUNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ................... RI
LOS ANGELES 22, Caltf.—060 So. Atlantic Blvd...............AN
LAKEVVOOD, N. J. —• 126 - 4th Street ........................... FO
NEVVAHIi 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ................ BI
NEW HAVEN, Conn. — 500 Congreas Avė.......................... LO
PATTERSON 1, N. J. — 00 Maln Street ......................MU
PASSAIC, N. J. — 170 Market Street .............................. GR
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Gtrard Avė........... PO
PnTSBURGH 3, Pa — 1307 E. Garso n Street ........... H U
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ...........FI
VVATEIRBURY, Conn. — 905 Bank Street ............................ PL
WOROESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............. SW

„J ...............GL 7-1575
Tel. 088-8030 Ir 240-0215

2- 4085
8-O44O
1- 2004
3- 8500
8-1707
2- 1440
4- 4010
2-0387
5- 5802
1-2750 
0-1571
6- 6766 
8-2868

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
z juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokamviaas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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UTUAL
J

9 ik 
vak.

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. Fanktad. 
9iki 9 v. vak. Heštud nuo 
v. vak., Sekmad. 11 iki 5 v.

Parūpinau.. automobiliai pagal 
klientu reikalavimu.

SAVINGS .‘.“Z
PLATINKITE “DRAUGĄ”

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIS

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESA8

Vl^« MM Ha |. Riminiu P™.

AUTOMOBniAMS VIETA GRETA MUSU ĮSTAIGOS

Laidotuvių Direktoriai £

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VISTA
REpublit T-8600 REpublie T-86M

* t h s- SiNb A h I

•845 S0. WESTERN AVĖ.
*

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS G£LINYčlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WMt 68rd STREET

Telef. PR 8-0883 PR 8-0834

VASAITIS - BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ. CICERO. ILL. Tel. OLympio 2-1005

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET Tel. YArda 7-1911

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

AHTAHAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel COnunodore 4-2228

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-12111
2814 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginla 7-0672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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Redaguoja dr. S. ALIŪNAS

SVARBIAUSIEJI REIKALAI
Nieko nėra sunkiau, kaip ko

kią nors rezoliuciją parašyti 
mūsų tautos vadavimo reikalu, 
o arba ir kitais reikalais, kad, 
ta:p sakant, lietuvybė neišges- 
tų, jaunimas šunpalaikiais neitų, 
visi knygas ir laikraščius skai
tytų, fondam aukotų ir šiaip 
jau lietuvėtų, kad ir bosą keik
tų ’ietuviškai. Rezoliucijų rašy
mo darbas yra nuostabiai reikš
mingas, todėl, būdami patriotai, 
visi ir imasi tokio sunkaus dar
bo, negi taipjau visi tingėdami 
dienas leis. Tokių raštų rašy-

Džentelmenas tai yra toks tautie
tis, kuris perskaito visas priimtas 
rezoliucijas.

balza- 
abroz- 
mums 
mušti

manifestaciją. Tie- 
galvą skaudėjo nuo 
triukšmo ir net tų 

kankinimo. Juk,

mas tai ne kokių ten knygų ra
šinėjimas, filmų sukimas, kny
gų anglų kalba leidimas arba 
pagaliau kokio ten milijoninio 
fondo Organizavimas. Rezoliuci
jos yra nuostabus mūsų veik
los įsikūnijimas ir didybės liu
dijimas. Gaila, kad atsiranda 
tokių niekadėjų, kurie vieton 
kokios nors šiaunios rezoliuci
jos paėmė ir suorganizavo Lap
kričio 13 d. 
siog visiems 
to darbo ir 
amerikiečių
taip sakant, koks ten Sniečkus 
su Keziu ir Budrecku argi ne
galėjo susėsti ir paprakaituoti 
ir dar vieną nutarimą spaudai 
išdėti, kad štai Lietuvoj sėdi 
bolševikas, kuriam reikia per 
makaulę tvoti. Parašei tokią 
rezoliuciją, išspausdinai, ir bol
ševikas išsigandęs laukais lekia, 
savo maskvinių kolchozų link. 
O dabar dar tiek pinigo išleido, 
anot "Naujienų”. Geriau jau 
kur nors kokioj lietuviškoj sve
tainėj būtų tuos pinigus ant 
Wuerzburger ar Canadian Club 
išmainęs. Juk laikraščiai rašė, 
kad bilijonai prageriama, tai 
mes lietuviai turim palaikyti 
bendrą pasaulio ekonominę kon
junktūrą, o kitaip būsime atsi
likę nuo bet kokios pažangos 
vykdymo. O kokiom ten mani
festacijom pinigus leisti, tai tie
siog nesusipratimas, lyg jau re
zoliucijom popierio nebebūtų.

Žinoma, labai kvailai elgiasi 
ir Los Angeles Rezoliucijoms 
remti komitetas, vieton rašyti 
nutarimus ir juos priimti, jie 
pradėjo kongresą spausti, kad 
įneštų į Jungtines Tautas rei
kalavimą ir ruskj grūstų lauk. 
Taigi, kongresas pernai nuta
rė paklausyti to raginimo ir nu
balsavo, kad ruskiai neteisėtai 
mūsų tėvynę užgrobę. Na, ir sa
kyk, kam to reikėjo, be reika
lo visiems nervus gadino ir dar 
pinigus, taip reikalingus kokiom 
lietuviškom dešrom pirkti, iš 
žmonių viliojo. Ir dar negana, 
o nori, kad ir senatas priimtų 
tokią rezoliuciją ir Jungtinėse 
Tautose paspaustų burliokėlį.

Rezoliucijų komisija Los Ange
les labai spaudžia JAV senatą, 
nors išminčiai teigia, kad blo
gai būtų, nes Jungtinėse Tauto
se ruskiai viską nubalsuotų. Jei 
jau tikrai bolševikėliui naudin
gas teismas Jungtinėse Tauto
se, tai gal jie patys tą Rezoliu
cijų komisijos darbą pradės 
remti ir rublių paskirs.

Atvyko kažkoks profesorius 
iš Lietuvos (Spygliai kažkaip 
nebegali jo pavardės atminti), 
sako, kad ten aritmetiką dėstąs, 
čia tokius vėjus užtaisė, kad, 
atrodo, jis visą mūsų veiklą nu
pūtė, visus veiksnius nugriovė, 
:r visas 25 metų mūsų darbas, 
anot Donelaičio, į nieką pavir
to. Prisiėjo visokios rezoliucijos 
rašyti ir kovoti, žinoma, vienas 
su kitu, kad net plunksnos dul
ka. Tiesiog malonumas, kad 
koks ten vienas vyrelis, tegu 
ir mokąs sudėti ir atimti, tie
siog iš klumpių išvertė. Reikia 
manyti, jis jau tris kart 
muoto amžinojo Lenino 
dėlį užsitarnaus. Garbė 
lietuviams, kurie vieton
bolševiko pradėjom rezoliucijas 
rašinėti ir savo artimui nugarą 
skalbinėti, net pelenai dulka. 
Vokiečiai nenaudėliai pervažiuo
davo mišką, į abi puses pašau- 
dydami, tai bolševikai plūkda
vosi vieni su kitais, kol skudu
riniai skudurai galutinai susku- 
durėdavo. Tos strategijos pasi
mokęs, bolševikėlis uždavė vi
siems laisviesiems, tai ir pluka- 
mės dabar, net ir patį bolševi
ką užmiršę. Na, ką čia tas bol
ševikas, nei tu jo matei nei ką, 
o artimą tai vis dažniau sutin
ki, ar kokį alų vokišką gerda
mas ir patriotišką kugelį kirs
damas. Taigi, ir kirskime vie
nas kitam į sprandą, o jei rei
kia kur reikšmingą kovą išvys
tyti, tai rezoliucijas priimkim 
ir redaguokim, juk čia yra visa 
mūsų veiklos stiprybė. O šiaip 
jau tarp savęs muškimės, juk 
tai vis šiokia tokia veikla tė
vynės garbei. Daužykime vie
nas kitam antausius, tegu nuo 
to triukšmo tas nenaudėlis arit
metikas ir Vilniuj negali mie
goti. žodžiu, mes čia tremtyje 
esame, ne kokioje nors pas Lie- 
ponį pirktoj lovoj ilsėtis, bet 
kovoti, o kas gi gali būti reikš
mingiau, kaip vieno su kitu ko
va, nes bolševizmas savo kol
choze ir taip pakratys kojas.

Sienų daužymas dar nereiškia, kad 
taip bus prikeltas visas pasaulis.

Gruodžio mėn. “Laiškai Lie
tuviams” paskelbė net dviejose 
vietose, kad minima dailininko 
ir muziko Čurlionio 80 metų 
gimimo sukaktis. Kiti laikraš
čiai tvirtina, jog sukako net 90 
metų. Užkirsti kelią visokiems 
neaiškumams siūloma minėti 
Čiurlionio 100 metų sukaktį.

K- Spyglaitis

Naujo dailininko 
savikritika

“Aš matau, kad tapau geriau 
už kitus menininkus, bet gerai 
žinau, kad kiti tapo geriau už 
mane”.

Antanas Nakas,
“Dirva”, Nr. 1

Taikūs kūriniai
Apie skulptoriaus Dagio kū

rinius taip sakoma:
“Madonos ir donos gražiai su

gyvena su Don Kichotu bei San- 
ču Panču, o šventieji žmogaus 
dydžio laikinai, kol užsakytojas 
išsiveš, apsigyvenę garaže”.

Alf. Docius

SENA, BET TIKRA ISTORIJA
“Žmogaus galvoj yra penkios 

skylės; trys vien tik tabakui 
vartoti, o kitos dvi tai visokiom 
nesąmonėm klausyti. Ir tos dvi 
skylės padaro žmogų tikrai 
“nuts”.

“Margutis”, 1943 m.

JAUNIMO 
METAI

Pokalbis krautuvėje

Jaunimo metai! Jaunimo metai — 
Rasoja akys, kai apsidairo: 
Valtelę blaško dienų verpetai, 
Kokia bejėgė ranka prie vairo.

Pavargo tėčiai, pavargo dėdės, 
Kovoj ugdyta dvasia aprimo. 
Tegu nuo šiolei valdovų kėdės 
Užsėstos būna veržlaus jaunimo!

Prieš daugel metų Pakštais aidėjo, 
Maironis traukė mums naują 

gieMnę.
Šaunus jaunime, naujų idėjų
Jei reiks, pagalbai rankas 

ištiesme.

Į bočių žemę takeliai dygūs, 
Audras ir vėjus įveiks tik jaunas. 
Pasauliui šaukit — ne nuliui 

lygūs,
Kurie už laisvę kaip liūtas kaunasi

Jaunimui kelią, jaunimui kelią! 
Dažnokai ima sušukt ne vienas, 
O tam jaunimui barzda jau želia, 
Seniai nuo lūpų nudžiūvęs pienas.

Jonis Aluona

berniuias išvyniojaŠtai, mūsų 
limą, gražų kaip sąskaitą už jį.

ki-

Kaip sugyventi su savo daktaru
Vienas iš Kanados “Star” 

nuolatinių kolumnistų Gary 
Lautens paskelbė eilę punktų, 
nurodančių, kaip reikėtų elgtis 
su daktarais, nes, girdi, manda
gumas — nieko pasaulyje dar 
nesužeidė, taip pat — už man
dagumą dar niekas nebuvęs teis
man patrauktas. Jis gi — no
rėtų rekomenduoti pacientams 
keletą šitokių "daktarų tausoji
mo” taisyklių:

1. Niekad nesusirk trečiadie
nį arba po 10 vai. vakaro.

2. Įsivaizduok savo ligą kiek 
galint paprastesnę, nes per di
delis skundimasis daktaro aki
vaizdoj — priverčia patį dak
tarą įsivaizduoti per maža ži
nančiu, o kartais — geriau ve
lijančiu pasislėpti, negu atsi
liepti telefonu.

3. Prieš nusistatydamas tele
fonu šaukti į namus daktarą, 
pasistatyk sau šitokių trejetą 
klausimų: a) ar aš dar galiu 
pajudinti savo kojų pirštus, b) 
ar esu valgęs paskutiniųjų de
šimties dienų laikotarpyje ir c) 
ar aš dar kvėpuoju? Jeigu, gir
di, į šiuos tris klausimus dar

gali atsakyti “yes”, tai geriau 
nešauk gydytojo, nes jis visada 
yra užimtas.

4. Jeigu nusistatytumei, kad 
būtinai privalai šaukti daktarą, 
telefonuok tiesiai į salę, kurioj 
jis yra.

5. Būk optimistas ir linksmas, 
kai daktaras apvažiuos. Niekas 
nenori būt pasveikintas, nuro
dant daugybę bėdų ir nusiskun
dimų. Pasiūlyk daktarui minkš
tą kėdę; primink jam, kaip ge
rai jis atrodo; pasiklausk apie 
jo šeimos sveikatą, nuduok, kad 
tikrai tau šitai rūpi ir t. t.

6. Nepravardžiuok gydytojo, 
tardamas “Doc”, arba “Quack”, 
pasakyk jam, kad tu esi prie
šingas “medicare” įstatymui, 
chiropraktoriams ir toms “niur- 
sėms”, kurios nesupranta dak
tarų. Pagaliau, jokiu būdu ne
mirk, būdamas savo šeimos dak
taro priežiūroje, nes to — jis 
tau niekad neatleis.

7. Nešok į aukštį, jei dakta
ras kliopterės šaltą stetoskopą 
į tavo nugarą; sakyk daktarui 
tučtuojau, kad jautiesi daug ge
riau, tik jam atvažiavus ir tik 
pažvelgus į tave.

8. Būk daktarui paslaugus.
9. Nekalbėk ir nerodyk dak

tarui daugybės ir įvairių skaus
mų visur: nugaroj, krūtinėj ir 
kitur, nes toks nekantrumas — 
tik nervins daktarą. Jeigu jūs 
ką nors turite jam parodyti — 
rodykite tas kūno dalis, kurias 
dai galite pajudinti. Kitu gi at
veju — jūs tik sugadinsit dak-

Šiandien poezijos nebegana

Odė Nežinomajai

Aš prieš tave keliu kepurę,
O praretėjusiu pakaušiu čiuožia vėjas,
Tavęs beieškant, ketvirtos padangos prakiuro 
Ir ne viena be poilsio naktis praėjo.
Kur tu, Nežinomoji?
Ieškojau aš tavęs ir šokių salės dūmuos, 
Dairiausi beatnikų tvankioj kavinėj.
Tik dėl tavęs landžiau Sandfinų krūmuos,
Tik dėl tavęs tuščia kišenė liko ir poakiai patino.

Tariau vienai — pažvelk, miela, j dangų! 
Mėnulis tarsi sūris ant staltiesės žvaigždėtos guli. 
Paukščių take upeliai saldaus pieno rangos, 
O širdis, mano meile, tau tik kulia...

Ji nukreipė akis ir tarė žodį juodą:
Važiuokime į brangų restoraną, aš juk alkana. 
Gi tavo dusulys išgirst širdies neduoda.
Parodyk santaupas, šiandien poezijos nebegana.

Nusivežiau vėl kitą j geriausią kino salę. 
Kutena artuma. Ekrane vynuogės ir figos,

Minkštos sėdynės, prieblanda išbalus,
O ji, prigludusi prie mano vyriško peties, užmigo!

Įsirašiau ansamblio. Organizacijų tapau veikėju. 
Pirkau namuką, naują kadilacką.
Skersai ir išilgai kitus miestus išvažinėjau,
O jos širdis vis tiek vien daktarėliui plaka.

Gana! — nusprendžiau. Reiks palikt
viengungiu. _

Matyt taip lemta man, nors baisiai nesmagu. 
O jūs, kuriuos likimas su žmonele gražia sujungė, 
Aš tapsiu kurio nors geru šeimos draugu! 
Sudiev, Nežinomoji.

Plunksna Graužytė

— Mano vyras niekada 
kas bus poryt.

— Jis meteorologistas ?
— Ne, jis kompartijos sekreto

rius.

nežino

PASVEIKIMO MASTAS

Viena Chicagos poniutė pa
siuntė lietuvių komunistų laik
raščiui “Vilniai” tokį laišką: 
“Pone redaktoriau! Mano vy
ras tris metus, būdamas beprot
namy, skaitė jūsų laikraštį. Ka
dangi jis dabar iš tos proto li
gos išsigydė, tai laikraščio pra
šau nebesiuntinėti”.

KNYGŲ PAVADINIMŲ 
PAGERINIMAI

A. Baronas parašė knygą 
“Užgesęs sniegas”, gi H. Nagys, 
manydamas, kad jei užgesęs, 
tai juodas, net mėlynas, ir to
dėl išleido knygą “Mėlynas snie
gas”.

A. Baronas parašė knygą 
"Žvaigždės ir vėjai”, bet H. Ra
dausko žaibai nutrenkė žvaigž
des ir todėl poetas rinkinį 
vadino “Žaibai ir vėjai”.

pa-

ku-

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS

“Numirėlis — tai kūnas, 
rį stengiamasi, kiek tai padoru
mas leidžia, greičiau pašalinti 
iš savo tarpo, nes jo ilgesnis pa
silikimas daug kam drumsčia 
nuotaiką, trukdo gyvųjų darbą 
ir jų gyvenimo tvarką”.

A. Grauslys

— “Time” žurnalas gruodžio 
31 d. numeryje buvo tarp kitų 
pasiūlęs rinkti Justą Paleckį 
“Man of the Year”, tai yra me
tų vyru. Išrinktas tapo Vietna
mo karui vadovaująs JAV gen. 
Westmoreland tačiau daugeliui 
asmenų kilo eilė klausimų. Savu 
laiku Molotovas buvo pavadin
tas “akmeninės sėdynės” vyru, 
nes prie Stalino sugebėjo išsė
dėti, o mūsų Justas, tur būt, ir
gi buvo pasiūlytas už akmeniš- 
kufną. Tik negalima suprasti, ar 
už akmeninę sėdynę per 25 me
tus pajėgusią išsėdėti prie visų 
valdžių, ar už akmeninę galvą, 
atlaikančią 25 m. visų valdžių 
įsakymus.

— “Europos Lietuvyje” A. 
Dičpetris siūlo;

“Norėdami pradžiugint ir pra- 
turtint visų žemiškose pakalnėse 
kvėpuojančių būtybių širdeles 
bei iš viso siekdami sukurti to
bulybės ir visapusiškos gėrybės 
viešpatystę, turėtumėm mėgint 
leist kasdieninius laikraščius 
paukštijai ir gyvulijai”.

— “Darbininkas”’ paskelbė 
žinią, kad Lietuvių Fondas jau 
peržengė dviejų milijonų sumą. 
Spyglininkai teiraujasi, ar au
kos dar priimamos, nes buvo 
numatyta surinkti tik vieną mi
lijoną.

— “Dirvos” sausio 14 d. nr. 
Br. Raila kalba, kaip laimėti ko
vas su tais, kurie iš nepriklau
somos valdžios gaudavo stipen
dijas. Esą galima laukti tokio 
dialogo:

“Stipendininkas ir tautos sko
lininkas Jonas tokiu atveju vi
suomet nutars: — Aš tai seniai

atsilyginau ir jau su kaupu, bet 
ans kariškis Petras tai dar ne...

O Petras pasakys: — Pra
smek skradžiai žemės! Ne tu 
man skolinai, ne tau aš atidavi- 
nėsiu. Kaip senas karys ir dip
lomatas aš nuolat budžiu tautos 
sargyboje, kad net neturėjau 
laiko anglų kalbos išmokti. Bet 
kai tik tėvynė pašauks, aš pir
mas būsiu ready...

Ir taip pasibaigs kova su sko
lininkais”.

— “Drauge” sveikatos sky
riaus vedėjas siūlo daktarams 
tokį naują profesorių:

“Tokią sveikatą turėdama jau 
per 80 metų slenkstį persiritus, 
turėtum Tamsta eiti daktarus 
mokyti, kaip sveikai gyvent, o 
ne iš daktarų piliules ryti ir 
save jom dar daugiau sirgdinti”.

kad siekiantNet ir genys žino, 
pažangos reikia naudoti galvą.

KIRPYKLOJ

— Jūs atleiskite man, pone, 
jei aš skusdama jums barzdą 
truputį įpiausiu. Mat, aš dar tik 
mokinė ir man šeimininkas ne
leido skusti, taigi reikia sku
bėti, kol dar neatėjo kirpyklos 
savininkas.

NUOŠIRDUS ŽMONOS 
KLAUSIMAS

Li+era+ūrinemis temomis
SIŪLO ĮSIGYTI DAR 
PENKIAS MOTERIS

Kęstutis Gaidžiūnas, kaip 
skelbia spauda, yra įstaigos ve
dėjas, kurioje dirba 23 moterys. 
Kadangi kun. dr. J. Prunskis 
yra parašęs knygą “28 mote
rys", tai kai kas siūlo Kęstu
čio įstaigą suliteratūrinti ir į 
ją dar priimti 5 moteris, tada 
būtų galima ten ir dr. Prunskio 
knygą ant durų užkabinti.

ARGUMENTAI

Dievas leido humorą, tai jį rei
kia remti, ir todėl atskaitė po 
dolerį. Gi vakarą ruošusi LB 
Chicagos apygardos vadovybė 
pareiškė, kad jei Amerika įsi
leidžia prancūzišką konjaką, tai 
negalima jo laukan pilti, todėl 
ėmė ir padėjo ant vakarienės 
stalo.

DAINA HUMORO VAKARE

Simas Kašelionis spyglinin- 
kams paskyrė 113 dol., esą, jei

kaip mėtytiNieko nėra lengviau 
laiką ir pinigus.

(Dainavo Trys dobilėliai)
Draugijos

Balfas, skautai ir Alvudas 
Į pirmąsias vietas grūdas. 
Prasižioti žuvys bijo,
Įsteigė žvejai draugiją.
Katės miauksi, šunes kaukia, 
Sau draugijų vis dar laukia.

Veikla
Tegul senius kipšai ima, 
Jauniems duokit traukt veži

mą.

— Brangusis, žiūrėk, ateina 
mano siuvėja su nauja sukne
le. Ar galėsi jai pinigus dabar 
sumokėti, ar duoti tą suknelę 
dar kartą pertaisyti?

Blogiausia yra su tais 
kurie nustoja bandyti.

žmonėmis,

“Poezija yra pasakos suau
gusiems, turintiems fantaziją ir 
keliantiems galvą aukščiau bliū- 
do, iš kurio valgoma”.

Henr. Radauskas
*

— Chicagos Lietuvių opera 
stato Verdi “Traviatą”. Priima
mi visų balsų solistai.

“Draugas”, 222 nr.

SPYGLININKAI GUODŽIASI
— A. Rasa rašo:

taro užkandžius, jam grįžus na
mo, ir priversite jį būti pri- 
s'čgtu.

10. Neklausk daktaro kad ir 
tokių klausimų: “Kas yra blo
ga su manim?” Tas parodys ne
pasitikėjimą savo šeimos dak
taru. Jeigu daktaras ką norės 
— jis pats pasakys.

11. Šis punktas — bene svar
biausias. Mokėk daktarui 
“cash”, nes čekiai — pasitaiko 
bepinigiai, ir kartais tenka grįž
ti iš banko tuščiomis.

Gary Lautens galvoja, kad 
ši eilė patarimų yra stiprių, 
tarytum akmeninių, pakopų į 
geresnį ir laimingesnį medicinos 
praktikuotojų gyvenimą.

Vertė Pr. Alš.

Keičiasi laikai — keičiasi 
fondai

Vyt. Volertas matydamas, 
kad suaugusieji neįstengia Lie
tuvių fondo pakelti iki milijo
no, siūlo vaikams imtis inicia
tyvos, nustojant valgius “Hot 
Dogs”, o dešrelinius pinigus dė
ti į fondą, kuris galėtų būti vė
liau pavadintas jų garbei “Deš
relių fondu”.

Mados
Duktė turi tokį kuodą,
Kad netilptų į aruodą.

Organizacijos
Kas Bendruomenėn neįsirašo, 
Tas pekloj negaus degtinės nei 

lašo.

Našlė nuo Garliavos 
Šešių vaikų madona, 
Nekvaršina galvos, 
Kaip įsigyt sijoną.

Tiktai kolchozų Lietuvoj 
Toksai šaunus gyvenimas: 
Žmogus nežino, kas rytoj 
Žadais ir vodka penimas.

MENAS IR LINIJOS
“Komjaunimo Tiesoj” M. Mar 

tinaitis sakė, kad menas turi bū
ti laisvas ir jis nėra Šiaulių El
nio fabriko gaminti batai. O 
kokie meno reikalavimai toje 
šviesiausioje tarybų sąjungėlėje, 
liudija šitokios meninės istori
jos:

Menas ir Vakarai

Sovietų menininkas Pobiedi- 
nikovas pagamino lėkštėms pa
gražinti piešinių projektus. Vie
name vaizdely jis nupiešė medį, 
o šalia jo kaimo mergelę. Vėjas 
pakreipęs medžių šakas ir mer
gaitės sijonėlį saulėleidžio link. 
Lėkščių fabriko komisija, svars-

Maloniausia metų dalis, atsiskaity
mas su pajamų mokesčių įstaiga.

intermm. 
revenue 

■O SERVICE

tydama šį projektą, pareiškė: 
“Tai kontrrevoliucija! Orientaci
ja į Vakarus”.

Menas ir pramonė

Ant kitos lėkštės buvo nu
paišytas darbininkas su točke. 
“Mūsų technikos amžiuje toks 
paveikslas! Tai iškoneveikimas 
sovietiškos pramonės”.

Menas ir jungas

Kontrrevoliucionierišku buvo 
pripažintas ir tas paveikslas, 
kuriame žvejys, persimetęs per 
petį virvę, traukė iš ežero tink
lus. “Revoliucija numetė 
darbininko jungą!” Ir taip 
paveikslai buvo pripažinti 
tinkami.

nuo 
visi 
ne-

“Jei pranašo garbė šiuo 
veju man nėra skirta, prašau 
atleidžiamas: gal šnervės užsi
kimšo”.

at-

St. Meringis
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